
 

 

Egzemplarz bezpłatny  

URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY 

ZIMA 2020 NUMER 1/2020 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

 

Na czas Świąt Bożego Narodzenia serdeczne życzenia zdrowia,  

wszelkiej pomyślności,  

spokoju i radości oraz tylko dobrych dni  

w Nowym 2021 Roku 
składają 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Leśnicy  

Ryszard Froń 

oraz Radni Rady Miejskiej 

Od wielu lat w Gminie Leśnica organizowana jest wigilia dla osób samotnych. Tegoroczna trudna sytuacja 
epidemiczna nie pozwala na jej zorganizowanie w dotychczasowej formie. Jednak chcąc podzielić się 
opłatkiem z osobami samotnymi organizatorzy wigilii tj. Burmistrz Leśnicy, LOKiR oraz Zarząd Gminny 
Mniejszości Niemieckiej w tym roku dostarczą osobom samotnym w dniu 23 grudnia ok. godz. 15.00 posiłek 
do ich domu.  

W tym celu prosimy osoby samotne o zgłaszanie się do dnia 18 grudnia br. u sołtysa w swojej miejscowości 
lub w Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15,  tel. 77 461 5391.  Należy podać 
imię, nazwisko, adres i numer telefonu. 

Wigilia dla samotnych 

Burmistrz Leśnicy  

Łukasz Jastrzembski 

wraz z pracownikami  

Urzędu Miejskiego 



 

 

STR. 2  WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Utworzenie placu zabaw w Porębie 

        W lipcu br. zlecono wykonanie projektu 
budowlanego placu zabaw w Porębie, na terenie 
wydzielonym z działki boiska sportowego 
i przylegającym do istniejącej już przestrzeni 
rekreacyjnej. Budowę placu zabaw zlecono 
28 października br. firmie GABART s.c. z Izbicka. 
Zakres prac obejmuje m.in. zamontowanie zestawu 
zabawowego, ławek, wykonanie nawierzchni 
bezpiecznej - piaskowej przy urządzeniach 
zabawowych, wykonanie trawników oraz 
zamontowanie ogrodzenia. Termin zakończenia prac 
upływa w dniu 11.12.2020 r.                Ref. IP 

Remont kapliczki przy ul. Żyrowskiej w Leśnicy 

        Stare pokrycie dachu kapliczki wykonane z dachówki 

cementowej ze względu na zły stan techniczny wymagało 

wymiany. Ponadto brak właściwego odwodnienia dachu 

powodował powstawanie  zacieków na ścianach. W związku 

z tym w dniu 05.10.2020 r. podpisano umowę z firmą PH Roboty 

Budowlane Paweł Harnos z Leśnicy na wykonanie remontu. 

Zakres prac obejmuje m.in.: 

 wymianę pokrycia dachowego z ułożeniem nowej 
dachówki ceramicznej; 

 zamontowanie rynien i rur spustowych; 

 wykonanie poprawek tynków cementowo-wapiennych 
oraz pomalowanie elewacji i wnętrza; 

 renowacja drzwi wejściowych.                                Ref. IP 

Renowacja figury św. Jana Nepomucena  
w Leśnicy 

       W oparciu o program prac konserwatorskich wykona-
ny na zlecenie gminy przez mgr Joannę Głaz, w czerwcu 
br. uzyskano pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na wykonanie renowacji figury. 
W dniu 24 października 2020 roku figura została zdemon-
towana i przetransportowana do pracowni Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, w celu przeprowadzenia 
prac z zakresu konserwacji technicznej i estetycznej rzeź-
by. Figura pochodzi z początku XVIII w. a jej autorem 
był Johann Melchior Österreich.                         Ref.  IP 

Rozbiórka budynków w Raszowej przy ul. Góry św. Anny 89 

       W miesiącu wrześniu br. przeprowadzono rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych położonych 

w Raszowej przy ul. Góry św. Anny 89. Prace rozbiórkowe wykonała firma GABART s.c. z Izbicka. Koszt rozbiórki 

wyniósł 70.000,00 zł. Działka budowlana, na której przeprowadzono roboty rozbiórkowe położona jest przy Szkole 

Podstawowej i została w ubiegłym roku zakupiona przez Gminę w celu uzyskania powierzchni pod budowę hali sportowej.               

Złożenie wniosku o dofinansowanie na wykonanie 

nowych  gazowych instalacji grzewczych  

w budynkach publicznych 

W dniu 26.11.2020 r. złożono wniosek do Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 w celu uzyskania dofinansowania na wykonanie 

nowych, ekologicznych kotłowni zasilanych gazem ziem-

nym w Szkole Podstawowej w Leśnicy oraz w Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Leśnicy. Przewidywany poziom 

dofinansowania to 50 %.                                          Ref. IP 

Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 

1 i 3 w Leśnicy 

W związku ze złym stanem pokrycia dachowego oraz  potrzebą 
modernizacji instalacji wewnętrznych, w lipcu br. zlecono opra-
cowanie projektu budowlanego przebudowy budynków. Projekt 
opracowany przez pana Janusza Kowalczyka obejmuje w szcze-
gólności:  

 przebudowę dachu; 

 przebudowę instalacji wentylacyjnej w budynku; 

 docieplenie elewacji tylnej oraz malowanie pozostałych 
elewacji; 

 wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych; 

 wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego mieszkań, 

 wykonanie instalacji teletechnicznej, TV-SAT i domofo-
nowej. 

Ponieważ budynki objęte projektem położone są na terenie wpi-
sanym do rejestru zabytków, uzyskano od konserwatora zabyt-
ków pozwolenia na prowadzenie prac.  
W związku z planowanym ogrzewaniem mieszkań energią elek-
tryczną, podpisano umowę z TAURON Dystrybucja o zapewnie-
niu dostaw energii elektrycznej, o potrzebnej mocy przyłączenio-
wej. 
W najbliższych dniach zostanie wydane przez Starostwo Powia-
towe pozwolenie budowlane.                                            Ref. IP 
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Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego  

w Kadłubcu z zagospodarowaniem otoczenia 

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego na 
opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej zada-
nia pn.” Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego 
w Kadłubcu z zagospodarowaniem otoczenia”, podpisano 
umowę z Panem Januszem Kowalczykiem prowadzącym 
działalność pod nazwą „KOSZT- BUD” z siedzibą w Pawło-
wiczkach. 
W trakcie opracowania dokumentacji konsultowano założe-
nia i rozwiązania z przedstawicielami sołectwa Kadłubiec. 
W wyniku współpracy powstał dokument o ciekawych roz-
wiązaniach. Projektowane elewacje  obiektu  dostosowują się 
do charakterystycznej zabudowy wsi. Na realizację inwesty-
cji uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich pozwolenie na budowę co umożliwi rozpoczęcie zada-

nia w najbliższym czasie.                                        Ref. IP 

Budowa placu zabaw przy budynku Publicznego Przedszkola w Raszowej 

Na działce przedszkolnej latem 2019 r. prowadzone były roboty ziemne związane z wykonaniem odwiertów pod instalacje 

pomp ciepła, stanowiącą źródło ogrzewania dla budynku przedszkola. W związku z powyższym urządzenia zabawowe mu-

siały zostać zdemontowane a teren działki po wykonaniu odwiertów został tylko prowizorycznie zrekultywowany. W stycz-

niu 2020 r. podpisano umowę z firmą projektową KOSZT-BUD inż. Janusz Kowalczyk, która opracowała projekt nowego 

placu zabaw. Następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego 

na wykonawcę prac wybrano firmę GABART S. C. Artur Hurek, Gabriela Hurek z Izbicka. Prace budowlane, które prowa-

dzono w okresie maj-czerwiec obejmowały: 

 rozbiórkę wiaty gospodarczej, zbior-
nika na ścieki, nawierzchni betono-
wej i nawierzchni chodnika; 

 wykonanie nawierzchni bezpiecznej - 
piaskowej w miejscu lokalizacji 
urządzeń zabawowych; 

 zamontowanie urządzeń zabawo-
wych wraz z wykonaniem fundamen-
tów: 

 zakup i zamontowanie 3 ławek beto-
nowych i śmietnika; 

 wykonanie chodnika z kostki bruko-
wej betonowej; 

 odprowadzenie wód opadowych do 
studni chłonnych; 

 remont ogrodzenia z przęseł stalo-
wych 

 odtworzenie zieleni niskiej polegające na wyrównaniu terenu, rozrzuceniu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu trawnika. 
Koszt wykonanych prac budowlanych wyniósł: 125.872,64 zł.                                                                            Ref. IP 

Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy. 
W roku 2019 zakończono budowę kąpieliska w Leśnicy. By zapewnić bezpieczny i dobry dojazd do tego obiektu jeszcze 
w roku 2019 Gmina Leśnica uzyskała decyzję Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich na przebudowę w/w drogi. 
By na spokojnie zdążyć z budową drogi przed sezonem 2020 ( nikt wtedy nie przewidywał pandemii i opóźnienia 
w otwarciu ), w grudniu 2019 ogłoszono przetarg i dnia 14 stycznia 2020 podpisano umowę z firmą Usługi Budowlane 
Pana Krzysztofa Zwadło ze Zdzieszowic. Firma bardzo sprawnie i fachowo poradziła sobie z zadaniem i dnia 23 kwietnia 
2020 odbył się odbiór końcowy zadania.  
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej na długości 157 metrów i szerokości 5,5 metra. Do tego wykonano chodnik 
oraz 34 stanowiska parkingowe o nawierzchni  ażurowej.  
By ułatwić przejazd samochodów oraz dojście mieszkańców Leśnicy ( nie zapominając o rowerzystach ) został także wy-
remontowany odcinek drogi w wąwozie. Został położony nowy dywanik asfaltowy na długości 153 mb . 
Całość zadania zamknęła się kwotą ponad 770 tys. złotych. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła Pani Elżbieta 
Kurzewska z Kędzierzyna – Koźla.                                                                                                                          Ref. IK 
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Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej na terenie Gminy Leśnica  

