
 

 

Egzemplarz bezpłatny  

URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY 

 KWIECIEŃ 2015 NUMER 1/2015 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Informacja na temat wyników wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących  
i  członków zarządów osiedli w gminie Leśnica w 2015 roku 

 
 Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zasady i tryb wyborów organów jednostek pomocniczych określają 
statuty tychże jednostek.  

Regulacje zawarte w rozdziałach dotyczących zasad i trybu przeprowadzania wyborów 
określają, iż kadencja sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli odpowiada kadencji Rady Miejskiej. 
Wybory przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru Rady Miejskiej. 

Rada Miejska w Leśnicy realizując postanowienia statutów jednostek pomocniczych na sesji  
w dniu 30 grudnia 2014 r. ustaliła terminy zebrań wiejskich w sołectwach oraz ogólnych zebrań 
mieszkańców osiedli. Zgodnie z uchwałą Rady Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. zebrania 
wyborcze w gminy Leśnica odbywały się w okresie od 8 stycznia 2015 r. do 16 lutego 2015 r. 
W większości sołectw zebraniom przewodniczył Burmistrz Leśnicy Pan Łukasz Jastrzembski, który od 
kilku lat na początku roku kalendarzowego spotyka się z mieszkańcami naszej gminy. Podczas  
corocznych spotkań z mieszkańcami Burmistrz Leśnicy przedstawia szczegółową informację na temat 
budżetu gminy Leśnica na dany rok oraz omawia listę zadań planowanych do realizacji. Uczestnicy 

tych spotkań wyrażają swoją opinię na temat 
planowanych przedsięwzięć, zgłaszają inne potrzeby 
inwestycyjne bądź remontowe w swoich 
miejscowościach oraz dzielą się swoją wiedzą 
historyczną i znajomością lokalnych uwarunkowań, 
które mogą być pomocne przy realizacji szeregu 
zadań. Spotkania te są ważnym i cennym elementem 
współpracy z mieszkańcami na płaszczyźnie 
samorządowej działalności i z roku na rok cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem. 
 W dniu 2 marca 2015 r. w Urzędzie 
Miejskim w Leśnicy odbyło się spotkanie 
inaugurujące rozpoczynającą się kadencję nowo 
wybranych sołtysów i przewodniczących zarządów 
osiedli. Tematem spotkania były między innymi 
sprawy funduszu sołeckiego oraz sprawy 
organizacyjne dotyczące współpracy z Urzędem. 

 Ponadto do udziału w spotkaniu zaproszono 
przewodniczących zarządów osiedli, którzy 
zakończyli sprawowanie tych funkcji. Pan Burmistrz 
podziękował im za pełną zaangażowania pracę na 
rzecz społeczności lokalnej miasta Leśnica, za 
konsekwentną realizację wytyczonych celów oraz za 
bardzo dobrą współpracę. 

Natomiast nowo wybranym sołtysom 
i przewodniczącym zarządów osiedli składano 

gratulacje z okazji wyboru, a także życzenia powodzenia, pomyślnej realizacji wszystkich 

przedsięwzięć, licznych sukcesów i satysfakcji z pracy dla dobra wszystkich mieszkańców. 

          Róża Nizioł 
          Sekretarz Gminy 
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Wykaz sołtysów w gminie Leśnica   – kadencja 2014 – 2018 

Czarnocin—nie wybrano  sołtysa i rady sołeckiej 

Kadłubiec—nie wybrano sołtysa i rady sołeckiej 

Lichynia:  sołtys Andrzej Lesik, rada sołecka: Jan Barteczko, Jolanta Kroker, Agnieszka Nowak,  

  Anna Dragon, Klaudia Paczuła; 

Dolna :  sołtys Brygida Kopa,  rada sołecka: Walter Pordzik, Rudolf Cedzich, Piotr Tomys,  

  Rudolf Plachetka, Marcin Makosz; 

Poręba:  sołtys Piotr Pisarski, rada sołecka: Alojzy Kwoczała, Joachim Kremser, Arnold Figura,  

  Józef Weichynik, Anna Krzyżosiak; 

Wysoka:  sołtys Edward Skowronek, rada sołecka: Urszula Feluks, Stefan Rudol, Krystyna  

  Skowronek, Cecylia Trałka, Sebastian Wodarz; 

Góra Św. Anny:  sołtys Piotr Górecki, rada sołecka:  Gizela Szendzielorz, Irena Górecka, Irena Brol,  

  Henryk Steindor, Jacek Kęsy; 

Raszowa:  sołtys  Maria Reinert ,  rada sołecka:  Jan Feliks, Renata Tomanek, Hubert Murlowski,  

  Wilhelm Mateja, Anna Winkler; 

Krasowa:   sołtys Józef Szerlowski, rada sołecka:  Mirosław Knet, Piotr Polewka, Józef Gruszkowski,  

  Piotr Mrozek, Hubert Tischbierek; 

Łąki Kozielskie: sołtys Bernard Smandzich,  rada sołecka: Renata Sikora, Marek Zagrol, Adrian  

  Wylezik, Rajmund Leszczyk, Helga Borek; 

Zalesie Śląskie: sołtys Bożena Mróz,  rada sołecka: Norbert Gruszka, Jan Majnusz, Izabela Kulpok,  

  Teresa Nowak,  Brygida Proksza, Błażej Duk, Agnieszka Strokosz, Andrzej Wróbel; 

Leśnica Osiedle Nr 1: przewodniczący Mateusz Mateja, zarząd: Ewelina Koppa, Hubert Mincer,  

  Sebastian Osadzin, Barbara Gola, Mariola Osełka, Roland Reguła, Dorota Wieczorek; 

Leśnica Osiedle Nr 2: przewodnicząca Agnieszka Kojs , zarząd: Józef Remet, Piotr Garbacz,  

  Irena Wenszka, Wojciech Kojs, Stanisława Glapa.    Róża Nizioł  

MIEJSCOWOŚĆ 
URODZENIA ZGONY 

2010 2011 2012 2013 2014 RAZEM 2010  2011 2012 2013 2014 RAZEM 

Czarnocin 3 0 2 1 1 7 0 2 1 0 2 5 

Dolna 2 1 4 1 3 11 5 3 8 7 3 26 

Góra Świętej Anny 4 1 5 5 3 18 4 7 5 3 3 22 

Kadłubiec 4 4 3 5 1 17 6 3 7 4 3 23 

Krasowa 3 1 3 2 3 12 5 2 0 4 1 12 

Leśnica 24 23 24 22 27 120 32 38 40 35 21 166 

Lichynia 1 1 5 3 4 14 8 4 3 8 3 26 

Łąki Kozielskie 5 7 3 6 1 22 6 8 6 4 7 31 

Poręba 5 3 1 2 2 13 1 5 5 8 3 22 

Raszowa 10 7 10 12 17 56 8 12 9 8 8 45 

Wysoka 4 2 4 3 4 17 7 5 3 7 7 29 

Zalesie Śląskie 14 8 7 15 3 47 21 10 14 17 11 73 

RAZEM: 79 58 71 77 69 354 103 99 101 105 72 480 

Urodzenia i zgodny w poszczególnych miejscowościach gminy Leśnica w okresie ostatnich pięciu lat 

Jerzy Wojtala 
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W ramach otwartych konkursów ofert na rok 2015 dotacje z budżetu gminy Leśnica udzielone zostały na wspar-
cie następujących zadań:  

           Edyta Gola  

Nazwa zadania Kwota dotacji 
w zł 

Dotacjobiorca 

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, 
niepełnosprawnych, samotnych i starszych miesz-
kańców gminy Leśnica w latach 2014-2018 

113 000,00 Caritas Diecezji Opolskiej 

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

72 000,00 Caritas Diecezji Opolskiej 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 120 000,00 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Leśnicy 

Poprawa jakości uprawiania sportu dla mieszkańców 
Gminy Leśnica w 2015 roku 

5 770,00 Akademia Sztuk Walki Tarnów 
Opolski – Zdzieszowice 

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działa-
jących przy kole TSKN w Leśnicy 

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

Mazury 2015 7 950,00 Towarzystwo Inicjatyw Kultural-
nych, Edukacyjnych i Artystycznych 
TIKEA 

Razem śpiewamy, gramy i odpoczywamy – społecz-
no-kulturowa aktywizacja mieszkańców wsi Dolna 

2 100,00 Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna 

Organizowanie w Ochronce prowadzonej przez 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP wycho-
wania i edukacji dla dzieci do lat 5 