23 czerwca br. Gmina Leśnica podpisała umowę z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
realizację projektu „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka 
do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” z terenu 
gminy Leśnica. Po kilku ogłoszonych przetargach, które okazały się 
nieskuteczne z powodu ceny odbioru za tonę powyżej budżetu 
przeznaczonego na jej realizację, udało się wynegocjować umowę 
z firmą REKO z Myszkowa za kwotę 500,00 brutto odbioru jednej tony 
foli rolniczej. Odbiór nastąpił dnia 5 października 2020 roku. W tym 
dniu wszystkie drogi prowadziły do Zalesia Śląskiego na teren firmy 
Roldam. Dzięki pomocy firmy Roldam można było sprawnie, 

bezpiecznie i w komfortowych warunkach odbierać folie. Zebrano wszystkich odpadów prawie 33 tony. Gmina Leśnica 
złożyła już wniosek o wypłatę dotacji do Narodowego Funduszu. Pozostanie jeszcze kwestia rozliczenia się z efektu 
ekologicznego. Na to mamy czas do marca 2021.                                                                                                           Ref. IK                             

Remont drogi Kuszówka - Raszowa 

W roku 2019 wykonano zgłoszenie remontu drogi Kuszówka – Raszowa. Droga ta od wielu lat była w coraz gorszym 
stanie. Remonty cząstkowe stawały się co raz mniej zasadne, gdyż po sezonie zimowym dziur było co raz więcej. Część 
odcinka remontowanej drogi przebiega pod nieczynną już linią kolejową, lecz pomimo tego odcinek wymagał także 
uzgodnień z koleją. Po uzyskaniu wszystkich formalności we wrześniu 2020 ogłoszono przetarg na remont tej drogi. 
Zgłosiło się kilkanaście firm a najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem EKO-PROBUD Sp. z o.o. 
z Gogolina. Z firmą tą podpisano umowę i pod koniec października firma przystąpiła do realizacji zadania.  
Już na początku pogoda pokrzyżowała plany, gdyż początek listopada był bardzo deszczowy. Pomimo przeszkód 
pogodowych droga została przygotowana do asfaltowania poprzez wzmocnienie poboczy, wykonaniu mijanki. Na tak 
przygotowaną nawierzchnię w drugim tygodniu grudnia wykonawca planuje położyć warstwę wyrównawczą, a później 
jeszcze warstwę ścieralną. Po tych robotach oraz po uporządkowaniu terenu, mieszkańcy Kuszówki zyskają dobry dojazd 
do Raszowej, a rowerzyści, którzy często wybierają tę drogę będą mieć szlak rowerowy o dobrej nawierzchni, 
poprowadzony w pięknym terenie wśród pól, w pobliżu lasu i przepływającego w pobliżu potoku Łęcka Woda.         

W tym roku naszą placówkę spotkało wielkie 
wyróżnienie. Rodzice naszych wychowanków nominowali 
placówkę w plebiscycie gazety Nowa Trybuna Opolska 
do zaszczytnych tytułów w kategoriach- Przedszkole 
Roku, Nauczyciel Roku- nominowana nauczycielka 
Barbara Strokosz, Grupa Roku – Pszczółki.  
To rodzice oddając głosy poprzez wysłanie SMS 
zdecydowali, że nasze przedszkole zajęło III miejsce 
w powiecie strzeleckim i tym samym otrzymało tytuł 
PRZEDSZKOLE NA MEDAL. 
   Ten rok szkolny zapisze się w naszej historii jako rok 
wyjątkowy. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju 
spowodowaną koronawirusem od 12  marca 2020r decyzją 
Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie jednostek 
systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Kolejne 
nowelizacje Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej 

przedłużały okres zawieszenia zajęć, a w przypadku 
przedszkoli w naszej gminie do 17 maja 2020r. W tym czasie 
placówki oświatowe nie prowadziły zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych. Zostało wprowadzone kształcenie 
na odległość. Nauczanie stacjonarne zostało zamienione 
na nauczanie zdalne.  Nauczyciele w każdej grupie ustalili 
z rodzicami formy kontaktu i sposób realizacji podstawy 
programowej .Taka forma kształcenia nie byłaby możliwa 
bez współpracy z rodzicami, wzajemnego 
zrozumienia ,ogromnego zaangażowania ze strony rodziców 
i nauczycieli. Wspólnie podnosiliśmy swoje kwalifikacje 
w zakresie informatyki, aby sprostać nałożonym na nas 
obowiązkom. Było nam niezmiernie milo , kiedy 
otrzymywaliśmy informacje zwrotne od rodziców w formie 
postów i zdjęć z wykonanymi zadaniami przez dzieci. 
Razem daliśmy radę! Dziękujemy! 
     Czas zawieszenia zajęć w przedszkolu wykorzystaliśmy 
na wykonanie I etapu remontu kuchni w PP Leśnica, który 
obejmował- montaż 2 okapów ze stali nierdzewnej z filtrami 
tłuszczowymi i oświetleniem, montaż systemu wywiewnego, 
montaż systemu nawiewnego ze stali nierdzewnej 
i elektronicznym sterowaniem, demontaż drewnianych 
mebli, zakup i montaż mebli ze stali nierdzewnej, malowanie 
kuchni, remont instalacji nierdzewnej. 
Koszt remontu – 67.000 zł. Wymieniono również drzwi 
wejściowe do przedszkola w O/Z Góra św. Anny. 
     Za kolejny rok wspólnej pracy dziękuję nauczycielom , 
którzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania i pokazali, 
że potrafią sprostać nowym wyzwaniom. Dziękuję 
pracownikom kuchni, obsługi i administracji, na których 
spoczął obowiązek przygotowania placówki do nowych 
warunków jej funkcjonowania.  

    Gabriela Tiszbierek Dyrektor PP Leśnica 

Przedszkole na medal 

Ref. IK 
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Remonty ul. Stawowej w Leśnicy 
Gmina Leśnica zleciła wykonanie nowego dywanika asfaltowe-
go na części ul. Stawowej. ( ok. 200 mb) 
Wykonawcą była firma AUTOCORT z Leśnicy za kwotę 
97.922,97 zł. Przedmiotem umowy było : 

 oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicz-
nej – 716,04 m2; 

 przesunięcie do krawędzi jezdni wpustów ulicznych – 2 szt; 

 skropienie emulsją asfaltową – 716,04 m2; 

 wyrównanie masą asfaltobetonową AC 11 S w ilości 75kg/
m2 – 716,04 m2; 

 skropienie emulsją asfaltową – 716,04 m2; 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 
S o gr. 5 cm – 716,04 m2; 

 profilowanie poboczy.                                                 Ref. IK 

Remonty ul. Wiejskiej w Porębie 

Gmina Leśnica zleciła wykonanie nowego dywanika asfaltowego 

na ul. Wiejskiej (bocznej ) w Porębie. Jest to odcinek drogi, która 

w dalszym swym przebiegu prowadzi do drogi powiatowej, ale 

remontowany odcinek miał za zadanie przede wszystkim wyko-

nać dojazd do nieruchomości zlokalizowanej przy tej drodze, 

gdzie dotychczas mieszkańcy nie mieli dobrego dojazdu.  

Dnia 27 listopada 2020 roku wykonano nowy dywanik na długo-

ści ok. 80 mb. 

Wykonawcą była miejscowa firma AUTOCORT z Leśnicy za 

kwotę 34.440,00 zł 

Przedmiotem umowy było: 

 oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej – 315,0 m2; 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie 
– 315,0 m2; 

 wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 15 cm – 315,0 m2; 

 skropienie podbudowy emulsją kationową szybkorozpadową – 315 m2; 

 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 6 cm (warstwa ścieral-
na) – 300,0 m2; 

 wykonanie poboczy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm szer. 0,40m – 60,0 m2; 

 plantowanie poboczy i skarp – 75,0 m2.                                                                                                               Ref.  IK  

Dobiega końca pięcioletnia kadencja władz OSP i ogniw 
Związku OSP. Ochotnicze Straże Pożarne czeka więc 
kampania sprawozdawczo-wyborcza. Zgodnie z uchwałą 
Zarządu Głównego ZOSP RP rozpocznie się ona z dniem 
1 stycznia 2021 r. i powinna zakończyć się do dnia 
31 marca 2021 r. Zjazdy oddziałów gminnych Związku 
OSP powinny odbyć się do 30 czerwca 2021 r. 
Przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczo-
wyborczych OSP w aktualnej sytuacji epidemicznej 
w kraju i obostrzeń związanych ze zgromadzeniami, może 
okazać się zadaniem trudnym do wykonania, 
w szczególności jeśli chodzi o OSP, które planowały 
podsumowanie swojej działalności i dokonanie wyboru 
nowego zarządu już z początkiem stycznia 2021 r. 
Przewidując możliwość wystąpienia takiej sytuacji 
Prezydium Zarządu Głównego zostało upoważnione 
do przesuwania terminów ustalonych w kalendarium 
kampanii na wiosnę i lato 2021 r., w zależności od zmian 
stopnia natężenia zagrożenia rozprzestrzeniania się na 

terenie Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 
oraz wprowadzanych przez władze państwowe, z tym 
związanych, nowych regulacji prawnych. Patrząc na to 
z dzisiejszej perspektywy może się to okazać najbardziej 
prawdopodobnym scenariuszem. Na chwilę obecną 
obowiązuje jednak ustalony plan przygotowań do Zjazdu, 
który przewiduje zatwierdzenie przez ustępujący Zarząd 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP harmonogramu 
walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP oraz 
podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zjazdu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, określającej także 
liczbę wybieranych przez OSP delegatów OSP na Zjazd 
i przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego. Powinno to nastąpić już niebawem, w grudniu 
br. 