8 000,00 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
NMP  NP w Leśnicy 

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

Jubileusz 90-lecia OSP Raszowa 3 500,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Raszo-
wej 

LUDNOŚĆ GMINY LEŚNICA NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK - wg danych LBD  
Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały   

         

Lp. Miejscowość 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.  Czarnocin 165 163 163 158 160 155 155 

2.  Dolna 341 333 330 336 329 320 326 

3.  Góra Świętej Anny 467 464 462 446 439 445 429 

4.  Kadłubiec 405 404 403 398 395 399 398 

5.  Krasowa 202 207 202 204 198 192 194 

6.  Leśnica 2 743 2 709 2 710 2 677 2 651 2 647 2 618 

7.  Lichynia 447 441 439 436 435 432 431 

8.  Łąki Kozielskie 420 422 413 415 415 413 402 

9.  Poręba 248 254 257 253 253 249 259 

10.  Raszowa 1 051 1 041 1 038 1 040 1 051 1 053 1 063 

11.  Wysoka 377 361 360 362 362 351 348 

12.  Zalesie Śląskie 1 291 1 289 1 265 1 246 1 233 1 213 1 205 

  OGÓŁEM: 8 157 8 088 8 042 7 971 7 921 7 869 7 828 

         

 Mężczyźni       3 815 3 789 3 782 3 757 

 Kobiety       4 156 4 132 4 087 4 071 

 RAZEM:       7 971 7 921 7 869 7 828 

Jerzy Wojtala 
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OPŁATY ADIACENCKIE 
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/70/07 Rady 

Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 25 
czerwca 2007 r. Nr 47 poz. 1575) w brzmieniu usta-
lonym Uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Miejskiej 
w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z dnia 2 czerwca 2010 r. Nr 60 poz. 
804) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wy-
sokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
stawka procentowa służąca do ustalenia w/w 
opłaty wynosi 20% różnicy między wartością, jaką 
nieruchomość miała przed wybudowaniem urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką 
nieruchomość ma po ich wybudowaniu.  

Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adia-
cenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia 
stworzenia warunków do podłączenia nierucho-
mości do poszczególnych urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po 
uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, 
określającej wartość nieruchomości. W związku 
z powyższym w dniu 13 kwietnia br. w Zalesiu Śl.  
zostały przeprowadzone przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego oględziny w terenie, celem sporządze-
nia operatu szacunkowego ustalającego wzrost 
wartości nieruchomości spowodowanej stworze-
niem warunków do podłączenia się do kanalizacji 

sanitarnej. 
Przy określaniu wartości nieruchomości 

przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury 
technicznej i po ich wybudowaniu, dla ustalenia 
opłat adiacenckich nie uwzględnia się wartości 
części składowych tej nieruchomości.  

Wzrost wartości nieruchomości w wyniku  
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 
następuje wtedy, jeżeli przy potencjalnym zbywa-
niu danej nieruchomości można uzyskać wyższą 
cenę, niż cena możliwa do uzyskania w wyniku 
zbycia danej nieruchomości przed wybudowaniem 
tych urządzeń, a wzrost ten winien dotyczyć wy-
łącznie zmiany wartości spowodowanej faktem ich 
wybudowania. Wzrost wartości nieruchomości 
może nastąpić już przez sam fakt stworzenia moż-
liwości technicznych skorzystania przez jej właści-
ciela z danego rodzaju infrastruktury technicznej.  

Dla ustalenia opłaty adiacenckiej nie ma 
znaczenia to, czy nieruchomość uzyskała podłącze-
nie do urządzeń, lecz to, czy stworzona została ta-
ka możliwość. 
Właściciel nieruchomości, który nabył jej własność 
na podstawie umowy sprzedaży zawartej po wy-
budowaniu urządzenia infrastruktury technicznej, 
nie jest obowiązany do uiszczenia opłaty adiacenc-
kiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w związku z wybudowaniem tego urządzenia. 
   Rozalia Mnich  
   Referat IK 

Remont ul. Ujazdowskiej w Zalesiu Śląskim 

 Gmina Leśnica złożyła w roku 2014 wniosek o dofinansowanie, w ramach tzw. „schetynówki” na remont ulicy Ujaz-
dowskiej w Zalesiu Śląskim.  

Po zakończonej procedurze naboru okazało się, że znaleźliśmy się na pierwszym miejscu listy rezerwowej zadań, które mogą 
otrzymać dofinasowanie. Nie czekając na to, aż znajdziemy się na głównej liście zadań które otrzymają środki zewnętrzne został 
ogłoszony przetarg. Do przetargu zgłosiło się dziesięciu oferentów. Najtańszą i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pana Ro-
berta Białdygi z Jaryszowa Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Transkom“ .  

 Obecnie trwają już intensywne prace na budowie. Został zakończony pierwszy etap zadania polegający na wykonanie 
stabilizacji podłoża oraz zostały wymienione wszystkie przepu-
sty pod istniejącymi zjazdami z tej drogi. Po zakończeniu reali-
zacji zadania sołectwo Zalesie Śląskie wzbogaci się o 700 metro-
wy odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo w celu 
poprawy bezpieczeństwa na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzka nr 426 do wejścia na plac zabaw zostanie wykona-
ny nowy chodnik oraz zostanie zamontowanych w poboczu dro-
gi sześć nowych punktów oświetlenia ulicznego, gdzie po raz 
pierwszy na terenie gminy zostaną zawieszone oprawy LED.  

 Koszt zadania to kwota prawie 700 tysięcy złotych. 
Mamy nadzieję, że połowa tej kwoty zostanie zrefundowana po 
podpisaniu umowy z Wojewodą Opolskim na realizację zadań 
w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych.
   Marian Gorgosch  
       Kierownik Referatu IK 
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Odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego o długości 29 m  
w miejscowości Poręba wraz z odbudową rowu 

 
 Większość z nas zapomniała o nawalnym deszczu jaki nawiedził naszą gminę w czerwcu 2013 roku. Na 
szczęście dla nas, nie zapomniał o nas Urząd Wojewódzki, do którego zostały zgłoszone wszystkie szkody ponie-
sione przez Gminę Leśnica powyżej 60 tys. złotych.  
 Część zadań zostało zrealizowanych już 2013 roku, w roku 2014 wyremontowano drogę w kierunku uję-
cia wody w Porębie, a w tym roku otrzymaliśmy promesę na odbudowę  uszkodzonego przepustu w miejscowości 
Poręba.  
 Remont tego przepustu został zgłoszony w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. Po przepro-
wadzonej procedurze wyłonienia wykonawcy, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, podpisano umo-
wę z Panem Andrzejem Wicher prowadzącym Zakład Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melio-
racyjnych z siedzibą w  Opolu. Po podpisaniu umowy można było złożyć  wniosek na dofinansowanie zadania 
w Urzędzie Wojewódzkim co też uczyniono. Zadanie te będzie realizowane za kwotę 63.960,00 zł, a Gmina Le-
śnica uzyska wsparcie w kwocie 51.168,00 zł. 
 
 Zakres prac jaki ma zostać wykonany: 
- remont przyczółków z kamienia twardego, 
- usunięcie namułu, 
- ścinka drzew, 
- wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata”, 
- spoinowanie ścian zaprawa cementową, 
- wykoszenie porostów i gęstych krzaków.     Marian Gorgosch  

UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !!!! 
 

Przypominamy wszystkim właścicielom psów o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 
20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń, nakładających na właściciela czworonogów obowiązku nale-
żytej kontroli swojego psa. Właściciele czworonogów, które swobodnie biegają na terenie miej-
scowości łamią przepisy art. 77 kodeksu wykroczeń: 
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.   REN 
 

Oni na drodze mogą czuć się bezpiecznie 

Stało się już tradycją, iż corocznie wiosną odbywa się konkurs „Przedszkolak bezpieczny na dro-
dze” właśnie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim. Pod okiem pani Dyrektor ZSP w Za-
lesiu Śl. Ewy Spinda miał on miejsce 16 marca br. Do przedszkola w Zalesiu Śląskim zjechali się przedsta-
wiciele przedszkoli z Dolnej, Góry św. Anny, Raszowej, Leśnicy, Lichyni i oczywiście Zalesia Śl. wraz z 
opiekunami, którzy im kibicowali oraz wspierali podczas zmagań konkursowych. Dzieci musiały się wyka-

zać wiedzą dotyczącą zasad bezpiecznego 
poruszania się w ruchu drogowym oraz umie-
jętnością poruszania się na rowerze. Ze 
wszystkimi zadaniami teoretycznymi jak 
i praktycznymi przedszkolaki poradziły sobie 
świetnie. Zadania oceniała komisja w skła-
dzie: Edyta Gola reprezentująca Gminę Le-
śnica, aspirant Adam Tymiński z Komendy 
Powiatowej Policji w Strzelcach Op. oraz 
dyrektor ZSP w Zalesiu Śl. Ewa Spinda. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Leśnicy Łukasza Jastrzembskie-
go. Konkurs prowadziła Monika Kwoczała. 

Bardzo dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród, komisji oraz opiekunom za poświęcony czas. 
Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Zapraszamy w przyszłym roku.  

          Monika Kwoczała  
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Szanownym Jubilatom: 
Z okazji 96 rocznicy urodzin –  
Panu Franciszkowi Sitnik z Leśnicy, 
Z okazji 95 rocznicy urodzin – Pani Annie Krawiec z Zalesia 
Śląskiego,  
Z okazji 93 rocznicy urodzin – Pani Bronisławie Iwaniów 
z Poręby, Siostrze Zakonnej Bercie Jarek z Leśnicy, Panu 
Józefowi Bomba z Zalesia Śląskiego,  
Z okazji 92 rocznicy urodzin – Pani Mariannie Hudziec 
z Leśnicy, Panu Antoniemu Hemon z Leśnicy, Siostrze 
Zakonnej Paulinie Lukoschik z Góry Świętej Anny, Pani 
Helenie Duda z Zalesia Śląskiego,  
Z okazji 91 rocznicy urodzin – Pani Marcie Bimer z Leśnicy, 
Pani Dorocie Bomba z Zalesia Śląskiego,  
Z okazji 90 rocznicy urodzin – Panu Józefowi Kopiec 
z Dolnej, Pani Marii Maciaszczyk 
 z Góry Świętej Anny, Pani Zofii Jankowiak z Poręby, Pani 
Agnieszce Ciupka z Kadłubca, Pani Margarecie Ziegler 
z Leśnicy,  
Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Emilii Rusin z Leśnicy, 
Pani Otylii Majnusz z Zalesia Śląskiego, Pani Klarze Gawlik 
z Poręby, Panu Siegfriedowi Krawietz z Wysokiej, Panu 
Serafinowi Gach  z Krasowej, Pani Reginie Gucwa z Leśnicy, 
Pani Marii Kasprzyk z Poręby, Panu Josefowi Hadaschik z Raszowej, Pani Jadwidze Błachut z Kadłubca,  
Z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Dorothei Bienia z Raszowej, Pani Marii Kowalik z Leśnicy, Panu Rajnholdowi 
Majnusz z Raszowej, Pani Stefanii Schendzielorz z Leśnicy, Panu Stanisławowi Piś z Leśnicy, Panu Franciszkowi 
Jasik z Łąk Kozielskich, 
Z okazji 60 – lecia pożycia małżeńskiego – Jerzemu i Gertrudzie Swaczyna z Leśnicy,  
Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Franciszkowi i Irenie Grosz z Lichynii, 
Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Teodorowi i Urszuli Wojtala z Wysokiej, Państwu Romanowi 
i Teresie Piechula z Raszowej, Państwu Andrzejowi i Beacie Lissok z Góry Świętej Anny, Państwu Marcinowi 
i Małgorzacie Kubisz z Góry Świętej Anny, Państwu Waldemarowi i Dorocie Alscher z Zalesia Śląskiego, 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności, w imieniu własnym 
i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy, składa Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski. 
 

Jubileusze dotyczą I kwartału 2015 r.  
Sporządziła Maria Wanglorz na podstawie akt  znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji PESEL. 

Srebrny  jubileusz 
 W sali OSP Wysoka odbył się 18 kwietnia jubileusz 25-lecia istnienia DFK Góra Św. Anny i Kadłubiec. 
Organizatorami obchodów byli Zarządy Kół DFK w Górze Św. Anny i Kadłubcu oraz Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji. 

Podczas imprezy dla licznie zgromadzonych zagrała orkiestra parafialna z Góry Św. Anny oraz wystąpiły 
grupy działające przy Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji oraz Kole TSKN Leśnica: mażoretki – Mini 
Słoneczka, Słoneczka i La Bella, Marlenki, Mini Entropia, Entropia oraz Studio Wokalne Bis. 

Podczas imprezy wręczono dyplomy uznania za działalność na rzecz mniejszości niemieckiej. Odznaczeni 
zostali Burmistrz Łukasz Jastrzembski i były poseł Helmut Paisdzior. 
Po występach artystycznych oraz części oficjalnej odbyła się biesiada z Brassmanem.  
    LOKiR 

 
WIZYTA GOŚCI Z THEMAR 

W dniach 16 – 19 kwietnia br. gmina Leśnica gościła prywatną wycieczkę 

z niemieckiego miasta Themar. Trzydziestopięcioosobowa grupa prócz 

Krakowa, Mosznej i Opola zwiedzała naszą piękną gminę. W programie 

wycieczki znalazły się Góra Św. Anny oraz Leśnica.  Miejscowość 

Themar położona w Turyngii jest miastem partnerskim gminy Gerbrunn, 

z którą gmina Leśnica współpracuje od przeszło 20 lat.    

       Damian Kiszka 
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     Czas płynie nieubłagalnie… Nawet 
się nie zorientowaliśmy, a  tu już minęły 
Święta Wielkanocne! Jednak aby móc 
przedstawić pokrótce informacje o naji-
stotniejszych wydarzeniach z życia na-
szego przedszkola- musimy wrócić 
wstecz aż do Świąt Bożego Narodzenia. 
Działo się wtedy mnóstwo rzeczy! Każ-
da z grup przedstawiła swoim najbliż-
szym historię narodzenia Jezusa. Dodat-
kowo, grupa Biedronek pod opieką p. 
Basi wystąpiła gościnnie w Domu Po-
mocy Społecznej. Pszczółki pod czuj-
nym okiem p. Magdy zaprezentowały 
Jasełka na Wigilii przedszkolnej 
z udziałem zaproszonych gości. Wszyst-
kim tak bardzo spodobały się nasze wy-
stępy, że postanowiliśmy zaprosić na 
przedstawienie uczniów klas pierw-
szych. Dzieci miały okazję powspomi-
nać przedszkolne czasy i pobawić się 
z młodszymi koleżankami oraz kolega-
mi. W ramach współpracy ze środowi-
skiem lokalnym, przedszkolacy kolędo-
wali również  w zaprzyjaźnionych insty-
tucjach.  

   Magia świąt jest niesamowita, a jakby 
tego było mało, zawitał do nas iluzjoni-
sta, który zaprezentował cały wachlarz 
sztuczek magicznych. Dzieci były za-
chwycone, a oklaskom nie było końca.  
Oprócz pielęgnowania zwyczajów zwią-
zanych ze świętami, staramy się kłaść 
nacisk na kultywowanie rodzimych tra-
dycji związanych z posługiwaniem się 
gwarą śląską. Reprezentacja grupy 
Pszczółek- A. E. Kremser zaprezento-
wały nas godnie w konkursie „Ze Ślą-
skiem na Ty”. 

   Nastał nowy rok- a wraz z nim rozpo-
czął się czas hucznych zabaw. Jak po-
wszechnie wiadomo „w karnawale same 
bale”- więc balowaliśmy i my! Nasze 
przedszkole zamieniło się kolebkę wielu 
kultur i zwyczajów. Spotkać w nim 
można było Indiankę, Hinduskę, pirata, 
krokodyla czy straszne potworniaki 
z obecnych bajek. Kontynuacją było 
zorganizowanie uroczystości z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Zaprosiliśmy do 
przedszkola  naszych kochanych senio-
rów aby przypomnieć im, ile dla nas 
znaczą i jak bardzo ich kochamy.  

   Kolejnym ważnym wydarzeniem było 
zorganizowanie tygodniowego cyklu 
zajęć praktyczno- gospodarczych pod 
hasłem „Warsztaty Kulinarne”. Mali 
kucharze doskonalili czynności samoob-
sługowe z zakresu posługiwania się 
sztućcami. Codziennie przygotowywali 
samodzielnie śniadanka oraz przekąski. 
Uczyli się piec ciasta, robić chleb, sałat-
ki, jogurty owocowe, soki przecierowe, 

gotować kompoty i robić galaretki.  
W międzyczasie odwiedzili nas senio-
rzy z dwóch Domów Dziennego Pobytu 
z terenu Kędzierzyna- Koźla. Przyjecha-
li zaprezentować nam przedstawienie 
teatralne pt. „Brzydkie Kaczątko”. Go-
ścinnie wystąpił u nas również zespół 
taneczny ”Singielki”. 