Jerzy Wojtala 
Kierownik Referatu SO 

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP 
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OSP w Wysokiej aspirowała do członkostwa w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym już od dłuższego 
czasu. Zresztą miała ku temu solidne podstawy. Ze względu 
na posiadane zaplecze lokalowe i sprzętowe, bliskie usytuo-
wanie od wjazdów awaryjnych na autostradę A4, a przede 
wszystkim wysoką dyspozycyjność, była ujęta w Powiato-
wym Planie Ratowniczym i przewidziana m.in. do zabezpie-
czenia operacyjnego wyznaczonego odcinka autostrady A4. 

Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg 
wymagań. W struktury KSRG mogą wejść tylko najlepiej 
wyszkolone, wyposażone i wykazujące najwyższą gotowość 
operacyjną jednostki OSP na terenie kraju. OSP musi posia-
dać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określo-
ną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączno-
ści powiadamiania i alarmowania jak również pozostawać 
w gotowości do podejmowania działań ratowniczych. Szcze-
gółowe kryteria określono w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakre-
su, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego. OSP w Wysokiej spełnia stawiane wymaga-
nia. Na wyposażeniu jednostki znajduje się podstawowy 
i specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, m.in. dwa 
średnie samochody ratowniczo-gaśnicze marki Star 200 
i Daimler-Benz 1222 AF, dwie motopompy pożarnicze, 
przecinarka spalinowa do betonu i stali, dwa agregaty prądo-
twórcze, pompa szlamowa, dwie pilarki spalinowe, dwa 
hydrauliczne zestawy ratownicze wraz z osprzętem, zestaw 
do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zestaw 
podpór ratowniczych, sześć kompletów aparatów do ochro-
ny dróg oddechowych, system radiowy selektywnego alar-

mowania, dwa radiotelefony samochodowe, sześć radiotele-
fonów przenośnych, środki ochrony indywidualnej strażaka. 
Straż liczy 47 członków czynnych (37 mężczyzn i 10 ko-
biet), z czego 31 należy do jednostki operacyjno-technicznej 
(JOT), czyli jest przygotowanych do bezpośredniego udziału 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Dziewięciu druhów 
posiada uprawnienia do kierowania pojazdem pożarniczym 
w ruchu uprzywilejowanym. 

Wg statystyk KP PSP w Strzelcach Opolskich 
w okresie lat 2015-2020 nie odnotowano sytuacji, w której 
po zaalarmowaniu jednostki w Wysokiej, strażacy nie wyje-
chali do działań ratowniczo-gaśniczych. W 2019 r. jednostka 
57 razy wzywana była do działań ratowniczych, z czego 
27 stanowiły pożary, 31 miejscowe zagrożenia (przede 
wszystkim wypadki drogowe), 5 alarmy fałszywe w dobrej 
wierze. 

Formalny wniosek o włączenie OSP w Wysokiej 
do KSRG wystosowano 29 września 2020 r. Poprzedzono to 
podpisaniem przez Komendanta Powiatowego PSP w Strzel-
cach Opolskich mł. bryg. Damiana Glika, Burmistrza Leśni-
cy Łukasza Jastrzembskiego i OSP w Wysokiej reprezento-
waną przez Prezesa Marcina Polewkę i Naczelnika Aleksan-
dra Sotora trójstronnego porozumienia dotyczącego włącze-
nia jednostki OSP w Wysokiej do KSRG. Zadania ratowni-
cze przewidziane dla jednostki w ramach systemu to m.in. 
walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratow-
nictwo techniczne i kwalifikowana pierwsza pomoc. Porozu-
mienie obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku. 

Dziś wiadomo już, że wniosek o włączenie OSP 
w Wysokiej do KSRG został rozpatrzony pozytywnie 
w listopadzie br. Wkrótce jednostka otrzyma w tej sprawie 
stosowną decyzję Komendanta Głównego PSP. To czwarta 
jednostka w gminie włączona do KSRG, w którym działają 
już OSP Leśnica (1997), OSP Zalesie Śląskie (2009) i OSP 
Raszowa (2015). W całym powiecie strzeleckim do KSRG 
należy aktualnie 16 OSP. 

Wejście w struktury KSRG to niewątpliwie nobilita-
cja i prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie 
wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratow-
nicze. Włączenie OSP w Wysokiej do KSRG przyczyni się 
do dalszej poprawy efektowności działań na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy i powiatu strzeleckiego 
oraz osób przebywających na terenie gminy Leśnica. Wpły-
nie także korzystnie na dalszy rozwój jednostki. 

Jerzy Wojtala  Kierownik Referatu SO 

OSP Wysoka w KSRG 

Od lat prowadzona gospodarka nieruchomościami ulega ciągłej zmianie. W gminnym zasobie nieruchomości zabrakło 
działek budowlanych – przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Piękne osiedle, zostanie powiększone po 
nabyciu gruntów rolnych i ich przekształceniu zgodnie  z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. 
W zakresie gospodarowania mieniem nie ma zastoju, ciągle jest ruch i tak w bieżącym roku  wykonano 18 postępowań 
nabycia nieruchomości do zasobu tj. w obrębie Leśnica, Czarnocin, Zdzieszowice i Raszowa. (W wyniku jednej 
z transakcji OSP Raszowa otrzymała bezpośredni dostęp do „morza”, a LZS działkę pod boisko treningowe). Wszystkie 
nabyte nieruchomości przeznaczone są na realizację  zadań własnych gminy. Uregulowano stan prawny nieruchomości 
po byłej „Piekarni” w Leśnicy, zbyto pustostan w sąsiedztwie  Urzędu, sprzedano  2 działki pod inwestycje w obrębie 
Krasowa oraz 2 działki na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich w obrębie Wysoka. Dokonano również 
zamiany działek rolnych na działki pod budownictwo jednorodzinne. W najbliższym okresie zostanie ogłoszony 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu  mieszkalnego  o pow. 34,10 m2  przy ul. Piastów 9  
w Zdzieszowicach.      

Ref. Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami - Anna Wyschka                                                           

Gospodarowanie Mieniem Gminy 
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Zadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny 
oraz środowisko – usuń azbest! 

Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii 
Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania 
z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Zgodnie 
z przepisami prawnymi w tym zakresie do 31 grudnia 2032 
roku odpad w postaci azbestu powinien zniknąć 
z powierzchni całego kraju.   

Urząd Miejski w Leśnicy posiada inwentaryzację 
wyrobów zawierających azbest, który znajduje się na 
terenie całej gminy. Przedmiotowy dokument określa 
szczegółowe dane pod względem lokalizacji, jak również 
powierzchni zinwentaryzowanego azbestu.   Najwięcej 
tego odpadu znajduje się jeszcze na pokryciach dachowych 
oraz na pryzmach. Począwszy od 2015 roku gmina Leśnica 
prowadzi działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
azbestowych, a ilość zutylizowanego odpadu kształtuje się 

następująco: rok 2015 – 47,27 tony, rok 2016 – 25,46 tony, 
rok 2017 – 66,93 tony, rok 2018 – 32,138 tony, rok 2019 – 
9,464 tony i rok 2020 – 12,360 tony. Ogółem w latach 
2015 – 2020 zostało zutylizowanych 193,622 ton azbestu 
co stanowi 40% ogółu zutylizowanego odpadu 
zlokalizowanego na terenie gminy. Natomiast 
do unieszkodliwienia pozostało jeszcze 293,570 ton 
azbestu. 

Czas szybko mija, toteż należy się zainteresować 
pozbyciem tego szkodliwego odpadu. 

Więcej informacji w tym temacie można uzyskać 
w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Leśnicy. 

 

Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki  
Nieruchomościami  

Coraz czystsze powietrze w Gminie Leśnica! 

Gmina Leśnica od 2016 roku udziela dotacji ce-
lowych ze środków budżetu gminy Leśnica na 
dofinansowanie kosztów zmiany systemów 
grzewczych. W 2020 roku zawarto 45 umów na 
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na syste-
my proekologiczne prowadzące do poprawy sta-
nu środowiska na łączną kwotę 149.000,00 zł.  
Dotacje zostały udzielone zgodnie z uchwałą Nr 
V/25/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 
25 lutego 2019 r. „Stare kopciuchy” wymieniane 
są na ekologiczne urządzenia grzewcze: na pali-
wo stałe ekogroszek i pellet, pompy ciepła, jak 
również na kotły gazowe i elektryczne.  
 
Cieszymy się, że nasi mieszkańcy coraz bar-
dziej dbają o nasze wspólne dobro – CZYSTE 
POWIETRZE! 