   Obchody Święta Zakochanych znane 
pod nazwą Walentynki, zakorzeniły się 
w naszej przedszkolnej tradycji na do-
bre. Dzieci  zaangażowały się  w robie-
nie dekoracji w salach oraz drobnych 
upominków dla najlepszej koleżanki lub 
kolegi. A po kilku dniach osłodziliśmy 
sobie życie czekoladą. Zorganizowali-
śmy dzień łakoci, na którym podczas 
prezentacji multimedialnej dzieci do-
wiedziały się w jaki sposób powstają 
słodycze. Była również degustacja, co 
najbardziej ucieszyło naszych podo-
piecznych. 

   W ramach rozwijania wszechstron-
nych zainteresowań naszych dzieci, 
naszą placówkę odwiedziła pani, posia-
dająca w swoich zbiorach naturalne 
okazy najpiękniejszych  owadów na 
świecie. Na dzieciach prelekcja zrobiła 
ogromne wrażenie- szczególnie żywe 
osobniki niektórych gatunków. Chętne 
dzieci mogły dotknąć olbrzymiego wija 
lub potrzymać modliszkę na ręce. Chęt-
nych nie brakowało!   Kolejną atrakcją 
było „Spotkanie z muzyką” na którym 
p. P. Prus i p. W. Kulik zaprezentowali 
grę na różnorodnych instrumentach dę-
tych oraz smyczkowych. Dzieci słucha-
ły nieznanych im dźwięków z ogrom-
nym zainteresowaniem. Jednak naj-
większą frajdą była możliwość wypró-
bowania własnych umiejętności mu-
zycznych na wybranym instrumencie.  

   Konkursy to nasza specjalność, dlate-
go tłumnie wystartowaliśmy w Konkur-
sie Recytatorskim zorganizowanym 
przez LOKiR w Leśnicy. Przedszkolacy 
pokazali klasę! Nasze wiersze były nie 
tylko obszerne, powiedziane zostały 
również z odpowiednią dykcją.  

   W niestandardowy sposób uczciliśmy 
Dzień Kobiet. Każde dziecko miało za 
zadanie przyjść do przedszkola z za-
bawnym nakryciem głowy. Panie nau-
czycielki zorganizowały gry oraz kon-
kursy w swojej sali, a atrakcji było co 
nie miara.  

   Staramy się aby dzieci czuły się 
w naszej placówce naprawdę dobrze. 
Szanujemy ich zdanie i bardzo często 
zasięgami opinii w kwestii organizacji 
spotkań z żywym aktorem lub prezenta-
cji zasobów przyrodniczych. Dzieciom 

tak się spodobały zajęcia z owadami, że 
zaprosiliśmy do placówki specjalistę na 
zajęcia z zoologii. Były węże, jaszczur-
ki, wije, jeże afrykańskie, olbrzymie 
ślimaki i pająki. Każde ze zwierząt było 
(w miarę możliwości) oswojone, dlate-
go bez stresu znosiło kontakt z człowie-
kiem. Dzieci brały na ręce wszystkie 
zwierzęta. Poznawały  je w ten sposób 
wieloma zmysłami. niejednokrotnie 
pokonując przy tym własne lęki i zaha-
mowania.  

   Tyle mięliśmy zajęć, że nawet nie 
zauważyliśmy kiedy zawitała do nas 
nowa pora roku. Tradycyjnie ruszyliśmy 
na pochód z Marzanną. Przeszliśmy 
z zimową panną przez  ogródki działko-
we, obeszliśmy również teren wokół 
naszego przedszkola. Na pożegnanie 
zaśpiewaliśmy kilka piosenek, po czym 
pani Zima została odprowadzona do 
ciepłych krajów. Aby Wiosna zadomo-
wiła się u nas jak najszybciej, przystroi-
liśmy kolorowe gaiki, z którymi wróci-
liśmy do przedszkola. Jednak nie była to 
jedyna atrakcja tego dnia. Równolegle 
obserwowaliśmy zjawisko zaćmienia 
słońca przez specjalnie do tego przysto-
sowane maski spawalnicze.  

   Małymi kroczkami ruszyły przygoto-
wania do Świąt Wielkanocnych. Każda 
z sal przystrojona została kolorowymi 
ozdobami. A reprezentacja dzieci z gru-
py Pszczółki- E. Jastrzembska i F. Prus 
pod opieką p. Magdy oraz p. Marysi 
udała się na konkurs „Pisanki, pisanki, 
jaka malowane”. Była to nie lada wy-
prawa, bo aż do miejscowości o nazwie 
Cisek. A w naszym przedszkolu ruszyła 
kolejna, IV edycja Konkursu Rodzinne-
go o nazwie „Wielkanocna ozdoba”. 
Zadaniem dzieci oraz rodziców było 
wspólne wykonanie wielkanocnej pisan-
ki dowolną techniką oraz w dowolnym 
formacji.  Konkurs zorganizowała 
p. Basia i p. Magda. Nadesłane prace 
zrobiły na nas ogromne wrażenie! Bar-
dzo dziękujemy wszystkim za zaanga-
żowanie. 

   W kolejnych dniach marca obchodzi-
liśmy Światowy Dzień Wody. Dzieci 
ubrane zostały przez rodziców na nie-
biesko, więc poczuliśmy się jak w mor-
skiej krainie.  Wykonywaliśmy niezli-
czone eksperymenty z wykorzystaniem 
wody w różnych stanach skupienia. 
Nasi milusińscy poznali odpowiedzi na 
wiele nurtujących ich pytań np. Skąd 
bierze się woda w kranie? czy W jaki 
sposób oczyszczamy wodę? Zwrócono 
również uwagę na sposoby umiejętnego 
korzystania z zasobów wodnych. 

   Międzynarodowy Dzień Teatru spra-

Co działo się w leśnickim przedszkolu ? 



 

 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE STR. 8 

wił, że zniknęliśmy pod przebraniami. 
Zamienialiśmy się w aktorów, odgrywa-
liśmy scenki pantomimiczne, tworzyli-
śmy własne kukiełki oraz próbowaliśmy 
opanować technikę poruszania mario-
netkami.  

    Dzieci z niecierpliwością oczekiwały 
na nadejście świąt Wielkanocnych. Jed-
nak w niedługim czasie, Zajączek dał 
nam o sobie znać. Rano zasiedliśmy do 
uroczystego śniadania wielkanocnego, 
podzieliliśmy się- jak nakazuje tradycja- 
jajkiem i składaliśmy sobie najlepsze 
świąteczne życzenia. A po posiłku nie-
spodzianka, dzieci odnalazły prezenty 
schowane przez Zajączka w różnych 
miejscach w przedszkolu. Ruszyliśmy 
również z życzeniami do zaprzyjaźnio-
nych instytucji.  

   Po wielkanocnej przerwie, zajęcia w 
przedszkolu ruszyły pełną parą. Rozpo-
częliśmy cykl zajęć związanych z krze-
wieniem kultury fizycznej u naszych 
podopiecznych. W związku z tym, star-
szaki wybrały się na pieszą wycieczkę 
do Szkoły Podstawowej, gdzie udostęp-

niono nam salę gimnastyczną oraz boi-
sko sportowe. Dzieci miały okazję 
wspinać się po linie, zagrać w koszy-
kówkę oraz pograć w piłkę nożną na 
„prawdziwym” boisku. Przy okazji po-
zwiedzaliśmy szkołę, do której już za 
kilka miesięcy zawitają nasi podopiecz-
ni.  

   Nie mamy czasu na 
nudę, więc z chęcią 
zobaczyliśmy występy 
cyrkowców, którzy 
zawitali do naszej 
placówki. Zaprezento-
wali nam sztuczki 
z pieskiem w roli 
głównej, był też – 
obowiązkowo- klaun 
oraz pokazy zręczno-
ści. Starszacy z grupy 
„Biedronki” pod opie-
ką p. Basi, zaprezento-
wali nasze przedszko-
le w konkursie” Przed-
szkolak bezpieczny na 
drodze”. Dzieci wyka-
zały się doskonałą znajomością zasad 

ruchu drogowego, do perfekcji opano-
wały też jazdę na rowerze. Gratuluje-
my! 