 
Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami 

Rajd Pieszy na Górę św. Anny 
 

W sobotę, 10 października 2020 r. wyruszyło z Leśnicy 55 osób na Rajd Pieszy na Górę św. Anny. Trasa prowadziła 
ulicą Trzech Braci do kapliczki o tej samej nazwie i dalej czarnym szlakiem w kierunku Góry św. Anny. Trasę przygoto-
wała i grupę poprowadziła Małgorzata Polak z Leśnickiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji. W rajdzie udział wzięli, 
oprócz mieszkańców z Leśnicy, Krapkowic czy Gąsioro-
wic, także grupa Nordic Walking ze Strzelec Opolskich 
oraz nasi niezawodni emeryci z Koła PZEiR  
w Leśnicy. Podczas postojów o ciekawostkach historycz-
nych, przyrodniczych  i geologicznych opowiadała p. Bea-
ta Wielgosik z Parku Krajobrazowego Góra św. Anny.  
Uczestnicy zwiedzili także Muzeum Krzyża Świętego 
z kustoszem tego miejsca,  p. Ryszardem Makowieckim. 
Po ciepłym posiłku turystycznym w Domu Pielgrzyma 
wszyscy piechurzy skierowali się tzw. Drogą Filozofów/ 
Drogą Listonosza do Leśnicy.  Dyrektor LOKiR, p. Edyta 
Gola, podziękowała wszystkim za udział w rajdzie oraz 
wspólnie spędzony czas przy pięknej jesiennej pogodzie, 
wśród malowniczych krajobrazów.  Ponieważ rajd pieszy 
spotkał się z wielkim uznaniem, a uczestnicy domagali się 
kolejnych wycieczek, dlatego zaplanowano ciekawe wyprawy krajoznawcze w przyszłym roku.  Już dziś serdecznie za-
praszamy! 

Małgorzata Polak 
LOKiR 
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Spisali się na 100 %, jak na rolników przystało! 
 

W dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. trwał Powszechny Spis Rolny 2020.  
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą 
władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. 
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program 
spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje 
wszystkie gospodarstwa rolne.  
W Gminie Leśnica obowiązkiem spisowym zostało objętych 354 gospodarstw rolnych.  
Spis odbywał się poprzez samospis internetowy, spis telefoniczny oraz spis bezpośredni u rachmistrza terenowego.  
W Gminie Leśnica samospisu internetowego dokonało 31 % gospodarstw rolnych, telefonicznie spisało się 36% 
gospodarstw, a rachmistrz terenowy dokonał spisu terenowego u 33 %  gospodarstw.  
Nasi rolnicy spisali się, jak na rolników przystało! Dziękujemy naszym rolnikom za solidne spełnienie swojego 
obowiązku spisowego! 

Gminne Biuro Spisowe w Leśnicy 

Mimo panującej sytuacji związanej z pandemią i trudnym 
okresem dla wszystkich branż, w tym także dla branży 
turystycznej, Punkt Informacji Turystycznej gościł w nieco 
skróconym sezonie letnim licznych turystów, którzy 
pragnęli aktywnie spędzić swój wolny czas i poznać uroki 
Gminy Leśnica. Szczególnie sprawdziła się tutaj gra 
terenowa – „Orienteering”, dzięki której w atrakcyjny 
sposób biorący w niej udział poznawali nieznane miejsca 
w  okolicy stawów w Raszowej, wokół Góry św. Anny, 
Poręby i Leśnicy oraz w „Śląskiej Szwajcarii”, czyli 
Czarnocinie. Na dostępnych w Punkcie IT mapach, 
zaznaczone zostały punkty z kasownikami, które należy 
odnaleźć i na dowód wykonania tego zadania, odcisnąć na 
mapie charakterystyczny wzór. W nagrodę otrzymuje się - 
zależnie od stopnia trudności trasy – brązową, srebrną 
i złotą odznakę. Jest to nie tylko duża frajda dla rodzin  
z dziećmi. Tutaj wyśmienicie bawią się również dorośli!   
Kolejnym „magnesem” przyciągającym turystów w nasze 
strony jest projekt czeski „Wander Book”. Polega on na 
odwiedzeniu ciekawych miejsc w wybranych państwach 
Europy i zebraniu specjalnych naklejek do Dziennika 
Turystycznego. W naszej gminie to oczywiście Góra św. 
Anny z bazyliką, kalwarią, czy amfiteatrem i Pomnikiem 
Czynu Powstańczego, ale także Leśnica z malowniczym 
rynkiem oraz odnowionym kościołem parafialnym.  
Punkt IT w Górze św. Anny odwiedziły także osoby 
wędrujące szlakiem św. Jakuba.  
Ze względu na ograniczenie możliwości dalszego 
podróżowania, bardziej uczęszczane były szlaki krajowe, w 
tym także szlak Jakubowy, prowadzący przez miejscowości 
Gminy Leśnica. Chętnie zaopatrywano się w paszporty 
i  muszle jakubowe, które także dostępne są w Punkcie IT 
na Górze św. Anny.  
Ponadto Góra św. Anny znalazła się na mapie „Rajdu 
Przygodowego – Wyzwanie im. Antoniego Pawlety”, 
zorganizowanego przez klub sportowy z Suchego Boru. 
Zadaniem uczestników było pokonanie w określonym 
czasie rowerem 200 km lub pieszo 10 km  
i odnalezienie zaznaczonych na mapie punktów. Ponieważ 
dla niektórych odnalezienie się w terenie stanowiło nie lada 
wyzwanie, pracownik Punktu IT chętnie udzielał pomocy. 
Punkt Informacji Turystycznej zacieśnił w minionym 
sezonie współpracę z Opolską Organizacją Turystyczną, 

z Zespołem Parków Krajobrazowych, z lokalnymi 
podmiotami turystycznymi, szczególnie ze Szkolnym 
Schroniskiem Młodzieżowym. Dodatkowo nawiązał 
współpracę z nowopowstałym Muzeum Krzyża Świętego 
w Górze św. Anny.  
Mamy nadzieję, że przyszły rok pozwoli na dalszy rozwój 
w sektorze turystycznym i co za tym idzie, przyciągnie 
do naszej gminy wielu gości z kraju i zagranicy. Będzie nam 
niezmiernie miło powitać Państwa w Punkcie Informacji 
Turystycznej Gminy Leśnica w Górze św. Anny, gdzie 
będziecie mogli zaopatrzyć się w ciekawe materiały 
informacyjne, mapy, przewodniki i ulotki o naszej pięknej 
Ziemi Leśnickiej i Województwie Opolskim.  
        

Małgorzata Polak 
                  Pracownik Punktu IT w Górze św. Anny 
 
 

Ruch w Informacji Turystycznej w Górze Świętej Anny 
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RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ  

Przed Galerią Sztuki w Leśnicy pojawiło się wielkie, czer-
wone serce na nakrętki. Inicjatywa została zorganizowana 
z  myślą o niepełnosprawnych dzieciach z terenu Gminy 
Leśnica, które dzięki zbiórce plastikowych nakrętek mają 
szansę dofinansować rehabilitację lub zakup potrzebnego 
sprzętu rehabilitacyjnego, co pomaga im funkcjonować 
w życiu codziennym. 
Do  serca można wrzucać plastikowe nakrętki po napojach, 
mleku, kawie, płynach do płukania, czy szamponach i innej 
chemii gospodarczej. W każdym domu znajdziemy 
„zakręcone” produkty i właściwie tych parę pojedynczych 
nakrętek nic nie znaczy, ale w myśl starego przysłowia 
„Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka” naprawdę można 
pomóc. I niech to będzie nasz mały dar dla potrzebujących 
dzieci.  
Inicjatorem tej akcji była Edyta Gola Dyrektor Leśnickiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w  Leśnicy, która wraz z Pa-
nem Burmistrzem Łukaszem  Jastrzembskim, zastępcą Bur-
mistrza Andrzejem Iwanowskim radnymi  gminnymi 
i radnymi powiatowymi sfinansowali zakup. 
Obsługą serca czyli jego opróżnianiem i przekazywaniem 
nakrętek rodzicom dzieci niepełnosprawnych zajmuje się 
LOKiR. Potrzebujące rodziny z naszej gminy proszone są 
o  zgłoszenie się do Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekrea-
cji w Leśnicy tel. 77 4615391 lub email: lokir@lesnica.pl.  
Zachęcamy naszych Mieszkańców z wszystkich miejscowo-
ści do zbierania nakrętek i wrzucania ich do leśnickiego 
serca., Pod serce można podjechać bezpośrednio na parking 
przed kościołem w Leśnicy. Wiemy, że możemy na Was 
liczyć!   
                                                    Teresa Kwoczała    LOKiR 

MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI 
 
5 listopada br. to Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji Leśnic-
ki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy zorganizował 
konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona postać z bajki”. 
W konkursie udział wzięło 59 uczestników, w różnych kate-
goriach wiekowych. Złożone do konkursu prace wykonane 
zostały różnorodnymi technikami -  od malowanych kredka-
mi, wyklejanych bibułą, przestrzennych czy z materiału 
filcowego. Jury miało bardzo trudną decyzję w wyborze 
laureatów konkursu z uwagi na ilość i pomysłowość prac 
i  o dokonanej ocenie przyznało następujące miejsca: 
w kategorii przedszkola 
I miejsce:  
Marta Pyka, Elena Malik, Zuzia Kluge 
II miejsce:  
Olga Legawiec, Zosia Zuślik, Zosia Janiszyn  
III miejsce: 
Tosia Pandel, Patryk Tomys, Bartosz Kanisy  
w kategorii klasy I-III szkoły podstawowej  
Zuzia Fedyna. I miejsce. 
Marcelina Muszkiet. II miejsce. 
Maja Hreczuch. III miejsce. 
w kategorii powyżej III klasy szkoły podstawowej 
Emilia Kudziełka. I miejsce. 
Wiktoria Michałkowska. II miejsce. 
Radek Czerniawski. III miejsce. 
W kategorii młodzież i dorośli 
Nikola Kazimierczak. I miejsce 
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, 
zaś wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia 
i  książeczki.  
Wystawa prac konkursowych znajduje się w holu przed le-

śnicką biblioteką i mamy nadzieje, że już niedługo będzie-
my się mogli dla Państwa otworzyć i zaprosić do zwiedza-
nia!!! 
      