   Koniec roku szkolnego tuż tuż, jednak 
wiele  ciekawych rzeczy zdąży się jesz-
cze wydarzyć. Ale o tym napiszemy już 
w kolejnym artykule    

                               Magdalena Paszko  

CIEPŁY PODMUCH WIATRU, CZYLI POCZĄTKI WIOSNY 
        20 marca uczniowie leśnickiego gimnazjum im. św Franciszka z Asyżu powitali wiosnę uroczystym apelem. 
Klasa III a i IIIc wraz z wychowawczyniami: p. Ewą Janas i p. Grażyna Przepiórkowską przygotowały część arty-
styczna. Natomiast konkurencje sportowe zorganizował p. Maciej Cembala razem ze swoją klasa IIIb. 
        W tym dniu, popularnie nazywanym dniem wagarowicza, odbyły się tylko dwie pierwsze lekcje. Po nich 
wszyscy udali się na halę gimnastyczną, żeby zacząć obchody pierwszego dnia wiosny. Na początku uczniowie 
przedstawili tradycje związane z żegnaniem zimy, np. topienie Marzanny.  Następnie ze scenek pt.: ,,Wiedźmy 
z północy i wiosna" oraz ,, Demeter i Kora" można było się dowiedzieć, jak ludzie wyobrażali sobie powstanie 
wiosny. Według pierwszej z nich pora roku, w której przyroda budzi się do życia, jest dziełem czarownic. Nato-
miast druga przedstawiała historię o matce, cieszącej się z obecności córki. Demeter do dziś jest symbolem plo-
nów i natury. Podczas apelu zastał poruszony także ważny temat, jakim jest agresja. W krótkim przedstawieniu 
pt. ,,Moda na dyscyplinę" uczniowie pokazali, jak z tym problemem radzą sobie inne państwa. Okazało się, że za-
miast bezstresowego wychowania, w zachodnich szkołach przywiązuje się dużą wagę do rygoru i posłuszeństwa. 
Kolejnym punktem programu były konkursy. Pierwszy z nich polegał na tym, że każda klasa przygotowała wio-
senne przebranie. Następnie uczniowie ciekawie zaprezentowali swoje stroje. W drugim konkursie dowiedzieli-
śmy się, jak zapobiegać agresji. Każda klasa ułożyła scenkę przeciw przemocy. Ostatnim zadaniem było przygoto-
wanie plakatu na temat używek. Zwycięzcami konkursów zostali uczniowie z klasy IIb, drugie miejsce zajęła kla-
sa IIA, a trzecie Ia. Po 20-minutowej przerwie rozpoczęły się miedzy klasowe rozgrywki piłkarskie. Mistrzami 
naszej szkoły zostali chłopcy z IIIb i dziewczyny z IIIc. W międzyczasie odbyła się rywalizacja w nietypowych 

konkurencjach sportowych. Polegały one 
np. na jak najszybszym pokonaniu odcinka 
na drewnianych nartach lub ułożeniu na 
skrzyni jak największej ilości uczniów. 
Zwyciężyła klasa II a.  
        Całości towarzyszyły popisy instru-
mentalne i wokalne naszych gimnazjali-
stów. 
        Wszyscy uczestnicy zostali nagrodze-
ni słodkościach. Po zakończeniu ucznio-
wie w wyśmienitych humorach udali się 
do domu.  
Marlena Rudner – uczennica klasy  3a 
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      6 lutego 2015 r. już po raz drugi w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym odbył się Dzień Seniora. Współorganizato-
rami była Rada Sołecka z Zalesia Śląskiego oraz Rada So-
łecka z Lichyni. Uczniowie szkoły i przedszkolaki z Zalesia 
i Lichyni zaprezentowali swoje umiejętności na scenie. 
O poczęstunek zadbały  niezawodne mamy, które upiekły 
przepyszne ciasta. 
      W walentynki tradycyjnie, jak co roku, Samorząd Ucz-
niowski zorganizował pocztę walentynkową. Rekordzistami 
okazali się uczniowie klasy VI, którzy otrzymali  najwięcej 
kartek. Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki konkursu na 
kartkę walentynkową. Wzięli w nim udział chętni ucznio-
wie klas 4-6. Komisja oceniła prace pod kątem pomysłowo-
ści, wkładu pracy oraz estetyki wykonania.  
Oto wyniki:  
I miejsce Marzena Gruszka i Zuzia Goldberg, II miejsce 
Tomek Langer, III miejsce Jasiu Faber, wyróżnienie: Mate-
usz Barteczko.  Laureaci otrzymali drobne upominki zaku-
pione przez Samorząd Uczniowski. 
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. oraz LOKiR 
byli organizatorami Imprezy Charytatywnej pn. "Serce dla 
serca”, która odbyła się 20 lutego br. w auli Publicznego 
Gimnazjum w Leśnicy. Patronat nad przedsięwzięciem ob-
jął Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.   Na imprezie 
obecna była także mała Zuzia wraz z rodzicami.  Organiza-
torzy imprezy zapewnili bogaty program artystyczny. Dla 
zebranych wystąpili: wokalistka Martina Tiszbierek, mażo-
retki: Mini Słoneczka, Słoneczka i La Bella, grupy: Marlen-
ki, Mini Entropia i Entropia. Zaprezentowali się także ucz-
niowie ZSP w Zalesiu Śl. Strażacy z OSP Zalesie Śl. przy-
gotowali specjalny pokaz. Chętni mogli kupić ciasta upie-
czone przez rodziców uczniów z Zalesia Śl., kawę i herbatę, 
ozdobne kartki oraz losy na loterię fantową. Szkolne Koło 
PCK również pomogło w pozyskaniu funduszy organizując 
w szkole zbiórkę pieniędzy. Zebrane pieniądze przekazali-
śmy rodzicom Zuzi. 
      24 lutego uczniowie klas IV-VI obejrzeli w ramach pro-
jektu Internetowy Teatr dla Szkół sztukę pt. „Pacan - histo-
ria o miłości” Marii Wojtyszko. Wystawił ją Teatr Lalek 
z Wrocławia. To napisana z dużą wrażliwością i poczuciem 
humoru opowieść o zwierzętach, które straciły dom. 
      Uczniowie klas I-III  zaprezentowali się w piątek 6 mar-
ca podczas Miejsko-Gminnego Turnieju Recytatorskiego. 
W kategorii klas I miejsce I zajęli  Weronika Kwoczała, 
Krzysztof Kroker , II miejsce Szymon Izbicki,  w kategorii 

klas II na II miejscu uplasowały się Paulina Zeisig , Paulina 
Barteczko. W kategorii klas III miejsce I zajęła , Kinga Wa-
rzecha , Zuzanna Nowak ,Angelika Pander . 
      10 marca 2105 roku w Leśnickim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbył się konkurs recytatorski dla klas IV-VI. 
Naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów. W kategorii klas 
IV miejsce II zdobyła Agata Nierle, miejsce III Agata Wy-
schka, Anna Greif, Jacek Langer. Michał Janiszewski otrzy-
mał wyróżnienie. 
W kategorii klas V Zuzanna Goldberg oraz Ewelina Tisz-
bierek uplasowały się na III miejscu.  
     12 marca 2015 r. w Leśnicy odbył się gminny etap Tur-
nieju Recytatorskiego dla  klas VI. Naszą szkołę reprezento-
wały Marzena Gruszka, Weronika Ogaza oraz Agnieszka 
Poloczek. Dziewczyny recytowały fragment prozy i wiersz. 
Świetnie sprostały zadaniu. Weronika zajęła II miejsce, Aga 
III, Marzena otrzymała wyróżnienie. 
      W tym roku uczniowie naszej szkoły obchodzili rozpo-
częcie wiosny w dość nietypowy sposób. Zamiast topić ma-
rzannę, podziwiali piękne wiosenne kwiaty w gospodar-
stwie ogrodniczym Państwa Wilkowskich oraz nowoczesną 
hodowlę trzody chlewnej u Państwa Tiszbierek. Uczniowie 
przekonali się, jak wiele pracy jest wiosną na polu i w ogro-
dzie oraz doświadczyli, ile radości może ona dawać.  
     Szkolne Koło PCK po raz kolejny przeprowadziło akcję 
„I Ty możesz zostać  Zajączkiem”, której celem jest zbiórka 
żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin. 
     31 marca gościliśmy w szkole teatr z Opola, który wy-
stąpił dla  nas z zabawną sztuką o Koziołku Matołku. 
      14 kwietnia  w sali koncertowej Publicznej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Leśnicy odbyły się eliminacje gminne 
konkursu „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje 
poezję 2015”. I miejsce zajęła Weronika Ogaza,  II miejsce  
Agata Wyschka,  III miejsce – Agata Nierle . 
      Za nami  sprawdzian szóstoklasisty. Po raz pierwszy 
uczniowie pisali go w nowej formie. Czekamy z niecierpli-
wością na wyniki. 
     15 kwietnia Samorząd Uczniowski zorganizował popołu-
dnie z karaoke. Uczestnicy wesoło spędzili czas śpiewając 
polskie i światowe przeboje. 
     Wiosna zawitała już na dobre.  Życzymy pogodnych dni, 
uczniom powodzenia  w szkole, by na świadectwach poja-
wiły się upragnione oceny. 
          Ewa Janicka 