   Teresa Kwoczała    LOKiR 
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W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii od marca 
w PSM I st. w Leśnicy Nauczyciele wytrwale uczyli się jak 
uczyć pozostając ze swoimi Uczniami w dość sporej odległości 
od siebie. Nasi dzielni uczniowie radzą sobie znakomicie. 

Uczennice Agata Marek z klasy pana Jacka Zganiacza 
i Wiktoria Klimas z klasy pana Klaudiusza Lisonia otrzymały 
stypendium Burmistrza Leśnicy - za osiągnięcia artystyczne 
w roku szkolnym 2019/2020.  

PSM w Leśnicy 

Nowinki z Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy 

DLACZEGO WARTO CHODZIĆ DO PRZEDSZKOLA  IM. BRACI GRIMM W LEŚNICY? 

         Edukację w nowym roku szkolnym rozpoczęliśmy w syste-
mie stacjonarnym w pełnym reżimie sanitarnym.  
Pójście dzieci do przedszkola niektórzy nazywają startem w karie-
rę zawodową. Jeśli pomyśleć o tym, jak wiele dzieci uczy  się 
w tym okresie, i jak kluczowe dla dalszego rozwoju są to umiejęt-
ności, to trzeba uznać takie stwierdzenie za prawdziwe. Oczekiwa-
nia dzieci przychodzących do przedszkola z nadzieją na ich speł-
nienie, istnieją w dzieciach, choć nie wszystkie są uzewnętrzniane. 
Tworzą jednak swoistego rodzaju indywidualny program rozwoju 
każdego dziecka, który w naszym przedszkolu  jest skrzętnie anali-
zowany i brany pod uwagę przy planowaniu naszej pracy.  
            W  placówce realizujemy wiele programów i projektów 
edukacyjnych  
1.„Zdrowo jem- więcej wiem”- ogólnopolski projekt  mający na 
celu wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez ucze-
nie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na 
temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia 
szkodliwych. 
Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy 
żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz 
podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce 
zdrowotnej. Honorowy patronat nad projektem objęła Pierwsza 
Dama, Agata Kornhauser-Duda. W ramach tego projektu nasze 
dzieci samodzielnie przygotowują sobie zdrowe kanapki na śniada-
nie.  Koordynator p. Asia Szymczak 
2.,,Klub Mleczaka"-ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla 
przedszkolaków, którego celem jest wytworzenie trwałego nawy-
ku higieny jamy ustnej poprzez regularne szczotkowanie zębów, 
a  także spożywanie odpowiednich pokarmów. Koordynator  
p. Maria Jelito 
3.„Czyściochowe Przedszkole", którego organizatorem jest Ross-
man. Celem programu jest kształtowanie nawyków higienicznych 
najmłodszych. Koordynator p. Karolina Trela 
4. Kubusiowi Przyjaciele Natury – ogólnopolski program mający 
na celu utrwalanie nawyków i postaw proekologicznych. Koordy-
nator p. Asia Szymczak 
5. „Dzieciaki – mleczaki” - ogólnopolski program propagujący 
spożywanie mleka i jego przetworów. Koordynator p. Asia Szym-

czak 
  
6. „Gang Fajniaków” - projekt konkursowy - Troska o środowi-
sko naturalne jest bardzo ważna. Wierzymy, że dobre nawyki eko-
logiczne warto wpajać już od najmłodszych lat. Koordynator 
p. Asia Szymczak. 
 
                Braliśmy udział w licznych  wydarzeniach, uroczysto-
ściach, imprezach i konkursach: 
Grupa Biedronki pod opieką p. Basi Strokosz reprezentowała naszą 
placówkę w konkursie „Śpiewamy i wirusom się nie damy" ogłoszo-
nym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Kon-
kurs polegał  na zaśpiewaniu i nagraniu piosenki „Mali Wojownicy". 
Nasi koledzy zdobyli wyróżnienie! 
Grupa Motylki pod opieką p. Asi Szymczak reprezentuje nasze 
przedszkole w konkursie plastycznym „Sposoby Księcia Paranita na 
Problem z Głowy". Konkurs ma charakter edukacyjny, a jego celem 
jest obalanie mitów i nieustanne pokazywanie, że walka z wszawicą 
zależy przede wszystkim od profilaktyki, szybkiego i zdecydowanego 
działania. 
Placówka przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej 
#Do Hymnu i #Szkoła pamięta. Miały one na celu zwrócenie uwagi 
na historię naszej małej Ojczyzny, pamięć o lokalnych bohaterach a 
także na wspólnym odśpiewaniu Hymnu Polski w dniu 10.11 o godz. 
11.11.Ze względu na pandemię koronawirusa, działania miały cha-
rakter multimedialny i były realizowane w obrębie naszej placówki 
pod hasłem: Tydzień dla Biało- Czerwonej. 
Braliśmy udział w konkursach plastycznych :„Moja ulubiona postać 
z bajki” organizowanym przez LOKiR  oraz „Zapobiegajmy poża-
rom” organizowanym przez Straż Pożarną. 
            Uroczyście obchodziliśmy: 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
Dzień Chłopaka 
Dzień Bezpiecznego Internetu 
Święto Edukacji Narodowej 
Światowy Dzień Mycia Rąk 
Dzień Papieski 
Dzień Pocztowca 
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 
 Dzień Św. Marcina 
Dzień Praw Dziecka 
Święto Pluszowego Misia 
Andrzejki 
 
              Nasza placówka ogłosiła l Międzyprzedszkolny Konkurs Pio-
senki Niemieckiej „Es weihnachtet - poczuj magię świat". Koor-
dynatorzy p.Karolina Trela i p. Magda Paszko. 
             W związku z pracą placówki w reżimie sanitarnym, w tym 
roku nie   spotkamy się na naszych tradycyjnych Jasełkach. Zachę-
camy jednak rodziców -wraz z dziećmi- do włączenia się w organi-
zowaną przez nas Akcję „Święta w mojej rodzinie". Polega ona na 
przesłaniu zdjęcia w wiadomości prywatnej,na profil facebookowy 
naszego przedszkola, np. z pieczenia ciasteczek, dekorowania domu, 
strojenia choinki, wykonywania stroików itp. Akcja trwa od 16 
listopada do 16 grudnia. Ze wszystkich przesłanych zdjęć przygotuje-
my niespodziankę. 
                                                             Joanna Szymczak  PP Leśnica 
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    Rok 2020/2021 rozpoczęliśmy po kilkumiesięcznej prze-
rwie w formie stacjonarnej.  Z radością powitaliśmy 
uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020 
r. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego było dla całej 
szkolnej społeczności ważnym wydarzeniem. Nie było 
wspólnego, uroczystego apelu, wychowawcy przywitali 
uczniów w klasach. Szczególnie ciepło i uroczyście powi-
taliśmy w progach  szkoły uczniów klas I. Aby to ważne 
wydarzenie było miłym wspomnieniem, pierwszoklasiści 
otrzymali tradycyjne „rożki obfitości”, przygotowane przez 
rodziców.  
By zapewnić wszystkim uczniom, rodzicom 
i pracownikom szkoły bezpieczny powrót i odpowiednie 
warunki do nauki, na podstawie wytycznych MEN, GIS 
i MZ wdrożyliśmy wiele procedur postępowania 
i zachowania w sytuacjach szkolnych. W związku 
z  sytuacją epidemiczną wszyscy musieliśmy  dostosować 
się do nowych zasad przestrzegania higieny, dystansu 
i dezynfekcji, ograniczających ryzyko zarażenia się koro-
nawirusem.  Rozpoczęliśmy rok, który obok kwestii zwią-
zanych z bezpieczeństwem, dla wszystkich jest czasem  
nowych wyzwań edukacyjnych i wychowawczych. Wśród 
zadań  między innymi rozwijanie umiejętności, które po-
zwolą naszym uczniom mierzyć się z wyzwaniami współ-
czesnego świata, kształtowanie samodzielności, innowacyj-
ności i kreatywności uczniów. Wśród priorytetów dalsze 
rozwijanie kompetencji cyfrowych,  w tym bezpieczne 
i efektywne korzystanie z nowych technologii oraz wycho-
wanie ku wartościom, uczenie szacunku do własnej kultu-
ry, historii.   
 