 

Co działo się w szkole w Zalesiu Śląskim? 
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 31.03.2015 w naszej szkole odbył się Turniej 
Wielkanocny połączony z Szukaniem Zajączka. Turniej 
został zorganizowany przez p. E. Kowalik oraz osoby dzia-
łające w Kółku religijnym „Caritas.”  Celem tego 
Turnieju było przede wszystkim przybliżenie tradycji wiel-
kanocnych. Zadaniem uczniów było wykonanie zadań: 
- zaprojektowanie plakatu wielkanocnego, który zawiera 
chrześcijańskie symbole wielkanocne, 
- ozdabianie jaj wielkanocnych, 
- przygotowanie koszyka ze święconką, 
- ułożenie puzzli wielkanocnych, 
- recytacja wiersza lub zaśpiewanie piosenki o tematyce 
świątecznej. 

 Na początku spotkania uczennice z klasy 
III a przedstawiły ciekawe prezentacje na temat jak obcho-
dzi się Wielkanoc u katolików, ewangelików i prawosław-
nych. Następnie uczniowie przystąpili do wykonywania 
zadań. Po wykonaniu prac jury w składzie: p. dyr. Joanna 
Rigol, z-ca dyr. Joanna Lamber, p. Ewelina Kilisz oraz 
p. Izabela Głazowska oceniło wykonane prace.  
 Pod koniec imprezy  uczniowie szukali tradycyjne-
go Zajączka. Impreza podobała się uczniom. Wszyscy wró-
cili do klas bardzo zadowoleni.  
 
 Elżbieta Kowalik – nauczyciel religii  
 i plastyki w PG w Leśnicy 

TURNIEJ WIELKANOCNY – SZUKANIE ZAJĄCZKA 

   Jak zwykle nowy rok w naszej szkole 
rozpoczęliśmy od przyłączenia się do akcji 
WOŚP i „Słodkiego tygodnia”.   
Aż 103 rodziców /niektórzy dwukrotnie/ 
bezinteresownie ofiarowało słodkości, 
które były różnorodne i sprzedawały się 
z łatwością każdego dnia. Tradycyjnym 
elementem tego tygodnia była loteria fan-
towa, na którą przedmioty przekazała dy-
rektor Barbara Górna, opiekun SKO Kry-
styna Pogodzik i pani Bogumiła Trałka. 
"Słodki tydzień" obsługiwały mamy: Mag-
dalena Górska-Paterok, Klaudia Figura 
i Katarzyna Machoń. Dochód ze 
"słodkiego tygodnia" i loterii wyniósł 
1.564,15 zł. W sumie w Leśnicy na rzecz 
WOŚP udało się zebrać 8 003,18 zł. Tak 
wysoka kwota to w znacznej mierze zasłu-
ga wolontariuszy kwestujących w różnych 
miejscowościach naszej gminy. Byli to: 
Weronika i Karolina Gmyz, Mateusz 
Strzyżewski, Weronika Namysło, Damian 
Gorzel, Mateusz Kolonko, Patryk Ma-
choń, Kewin Fiołka, Ania Pyka, Nikol 
Suchy, Daniel Bieniek i Michał Jarocki. 
Nad całością akcji czuwała jej pomysło-
dawczyni Maria Wróbel.  
  Z inicjatywy tej nauczycielki oraz pań 
Beaty Lissok i Hanny Kruczek uczniowie 
klas II a, b odwiedzili mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Leśnicy, gdzie za-
prezentowali przedstawienie jasełkowe. 
Występom towarzyszył  kilkunastoosobo-
wy chór Aniołów śpiewający kolędy przy-
gotowane przez p. H. Kruczek. Po złoże-
niu życzeń "Aniołki" obdarowały wszyst-
kich podopiecznych paczkami ufundowa-
nymi przez anonimowego sponsora. 
    Oczywiście, to dopiero początek święto-
wania różnych okolicznościowych uroczy-
stości. W dniu 12.02.2015 r. klasy V ob-
chodziły Walentynkowy Dzień Babci 
i Dziadka. Wieczorem przy nastrojowym 
oświetleniu zaprezentowały zaproszonym 
gościom przedstawienie pod tytułem To 
była miłość…, w którym współczesne 
przejawy tego uczucia skontrastowały ze 
znanymi z literatury i filmu scenami miło-
snymi. Oprócz świetnej gry aktorskiej 
uczniów klas V a i b uwidocznionej 
w scenkach teatralnych, tańcach i piosen-
kach uwagę zwracała sugestywna dekora-
cja. Na zakończenie występu gorące ży-
czenia od wnuków spotęgowane zostały 

kolorowymi walentynkami wykonanymi 
własnoręcznie przez dzieci i wręczonymi 
swoim dziadkom. Po takiej uczcie dla 
ducha piątoklasiści zaprosili gości na po-
częstunek w świetlicy szkolnej przygoto-
wany przez rodziców. Uroczystość zorga-
nizowały wychowawczynie klas V – Gra-
żyna Lubczyk i Iwona Romanowska. Była 
ona efektem zajęć pozalekcyjnych prowa-
dzonych dla klas V w ramach projektu 
Fascynujący Świat Nauki i Technolo-
gii.  Obchody walentynkowego święta 
przygotował także Samorząd Uczniowski 
pod kierunkiem opiekunek: pani Katarzy-
ny Kozołup i pani Edyty Radzewicz. Wa-
lentynkowa poczta kolportowana przez 
amorki dostarczyła wielu radosnych wra-
żeń. 
    Nie mniej emocji przeżyli pierwszokla-
siści kilka dni później podczas pasowania 
na nowych czytelników naszej biblioteki. 
Może dlatego, że w prowadzeniu tej im-
prezy pomagali pani Joannie Frań bohate-
rowie znanych bajek. Po złożeniu przyrze-
czenia każdy młody czytelnik otrzymał 
pamiątkową zakładkę.  
    I wreszcie nadszedł dzień, na który cze-
kają zwłaszcza wszystkie dziewczynki - 
Dzień Kobiet. Jest to święto, o którym 
pamiętają w naszej szkole wszyscy chłop-
cy bez względu na wiek. Koledzy z każdej 
klasy, od I do VI, zaskoczyli koleżanki i 
swoje panie, przygotowując dla 
nich życzenia, upominki  i słodkie poczę-
stunki. Poza tym odbyły się również kla-
sowe imprezy.  
    Równie wesoło przebiega u nas również 
świętowanie Pierwszego Dnia Wiosny. 
Uroczystość rozpoczęli pierwszoklasiści, 
którzy zaprezentowali wyjątkowe umiejęt-
ności taneczne rozwijane pod kierunkiem 
wychowawczyni pani Grażyny Kaletki. 
Breakdance w ich wykonaniu zachwycił 
całą publiczność. Wiele emocji dostarczy-
ła także inscenizacja baśni Andersena pt. 
„Calineczka” przygotowana przez klasę 
IIIa i IIIb z wychowawczyniami – panią 
Bożeną Kozłowską i panią Tamarą Sawic-
ką. Efektowne stroje, profesjonalny układ 
choreograficzny, popisy wokalne i wspa-
niała dekoracja – to wszystko charaktery-
zowało spektakl trzecioklasistów. W prze-
rwie oglądaliśmy zjawisko zaćmienia 
Słońca, a po niej uczestniczyliśmy w wy-