Jednym z istotnych obszarów działalności szkoły jest profi-
laktyka.  W miesiącu wrześniu uczniowie klas 1-3 uczest-
niczyli w spotkaniu z Dzielnicowym Posterunku 
w Leśnicy. Dzieci poznały zasady bezpieczeństwa 
w drodze do i ze szkoły. Policjant zwrócił uwagę na nie-
bezpieczeństwa na drodze, omówił sposoby ich unikania, 
podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. 
Uczniowie z zainteresowaniem oglądali służbowe umundu-
rowanie i policyjny radiowóz. 
Działania profilaktyczne szkoły służące podnoszeniu bez-
pieczeństwa uczniów są sukcesywnie wspierane przez 
Gminę Leśnica.  Propagowanie  idei używania elementów 
odblaskowych i życia bez nałogów  ułatwiła akcja wyposa-
żenia uczniów w  odblaskowe gadżety.      
17 września,  na zaproszenie Powiatowego Centrum Kultu-

ry w Strzelcach Op.,  uczniowie klas I wzięli udział w 
spektaklu ulicznym „Bajkowa Parada Klaunów" 
w wykonaniu „Teatru Kubika”. Program dofinansowany 
był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.  
Piękna pogoda wrześniowa zachęciła uczniów klasy 1 a, 1b 
i 3 a do udziału w pieszej wycieczce do Poręby. 
W programie  był orienteering i święto pieczonego ziem-
niaka. Opiekunami klas były Panie wychowawczynie 
i Rodzice uczniów. Ze względu na COVID, uczniowie za-
chowywali wymagany dystans względem siebie, nie mogli 
integrować się poza obrębem swojej klasy.   
24 września w naszej szkole obchodziliśmy „Dzień Języ-
ków Obcych”. Celem akcji było promowanie nauki języ-
ków obcych oraz zachęcanie uczniów do wspólnej zabawy. 
Nauczyciele języka niemieckiego oraz angielskiego przy-
gotowali z tej okazji niespodziankę dla uczniów klas 4-8. 
Klasy wykonały kanon czterogłosowy „Panie Janie” 
w 3 językach. Swoje umiejętności muzyczne i  językowe 
uczniowie zaprezentowali na boisku asfaltowym. Ucznio-
wie świetnie się spisali! 
Rokrocznie 30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. Mi-
mo ograniczeń ze względu na pandemię, dziewczynki 
przygotowały niespodzianki dla kolegów. Oprócz serdecz-
nych życzeń, pojawiły się skromne upominki,  słodkości, 
a nawet pizza. 
 Zgodnie z tradycją naszej szkoły w miesiącu październiku 
odbyło się Pasowanie na ucznia. Ślubowanie to wyjątkowe 
wydarzenie dla każdego pierwszaka,  to również ważne 
wydarzenie w życiu szkoły. W tym roku świętowaliśmy w 
małym gronie, ale jak zawsze uroczyście. Bohaterami dnia 
byli uczniowie klas pierwszych, gośćmi  Rodzice i Dyrek-
tor SP w Leśnicy. W trakcie uroczystości odbyła się część 
artystyczna w wykonaniu najmłodszych, nastąpił doniosły 
moment ślubowania i pasowania na uczniów. Dzieci otrzy-
mały legitymacje szkolne, książeczki SKO, pamiątkowe 
dyplomy, birety i znaczki odblaskowe. Nad całością czu-
wały wychowawczynie klas pierwszych, Panie: Grażyna  
Kaletka i  Krystyna Pogodzik. 
Samorząd Uczniowski zorganizował obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej. W związku z sytuacją epidemiologiczną 
wyglądały one nieco inaczej niż zwykle. Uczniowie,  pod 
kierunkiem Pani Elżbiety Kowalik, przygotowali i zapre-
zentowali przez szkolny radiowęzeł  okolicznościowy 
montaż słowno –muzyczny.   
14 października uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu 
wystawy w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. 
Anny, przygotowanej w ramach obchodów stulecia II po-
wstania śląskiego. Ekspozycja zorganizowana została dzię-
ki finansowemu wsparciu Muzeum Historii Polski w ra-
mach programu "Patriotyzm Jutra 2020". Uczennice  na-
szej szkoły Sara Koppa i Luiza Plachetka uświetniły otwar-
cie wystawy recytacją  tematycznych wierszy. W planach, 
udział uczniów w programie  edukacyjnym i lekcjach mu-
zealnych. 
 W miesiącu listopadzie, pod okiem szkolnej Bibliotekarki, 
Wychowawców i Dyrektora szkoły  odbyło się pasowanie 
na czytelnika. Nasi pierwszoklasiści nagrodzeni zostali 
pamiątkowymi dyplomami.  W ramach kampanii „Mała 
książka - wielki człowiek”, której celem jest rozwój czy-
telnictwa wśród dzieci,  pierwszaczki otrzymały Wyprawki 
Czytelnicze. Projekt jest realizowany ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod honoro-
wym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
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oraz Rzecznika Praw Dziecka. Za sprawą przygotowa-
nej specjalnie książki, pierwszoklasiści zostają zaproszeni 
do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność 
rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w 
końcu przyjemności czerpania z lektury – tej czytanej 
przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samo-
dzielnie. Razem z Instytutem Książki życzymy miłej lek-
tury i zachęcamy całe rodziny do wspólnego czytania. 
Corocznie w naszej szkole uroczyście upamiętnialiśmy 
rocznicę odzyskania  niepodległości. W tym roku, 
ze  zględu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie 
zostali zaproszeni do wysłuchania  tematycznej audycji 
online.   
 
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie realizują pod 
kierunkiem wychowawców edukacji wczesnoszkolnej  
innowację pedagogiczną "Czytam z klasą - lekturki 
spod chmurki". Jest to międzynarodowy projekt edu-
kacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród 
uczniów klas I-III.  
W ramach tegorocznych,  siedemnastych Dni Kultury 
Niemieckiej na Śląsku Opolskim, uczniowie klas V, VI 
a i VI b wzięli udział w spotkaniu online z niemieckim 
autorem książek i piosenek dla dzieci Thommim Baa-
ke. Dla uczniów był to pierwszy udział w spotkaniu 
autorskim, dzięki przedsięwzięciu  dodatkowo mogli do-
skonalić swoje umiejętności językowe.  
Nauczyciele j. niemieckiego, z okazji Tygodnia Filmów 
Niemieckich, zaprosili chętnych uczniów z klas siódmych 
i ósmych do obejrzenia dnia 27.11.2020 filmu pt. 
"Goodbye, Berlin".  

 „Wszyscy się przyłączamy” to projekt, w którym uczest-
niczyła Szkoła Podstawowa w Leśnicy. Parafia w Leśni-
cy wraz ze Stowarzyszeniem Katolickim z partnerskiej 
Gminy Crostwitz, pozyskały pieniądze na remont zabyt-
kowych organów w kościele Trójcy Świętej w Leśnicy. 
Zadania zaplanowane w ramach projektu dla szkoły, na 
prośbę Dyrektora SP w Leśnicy, realizowała grupa 
uczniów z klas siódmych i ósmych pod kierunkiem Pań 
Doroty Ulrich i Brygidy Cyron. Pracując metodą projektu 
młodzież poznała historię organów leśnickiego kościoła 
parafialnego, przebieg ich remontu oraz działalność firmy 
Schlag & Söhne ze Świdnicy, która je zbudowała. Inspi-
racją do działań były m.in. materiały udostępnione przez 
pana Bertholda Malika – przewodniczącego parafialnej 
grupy inicjatywnej oraz inne dostępne źródła. Po zapo-

znaniu się z materiałami, uczniowie przystąpili do pracy 
w 3 grupach tematycznych. Wytworem pracy każdej gru-
py jest plakat poświęcony historii leśnickich organów, 
przebiegu ich remontu oraz historii i działalności rodzin-
nej firmy organmistrzowskiej Schlag & Söhne. Swoje 
wytwory w  formie plakatów uczniowie zaprezentowali 
społeczności szkolnej i lokalnej  na tematycznych gazet-
kach. Udział w projekcie uświadomił uczniom wartość 
lokalnych dóbr kultury, uwrażliwił ich na piękno muzyki 
organowej oraz zachęcił do poznawania dziedzictwa kul-
turowego i promowania własnego regionu. 
Prymus Opolszczyzny  za rok 2019/2020. 
Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju i do-
skonalenia umiejętności, „zarażanie” uczniów własną 
pasją, przekłada się często na sukcesy uczniów. Sukcesy 
uczniów są sukcesami szkoły, prawdziwą miarą pracy 
nauczyciela. Nasi uczniowie, często osiągają wysokie 
miejsca w konkursach i  turniejach na różnych szcze-
blach.  Z radością informuję, że Julia Mincer (uczennica 
klasy 8a, która ukończyła  w minionym roku szkolnym 
naukę), dzięki ogromnej pracy własnej, edukacyjnej pasji 
wyróżniła się bardzo wysoką średnią ocen oraz liczny-
mi sukcesami, tytułem laureata w wielu  konkursach 
przedmiotowych na najwyższych szczeblach. Za swoje 
liczne osiągnięcia otrzymała Nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” w kate-
gorii Wiedza. Cała społeczność Szkoły Podstawowej w 
Leśnicy jest dumna z sukcesów  uczennicy i koleżanki 
Julki Mincer.  Cieszymy się i gratulujemy osiągnięć. Ży-
czymy dalszych sukcesów.  
    1 kwietnia 2020 r. ruszył program Ministerstwa Cyfry-
zacji „Zdalna szkoła“ a później kolejny „Zdalna Szkoła 
+”. Programy „Zdalna szkoła“ i  „Zdalna Szkoła +” to 
odpowiedź Centrum Projektów Polska Cyfrowa na obec-
ną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na 
obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanym zakaże-
niami koronawirusem oraz zamknięciem placówek oświa-
towych. Finansowane są ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Pro-
jekty umożliwiły samorządom zakup sprzętu komputero-
wego do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej. W ramach ogłoszonego przez Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa konkursu na sfinansowanie sprzę-
tu komputerowego Gmina Leśnica pozyskała w ramach 
programu „Zdalna szkoła“ i  „Zdalna szkoła plus” 
środki na zakup  laptopów dla uczniów i nauczycieli 
trzech szkół z terenu Gminy. Gmina Leśnica repre-
zentowana przez Burmistrza Leśnicy  - Łukasza Ja-
strzembskiego, przekazała we wrześniu Szkole Podstawo-
wej w Leśnicy  25 laptopów. Laptopy, niezbędne 
do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość w systemie kształcenia zdalne-
go, zostały wypożyczone uczniom i nauczycielom, którzy 
zgłosili zapotrzebowanie, na podstawie umowy o bezpłat-
ne użyczenie sprzętu szkolnego.  
Nauka w formie zdalnej jest realizowana w kl. IV-VIII 
od 26 października 2020 r., w klasach 1-III od 9 listopada 
2020 r.. Jak informuje MEN, stacjonarne funkcjonowanie 
szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.. Szkoły 
pozostają zamknięte do 23 grudnia br., zatem zdalne 
nauczanie zostało przedłużone. Potem przerwa świą-
teczno- noworoczna, a od 4 do 17 stycznia 2021 r.  będą 
ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całej Polsce.   
Wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom 
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szkoły życzę wielu sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Rodzicom życzę cierpliwości w towarzy-
szeniu dzieciom w ich codziennych obowiązkach w czasie nauki w  formie zdalnej/stacjonarnej i dumy z każdego ich suk-
cesu.  
Drodzy Uczniowie, niech ten rok szkolny będzie dla Was ciekawą edukacyjną przygodą. 