borach Mistrzów Savoir-Vivre’u przygoto-
wanych przez klasę Va i panią Iwonę Ro-
manowską. Każdą klasę reprezentowało 
dwoje uczniów, z których najlepiej z wy-
pełnieniem zadań poradzili sobie Monika 
Zug i Mateusz Strzyżewski. Ponieważ 
tradycyjnie ten dzień w naszej szkole ob-
chodzimy jako Dzień Przyjaźni zadania 
wymagały wykazania się taktem, kulturą 
osobistą, tolerancją, a także kreatywnością 
i odwagą. Między konkurencjami klasa Va 
prezentowała swoje umiejętności tanecz-
ne, wokalne i teatralne. Po tych emocjach 
odpoczywaliśmy degustując przygotowaną 
przez klasy zdrową żywność oraz uczest-
niczyliśmy w przygotowanych przez nau-
czycieli zajęciach profilaktycznych zwią-
zanych z realizacją i projektu „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”. Bezpieczna i zdro-
wa wiosna przed nami!   
     Po takiej zabawie wkrótce musieliśmy 
zmienić nastrój. W dniu 31.03.2015 r. 
z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej 
Nocy mieliśmy okazję wysłuchać audycji 
poświęconej zwyczajom i obrzędom Wiel-
kiego Tygodnia oraz tematyce pasyjnej. 
Audycję tę przygotowała klasa IVb ze 
swoją wychowawczynią panią Natalią 
Szpylmą.  
    W naszej szkole często organizowane są 
także spotkania i zajęcia z ciekawymi 
ludźmi. Wymienić tu trzeba wizytę zespo-
łu tanecznego z Ukrainy. Atrakcyjne 
i profesjonalne występy artystyczno-
wokalne dostarczyły naszym uczniom 
wielu wrażeń. Wspaniałe stroje, tańce 
ludowe z ciekawą choreografią, inny ję-
zyk, choć bardzo podobny - wszystko to 
wzbudzało zainteresowanie i żywą reakcję 
publiczności. Wiedząc o trudnej sytuacji w 
ojczystym państwie artystów, uczniowie 
przygotowali prezenty dla dzieci z ukraiń-
skiej szkoły w postaci przyborów szkol-
nych. 
    W dniu 12 marca uczestniczyliśmy 
w trochę innej niż zwykle lekcji historii, 
prowadzili ją bowiem prawdziwi rycerze. 
Dzięki nim poznaliśmy ekwipunek 
i uzbrojenie średniowiecznych wojowni-
ków, prawa obowiązujące w tamtych cza-
sach, wierzenia i kulturę średniowiecza. 
Mieliśmy okazję zobaczyć kolekcję wspa-
niałych rekwizytów z tamtego okresu 
oraz... narzędzia tortur, które wzbudziły 

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŚNICY 
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największe zainteresowanie. Och, jak 
dobrze, że dziś nauczyciele nie dysponują 
takim sprzętem! 
   Na krótko przed świętami z inicjatywy 
regionalistki pani Marii Wróbel odbyły 
się warsztaty kroszonkarskie, które pro-
wadziła pani Teresa Sobota z Olszowej. 
Jest to twórczyni ludowa, wielokrotnie 
nagradzana na konkursach krajowych 
i wojewódzkich. Zajęcia były prowadzone 
w klasach I - III. W trakcie warsztatów 
prowadząca zaprezentowała sposoby oz-
dabiania jajek i wydmuszek. Przybliżyła 
również zwyczaje i obrzędy wielkanocne 
na Śląsku Opolskim. Później dzieci samo-
dzielnie wykonywały swoje pisanki 
i kroszonki.  
   Pisząc o gościach naszej szkoły, musi-
my wspomnieć o wizycie przyszłych 
uczniów wraz z rodzicami w czasie Dnia 
Otwartego. Wszystkich przywitała pani 
dyrektor, później młodsi goście zobaczyli 
przedstawienie "Calineczka" w wykona-
niu klas trzecich, a rodzice zostali zapo-
znani ze sprawami organizacyjnymi szko-
ły. Największą atrakcją okazało się zwie-
dzanie szkoły i pierwsze próby pisania na 
tablicy multimedialnej.  
   Natomiast dla uczniów klas II ciekawe 
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 
przygotowała pani Maria Wróbel. Po 
wstępnej, teoretycznej części szkolenia 
uczniowie przystąpili do części praktycz-
nej na fantomach. Dla uczniów klas IV b 
interesujące zajęcia na temat „ Nałogom 
stop” przeprowadziła pielęgniarka szkol-
na pani Stefania Jarocka. 
   Nie tylko jednak te akcje świadczą 
o tym, iż w naszej szkole dbamy o zdro-
wie. W tym celu krzewimy też kulturę 
fizyczną, zwłaszcza dzięki wysiłkom pani 
Katarzyny Kozołup. Aktywni uczniowie 
naszej szkoły z inicjatywy tej nauczyciel-
ki oraz pani Grażyny Kaletki i Krystyny 
Pogodzik wyjechali do Istebnej na stok 
Zagroń, aby uczyć się i doskonalić swoje 
umiejętności jazdy na nartach i snowboar-
dzie. Początkujący najpierw jeździli z 
instruktorami, a później już samodzielnie. 
Potem wielbiciele sportów zimowych 
udali się do parku wodnego i tam porząd-
nie odpoczęli w basenach i saunie.  
    Inne cele przyświecały pozostałym 
wycieczkom. Część uczniów wyjechała 
bowiem na zajęcia prowadzone na Uni-
wersytecie Opolskim w ramach realizacji 
projektu Fascynujący Świat Nauki i Tech-
nologii. W pracowniach i laboratoriach 
wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
i przyrządy do doświadczeń uczniowie 
mogli w sposób aktywny badać otaczają-
cy świat. Pracownicy naukowi pokazali 
uczniom bogactwa świata nauki na zaję-
ciach w formie wykładu z pokazem na 
temat: „Fizyka jest wszę-
dzie”, „Motoryzacja a środowi-
sko”, „Ciekawostki z wnętrza Zie-
mi”, „Źródła historyczne". Również w 

ramach tego projektu w dniu 26.03.2015 
r. uczniowie klas Va i Vb brali udział 
w zajęciach w Parku Nauki i Ewolucji 
Człowieka w Krasiejowie. Tutaj odbyli 
prawdziwą podróż w czasie, poznając 
różne prehistoryczne światy i zgłębiając 
najdawniejsze tajemnice prehistorii. Poza 
tym mieli okazję obejrzeć eksponaty do-
tyczące badań nad tym okresem czasu 
oraz uczestniczyć w zajęciach w oceana-
rium, gdzie poznali prehistoryczne zwie-
rzęta morskie. To wszystko dodatkowo 
urozmaicone było wieloma atrakcjami 
powodującymi, iż zgłębianie trudnych 
zagadnień było nad wyraz przyjemne.  
   Ciekawy wyjazd zorganizowały dla 
swoich uczniów panie Beata Lissok 
i Maria Wróbel. Członkowie Koła Przy-
rodniczego i Koła Regionalnego odwie-
dzili Palmiarnię w Gliwicach, a następnie 
udali się do Willi Caro. Jest to zabytkowa 
rezydencja mieszkalna przemysłowca 
Oskara Caro. We wnętrzu  znajduje się 
wiele pomieszczeń, w których wystrój 
został niemal całkowicie zachowany, 
dzięki czemu obiekt jest unikatowy.  
    Podsumowując temat wycieczek, infor-
mujemy, iż grupa naszych pierwszaczków 
z klas Ia i Ib oraz klasa IIIa przebywa 
obecnie na Zielonej Szkole ze swoimi 
paniami: Grażyną Kaletką, Krystyną Po-
godzik i Tamarą Sawicką. Z wieści, które 
do nas docierają z położonej w górach 
Porąbki, wiemy, że spędzają tam czas 
bardzo atrakcyjnie. Większa relacja 
z pobytu na Zielonej Szkole w następnym 
numerze.  
    Nasi uczniowie chętnie, jak widać, 
biorą udział w różnych formach aktywno-
ści. Jedną z nich są także konkursy. W 
tym roku w szkole zorganizowano Gmin-
ny Konkurs Ortograficzny dla uczniów 
klas I-III, do którego pomysłodawczyni, 
pani Maria Wróbel zaprosiła również 
uczniów wszystkich młodszych klas 
z Zalesia i Raszowej. Dzieci pracowały 
w trzyosobowych zespołach, które zma-
gały się z ciekawymi zestawami zadań. 
Niezwykłą atrakcją dla uczestników oka-
zał się czarodziejski kosz, z którego loso-
wano różne przedmioty, zapisując ich 
nazwę. Każdy uczestnik otrzymał również 
słodki poczęstunek. Po ogłoszeniu wyni-
ków, pani Dyrektor Barbara Górna wrę-
czyła dyplomy i nagrody ufundowane 
przez Radę Rodziców przy Szkole Pod-
stawowej w Leśnicy. Klasa II b pod kie-
runkiem Marii Wróbel zaprezentowała 
inscenizację pt: "Wesoła ortografia".  
   Miłośnicy matematyki również znaleźli 
coś dla siebie. Dnia 19 marca pod czuj-
nym okiem koordynatora, pani Krystyny 
Pogodzik 27 uczniów naszej szkoły wzię-
ło udział w Międzynarodowym Konkursie 
"Kangur Matematyczny"  organizowanym 
przez Towarzystwo Upowszechniania 
Wiedzy i Nauk Matematycznych Kangou-
rou Sans Frontières. Na wyniki musimy 

trochę poczekać, ale już teraz każdy 
uczestnik konkursu otrzymał układankę 
Magiczny Wąż.  
  Miejmy nadzieję, iż matematycy zapre-
zentują tak wysoki poziom jak uczestnicy 
Szkolnego Konkursu Piosenki Ekologicz-
no-Przyrodniczej, którego organizatorem 
była pani Hanna Kruczek. Tradycyjnie 
konkurs odbył się w dwóch grupach wie-
kowych. W młodszej zwyciężyła Wikto-
ria Sobota, natomiast w starszej – Emilia 
Paczosa. Dziewczynki będą reprezento-
wać naszą szkołę na etapie powiatowym, 
który odbędzie się w czasie Sejmiku Eko-
logicznego 23 IV 2015 r. 
Na zakończenie, jak zwykle prezentujemy 
sukcesy uczniów. Oto one: 
  Uczniowie klasy V b pod opieką pani 
B. Górnej dnia 26 marca 2015 r. uczestni-
czyli w konferencji zorganizowanej przez 
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie podsumowującej Wojewódz-
ki Konkurs Plastyczny o Odnawialnych 
Źródłach Energii (OZE). Konkurs prze-
znaczony był dla szkół podstawowych 
z województwa opolskiego. Ucznio-
wie Maciej Korbiel, Mateusz Ploch, Pa-
tryk Machoń, Paweł Kaźmierczyk, Jakub 
Nowak otrzymali nagrodę za wykonanie 
makiety ukazującej temat konkursu: 
„Zielona energia wśród nas – teraz lub 
w przyszłości". Chłopcy uczestniczyli 
również w wykładowo-warsztatowej czę-
ści konferencji: poznali kolekcję roślin 
energetycznych, nowe możliwości wyko-
rzystania odnawianych źródeł energii oraz 
urządzenia OZE do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej. 
   Bardzo ucieszyły nas także wyniki Wo-
jewódzkiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego, w którym Emilia Ludwig i Samuel 
Socha (op. p. N. Szpylma) uzyskali tytuły 
laureatów. W nagrodę udali się oni na 
wycieczkę do Wiednia. Nagroda czeka 
także na ucznia Krzysztofa Pogodzika, 
który będąc laureatem Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego na temat Straży 
Pożarnej, wyjedzie na spotkanie laurea-
tów do Warszawy. Na zakończenie wy-
mienimy także najlepszych recytatorów 
biorących udział w konkursie recytator-
skim organizowanym przez LOKiR, któ-
rymi są:  Luiza Plachetka, Paweł Kru-
czek, Anna Halenka, Zuzanna Szyndzie-
lorz, Anna Bloch, Weronika Kwoczała, 
Krzysztof Kloker, Aleksandra Kozołup, 
Julia Gamża, Martyna Rigol, Alicja 
Muszkiet, Aleksandra Sitnik,  Karolina 
Cedzich, Emilia Paczosa, Wiktoria Pate-
rok, Katarzyna Kowalska. Wszystkim 
uczniom – laureatom konkursów i ich 
uczestnikom życzymy wytrwałości 
i szczęścia, a rodzicom dziękujemy za 
pomoc w przygotowywaniu dzieciaków 
do zmagań konkursowych.    
  I. Romanowska 
 



 

 

Młodzież recytuje poezję 2015 
14 kwietnia br. w sali koncertowej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy odbyły się eliminacje gminne 

konkursu „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję 2015”. W konkursie udział wzięło 11 uczestników ze szkół 
podstawowych z terenu Gminy Leśnica (5 os. – Szkoła Podstawowa w Leśnicy, 3 os. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ra-
szowej, 3 os. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl.). Były to osoby wyłonione podczas eliminacji szkolnych.  

Recytujących oceniało jury w składzie: Brygida Cyron (SP Leśnica), Maria Pientka (ZSP Zalesie Śl.), Renata Ha-
daschik (ZSP Raszowa) oraz Małgorzata Polak (LOKiR). Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja postanowiła 
przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: 
I miejsce – Emilia Ludwig (SP Leśnica), Weronika Ogaza (ZSP Zalesie Śl.) 
II miejsce – Agata Cyron (SP Leśnica), Agata Wyschka (ZSP Zalesie Śl.) 
III miejsce – Agata Nierle (ZSP Zalesie Śl.), Joanna Stach (ZSP Raszowa) 
Wyróżnienia: Wiktoria Paterok (SP Leśnica), Aleksander Gajda (SP Leśnica), Kamil Rudol (SP Leśnica), Samuel Reinert 
(ZSP Raszowa), Julia Leisner (ZSP Raszowa) 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali poczęstunek oraz pamiątkowe dyplomy. 
Do eliminacji rejonowych, które odbędą się 18 maja br. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, zakwalifi-
kowali się: 

W kat. szkół podstawowych: Emilia Ludwig, Weronika Ogaza, Agata Cyron, Agata Wyschka, Agata Nierle i Joanna 
Stach. W kat. gimnazjum: Magadalena Haase, Paulina Mikołasz, Agata Leśnik i Michel Murek. Serdecznie dziękujemy 
uczestnikom za udział w konkursie oraz ich nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży. Życzymy powodzenia 
w dalszych etapach konkursu.        LOKiR 

Sukcesy grup tanecznych 
W dniach 10-11 kwietnia w Domu Kultury w Ozimku odbyła się XX jubileu-

szowa edycja Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych. Konkurs Promocje 
odbył się 10 kwietnia. Zaprezentowało się w sumie 37 zespołów startujących w katego-
riach wiekowych: dzieci, młodzież, młodzież starsza, 30+ oraz kategoriach tanecznych: 
disco dance, etiuda taneczne, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne i hip-hop. 
W trakcie konkursu Gminę Leśnica reprezentowały zespoły Mini Entropia i Entropia. 

Aby dostać się do części konkursowej każda z grup musiała przejść eliminacje 
rejonowe, które odbyły się w domach kultury w Oleśnie, Brzegu i Tanowie Opolskim. 
Obie leśnickie grupy zakwalifikowały się do części konkursowej z dwoma układami 
(Mini Entropia – układ hip hop „Hip hop hooray” oraz disco dance „Kosmiczna przygo-
da”, Entropia – układ hip hop „Wiggle” oraz inscenizacja taneczna „Imprezka”). Już 
sam awans do części konkursowej był sporym sukcesem, ponieważ na etapie eliminacji 
odpadło wiele grup. Zespół Entropia zdobył I miejsce w kategorii wiekowej 12-16 lat 
inscenizacja taneczna oraz II miejsce w kategorii hip hop. Wszystkim naszym tancerzom 
gratulujemy sukcesu. Serdecznie dziękujemy Paniom Joannie Rigol, Joannie Kampa 
i Iwonie Dylewskiej za opiekę nad uczestnikami w trakcie wyjazdów na eliminacje i 
konkurs.        LOKiR  

Szachy dla najmłodszych 
 Leśnicki Ośrodek 
Kultury i Rekreacji urucho-
mił sekcję szachową dla 
przedszkolaków, którą pro-
wadzi Kazimierz Przybyłek. 
Zajęcia odbywają się w po-
niedziałki i piątki w godz. 
15.00-16.30 w sali szachowej 
LOKiRu. Wszelkie informa-
cje uzyskać można pod nr tel. 
774615391. 

LOKiR  

 