Barbara Górna  
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy 

Jesienią przedszkolaki zdobywają nową wiedzę i bawią 
się w swoim przedszkolu w Raszowej. Oto co ciekawego 
wydarzyło się w przedszkolu w ciągu ostatnich 3 miesię-
cy: 

-ZBIORKA NAKRĘTEK DLA MATEUSZA 

Zbieranie nakrętek to bardzo prosty sposób na to, aby 
zaangażować dzieci w pomoc innym, nauczyć ich wrażli-
wości na potrzeby drugiego człowieka, jak również dbało-
ści o nasze środowisko. My przyłączyliśmy się do akcji  
na rzecz Mateuszka. Ta przygoda trwa już 3 rok. Dzieci 
podeszły do tego bardzo osobiście i z dużym zaangażowa-
niem. Pełne worki nakrętek  sprawiły wiele radości i wy-
wołały uśmiech na twarzy Mateuszka i jego rodziców. 
Jesteśmy przekonani, że to najwspanialsza forma podzię-
kowania jak i zachętą do dalszej zbiorki dla nas wszyst-
kich. 

-OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLA 

20 wrzesień to ważny dzień dla wszystkich przedszkola-
ków w  całej Polsce. Święto to zostało ustanowione , by 
podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edu-
kacji dzieci oraz ma przyczynić się do popularyzacji wy-
chowania przedszkolnego. W tym roku ten wyjątkowy 
dzień przypadł na piątek. Tego dnia na dzieci czekał sze-
reg atrakcji i wspaniałej zabawy. Bawiliśmy się przy naj-
większych przebojach dla dzieci, braliśmy udział w kon-
kurencjach sportowych, zabawach integracyjnych oraz 
zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Radość, 
śmiech i głośny doping uczestników, świadczyły o wspa-
niałej zabawie. Dzieci w nagrodę otrzymały medale 
przedszkolaka. 

-DZIEŃ CHŁOPAKA 

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o waż-
nych uroczystościach w życiu rodziny, jak  również 
w życiu przedszkola. Ważne jest również Święto Chłop-
ców, które obchodzimy 30 września. Tego dnia świętowa-
liśmy Dzień Chłopaka, oczywiście na sportowo. Nasi 
chłopcy uwielbiają zabawy piłkami, kochają skoki, biegi 
przez przeszkody i różne ćwiczenia fizyczne. My dziew-
czynki małe i duże życzyłyśmy im dużo uśmiechu, rado-
ści, wspaniałych przyjaciół oraz wręczyłyśmy miłe upo-
minki. Nie zabrakło też słodkości dla wszystkich dzieci. 

-KOLOROWE OWOCE I WARZYWA 

Ten tydzień w Publicznym Przedszkolu w Raszowej jest 
poświęcony warzywom i owocom. Wszystkim działaniom 
w tych dniach przyświeca jeden cel - aby przedszkolaki 
zachęcać do codziennego spożywania darów natury, jaki-
mi są pyszne owoce i warzywa! Każdego dnia dzieci do-
wiadują się czegoś nowego: jak wiele jest rodzajów wa-
rzyw owoców na świecie, jak istotne jest to, aby by-

ły  główną częścią codziennego jadłospisu oraz jak łatwo 
i szybko można wyczarować z nich coś pysznego! Ale 
żeby nie skończyć tylko na rozmowach, dzieci przeszły do 
działania! I tak z pomocą pań przedszkolaki przygotowały 
surówkę z marchewki i jabłka, owocowe szaszłyki oraz 
sok marchewkowo-jabłkowy.  Wszystkie potrawy wyszły 
przepysznie, a było ich tak dużo, że zajadało się całe 
przedszkole! Mniam! 

15 PAŹDZIERNIK ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA 
RĄK 

Dnia 15 października na całym świecie obchodzony jest 
Światowy Dzień Mycia Rąk. Do akcji włączyły się także 
dzieci z naszego przedszkola w Raszowej. Celem obcho-
dów Dnia jest uświadomienie dzieciom jak duże znacze-
nie dla ich zdrowia i życia ma mycie rąk, które może 
uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami. To świę-
to rozpoczęliśmy od rozmowy na temat zarazków i bakte-
rii, przedszkolaki dowiedziały się, jakie znaczenie dla 
zdrowia ma częste i dokładne mycie rąk. Omówiliśmy 
także schemat mycia rąk oraz zastosowaliśmy go w prak-
tyce. Wspólnie bawiliśmy się z piosenką „Umyjemy brud-
ne ręce”.  Światowy Dzień Mycia Rąk dostarczył nam 
wielu wrażeń oraz pokazał, że pewne umiejętności i na-
wyki należy kształtować już od najmłodszych lat. 

-ZBIÓRKA DLA PODOPIECZNYCH DOMU ŚW. 
KAROLA W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU 
Higiena jest dla nas ważna i najlepsze, co możemy zrobić 
to wspierać wszystkich tych, którzy mogą mieć ograni-
czony dostęp do środków czystości. W listopadzie  w Pu-
blicznym Przedszkolu w Raszowej została przeprowadzo-
na zbiórka środków czystości i kolorowanek dla podo-
piecznych Domu Św. Karola w Kędzierzynie-Koźlu.  Ak-
cja dotyczyła środków higieny osobistej (mydła, szampo-
ny, pasty do zębów, płyny do kąpieli, kremy, itp.), chemii 
gospodarczej (płyny do mycia naczyń, proszki do prania, 
itp.), kolorowanek dla chłopców. Rodzice przedszkola-
ków odpowiedzieli na prośbę o wsparcie, otwierając swo-
je serca na potrzeby osób, które tak naprawdę nigdy nie 
zaznały prawdziwej miłości swoich rodziców. Przedszko-
le wykonało coś wspaniałego i wielkiego - wszystkim 
rodzicom dziękujemy za hojność i wsparcie! 
-DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
Jak co roku 25 listopada wszystkie misie na całym świecie 
obchodzą swoje święto. Tego dnia każdy przedszkolak 
bawił się w rytmie znanych piosenek o misiach. Dzieci 
poznały historię pluszowego misia, dowiedziały się 
w jakich bajkach występują misie oraz z wielkim zaintere-
sowaniem obejrzały krótki film prezentujący etapy ryso-
wania misia, który dla wielu okazał się bardzo przydatny 
podczas późniejszego kreślenia misia na papierze. Kolej-
nymi atrakcjami były zabawy z chustą animacyjną, zaba-
wa ruchowa przy piosence „Stary niedźwiedź”, a także 
wykonywanie rożnych zadań. Naszemu spotkaniu towa-
rzyszyły liczne atrakcje, jednak degustacja herbatników 
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Wieści ze szkoły w Zalesiu Śląskim 

           W marcu w związku z epidemią koronawirusa byliśmy zmuszeni odnaleźć 
się w nowej szkolnej rzeczywistości – zdalnym nauczaniu. Pracowaliśmy wirtual-
nie różnorodnymi metodami. Niestety, nie mieliśmy okazji wziąć udziału w trady-
cyjnych konkursach ani wycieczkach, ale nasi uczniowie wzięli udział w wirtual-
nych wycieczkach oraz konkursach klasowych (m.in., wycieczce do Biskupina, 
Filharmonii Opolskiej, konkursie plastycznym na  pejzaż). Podczas nauki wykazy-
wali się dużą kreatywnością.  

     W czerwcu uczniowie mieli 
możliwość uczestniczenia 
w konsultacjach, chętnie sko-
rzystali z tej okazji przede 
wszystkim ósmoklasiści. 
W połowie czerwca przystąpili 
oni do ogólnopolskiego egza-
minu  ósmoklasisty, podczas 
którego musieli wykazać się 
wiedzą i umiejętnościami 

z języka polskiego, matematyki oraz wybranego  języka nowo-
żytnego.  

      Zakończenie roku szkolnego odbyło się nietypowo, z zachowaniem procedur związanych z  bezpieczeństwem. 
Każda klasa przychodziła o danej godzinie na salę gimnastyczną, aby odebrać świadectwa. Mamy nadzieję, że po 
wakacjach wrócimy do tradycyjnego nauczania.  

     Dziękujemy rodzicom naszych uczniów za pomoc w tym niełatwym dla wszystkich okresie. 

                                                                                                                                                Ewa Janicka 

 Aktualności z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 
 

 Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy inaczej niż zwykle. Ze względu na pandemię nie było uroczystej 
inauguracji, a uczniowie klas spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych.  Mimo nietypowej sytua-
cji wszyscy tryskali radością. Miło było bowiem zobaczyć się po półrocznej przerwie i podzielić swoimi wrażenia-
mi. Energii i zapału do pracy dodawał fakt, iż ubiegłoroczni ósmoklasiści doskonale poradzili sobie na egzaminie 
ósmoklasisty. Oto ich wyniki: 
 

 
 
Cieszymy się, że nasi absolwenci dostali się do wymarzonych szkół. Talent, pracowitość i współpraca z rodzicami 
przyniosły efekty. Nie „przespaliśmy” też przerwy w zajęciach stacjonarnych, spowodowanej przez COVID-19. 
Działania, jakie podjęliśmy w tym czasie w ramach nauczania online, jak również prowadzenia konsultacji indywi-
dualnych i grupowych, złożyły się na ten wspaniały rezultat. 

 Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, 
iż obecny rok szkolny różni się od poprzednich. Sta-
ramy się jednak, by obostrzenia nie przesłaniały 
dzieciom radości spotkania się z rówieśnikami.  Dnia 
30.09.2020 r. obchodziliśmy jak co roku Dzień Chło-
paka. Ze względu na zagrożenie zdrowotne, każda 
klasa świętowała osobno. Zabawa była przednia, 
a każdy chłopiec otrzymał od dziewczynek płynący 
ze szczerego serca upominek. 
 Pamiętamy również o tym, by udzielać się 
charytatywnie. W tych działaniach wspierają nas 
również rodzice, którym serdecznie dziękujemy. 
Pani Monika Twardoń zorganizowała zbiórkę 
na Rożek Obfitości dla Kingi z Łąk Kozielskich. 

  Szkoła Gmina Województwo Kraj 

język polski 74,5% 60,94% 59,96% 59% 

matematyka 67,5% 46,46% 44,64% 46% 

język niemiecki 60% 63,13% 56,09% 46% 

język angielski 50,4% 47,42% 53,96% 54% 
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Natomiast dzięki pani Karolinie Fedynie uczniowie kl. I przygotowywali kartki 
świąteczne i słodki poczęstunek dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Le-
śnicy. Wszyscy uczniowie pod opieką pani Olgi Goliszewskiej włączyli się w ak-
cję ,,Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”.  Kolejny raz społeczność naszej 
szkoły nie została obojętna na los milusińskich ze schroniska w Kędzierzynie-
Koźlu i wykazała się wielką wrażliwością oraz chęcią pomocy. 
 Uczniowie klasy II wraz z wychowawcą Patrycją Mielnik postawili 
w tym roku szkolnym na kodowanie. Klasa przystąpiła do programu „Cała Polska 
Programuje”, co wiązało się z licznymi kreatywnymi działaniami. Prócz 
„zwykłego” kodowania podczas zajęć uczniowie zgłosili również swój udział 
w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Programuje”, trwającej od 28 września do 
9 października 2020r.. Podczas zajęć  realizowano  przygotowane specjalnie na tę 
okoliczność zadania. Wszystkie działania zostały potwierdzone certyfikatami dla 
uczniów oraz pani. Następnie uczniowie poszli o krok dalej i włączyli się do akcji 
„CodeWeek”, czyli Europejski Tydzień  Kodowania. Jest to społeczna inicjatywa, 
w której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń 
związanych z programowaniem. Zgłoszono 7 wydarzeń, co również zostało po-
twierdzone certyfikatami. Na tym klasa II nie poprzestanie, bo w planach są już 
kolejne działania. 
 Od 26.11.2020r.  uczniowie klas IV-VIII przeszli na nauczanie zdalne. 
Natomiast kl. I-III uczą się w tej formie od  09.11.2020r. . Lekcje ,,na żywo’’ pro-
wadzone są w aplikacji Teams. Podobnie jak w zeszłym roku szkolnym szkoła (na 
czas nauczania zdalnego) wypożyczyła najbardziej potrzebującym uczniom lapto-
py. Zależy nam bowiem na tym, by każde dziecko mogło wziąć udział w lekcji 
online. Warto zaznaczyć, iż w tym roku szkolnym dzięki staraniom organu prowa-
dzącego szkołę, czyli  Gminie Leśnica, nasza placówka wzbogaciła się o 16 lapto-
pów – 9 dla uczniów i 7 dla nauczycieli. Jesteśmy przekonani, iż zgodnie z założe-
niami rządowych programów ,,Zdalna Szkoła” oraz ,,Zdalna Szkoła+” uczniowie 
naszej placówki podniosą swoje kompetencje cyfrowe. 
 W tym niezwykle trudnym i pełnym wyzwań czasie staramy się prze-
nieść szkołę do wirtualnej rzeczywistości. Obchodziliśmy niedawno w nowocze-
snym wydaniu akcję ,,Szkoła do hymnu”. Punktualnie o 11.11 uczniowie korzy-
stając z różnych komunikatorów, odśpiewali ,,Mazurek Dąbrowskiego”. Dzieci 
z klasy II świętowały natomiast online „Dzień Pluszowego Misia”. Wszyscy 
zgodnie przyznali, iż tego dnia było cieplej i weselej na zajęciach, ponieważ każ-
demu towarzyszył ulubiony pluszak. Nasi milusińscy chętnie opowiadali o zna-
nych im misiach, poznali również bajki swoich  rodziców, w których to królował 
miś.  Na początku grudnia uczniowie klasy IV i VI otrzymali pocztą elektroniczną 
interaktywne adwentowe kalendarze przygotowane przez nauczycielkę języka 
polskiego. To  bowiem doskonała okazja do utrwalenia materiału i zachęcenia 
uczniów, aby z własnej woli sięgnęli do zeszytów lub słownika ortograficznego. 
 Przed nami najbardziej wyczekiwane święta w roku - Boże Narodzenie. 
Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pełnych ciepła i ro-
dzinnej atmosfery świąt. Chwil pełnych nadziei, uśmiechu na twarzy i radości 
w sercu. Niech Nowy Rok 2021 przyniesie to, co najlepsze i najpiękniejsze: dobre 
zdrowie, miłość najbliższych, życzliwych przyjaciół, a także spełnienie wszelkich 
osobistych oraz zawodowych zamierzeń. 

Gabriela Galowy, Iwona Pawlus 

oblanych miodem, obejrzenie przygód Kubusia Puchatka, czy pamiątkowe zdjęcia 
w misiowej foto-budce stanowiły zakończenie naszej imprezy. 
-KONKURS PLASTYCZNY „ZDROWIE NA TALERZU” 
W tym roku jednym z podstawowych celów placówki jest kształtowanie wśród 
dzieci postawy prozdrowotnej. W ramach realizacji tego celu przedszkole uczest-
niczy w ogólnopolskich projektach edukacyjnych „Eko-ludek” oraz „Zdrowo 
i sportowo”. W związku z tym organizowanych jest wiele ciekawych form zajęć 
dotyczących tematyki prozdrowotnej oraz proekologicznej. W listopadzie przed-
szkolaki wraz z rodzicami miały okazję wziąć udział w organizowanym w przed-
szkolu konkursie plastycznym pt. „Zdrowie na talerzu”; którego celem było pro-
mowanie zdrowego stylu życia i pogłębianie świadomości dotyczącej odpowied-
niego żywienia. Napłynęło do nas aż 14 fantastycznych prac plastycznych, z któ-
rych jury wyłoniło zwycięzców oraz przyznało wyróżnienia. 
 

Małgorzata Bloch, Joanna Antos   

Ważne numery telefonów: 

Urząd Miejski w Leśnicy  

77 461 52 81 - centrala 
77 461 53 42 - centrala 
77 461 53 08 - centrala 
77 461 53 90 - centrala 
77 463 98 50 - Ref. Organizacji 
77 463 98 51 - Księgowość 
77 463 98 52 - Ewidencja ludności 
77 463 98 53 - Podatki  
77 463 98 54 - USC 
77 463 98 55 - Ref. Rolnictwa, 
Ekologii  i Gospodarki 
Nieruchomościami 
77 463 98 56 - Ref. Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej 
77 463 98 57 - Ref. Infrastruktury 
Komunalnej 
77 463 98 58 - Stanowisko Pracy 
ds. Kultury 
77 463 98 59 - Stanowisko Pracy 
ds. Zamówień Publicznych 

Zakład Gospodarki Komunalnej: 
77 4615181,  77 4615381 

Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji  
77 4615391 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
77 4048353 , 77 4048354 

Gminny Zarząd Oświaty 
77 4048315, 77 4048316,  
77 4048317 

Szkoła Podstawowa w Leśnicy  
77 4615330 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Raszowej  
Szkoła Podstawowa 77 4048265 

Przedszkole  77 4615666 

Zespół Szkolno- Przedszkolny  
w Zalesiu Śląskim  
Szkoła Podstawowa  77 4615241 

Publiczna Szkoła Muzyczna 
w Leśnicy  

77 4615377 

Publiczne Przedszkole w Leśnicy  
77 4615333 

Posterunek Policji w Leśnicy 
77 4615222 

NZOZ Medica w Leśnicy  
77 4615324 

Stacja Opieki Caritas   
77 4615166 
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Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na posesji 

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają 
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na 
tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku gdy budynek 
położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również 
na ogrodzeniu. 

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym jest obowiązkowy. Niedopełnienie obowiązku wynikającego 
z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń. Prawidłowe 
oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, 
dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także 
dla mieszkańców oraz ułatwienia dokonania spisu ludności, który będzie  przeprowadzany w 2021 roku. 

Zgodnie z powyższym apelujemy do właścicieli o sprawdzenie stanu numeru na swoim budynku mieszkalnym. 

Uwaga: Każdy budynek mieszkalny ma swój numer porządkowy. Informacje w tym zakresie można uzyskać 
w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Leśnicy. 

Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami 

Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesiu Śląskim  

Po dokonaniu rozeznania rynku dnia 09 września 2020 
roku podpisano umowę z firmą Artur Hurek i Gabriela 
Hurek, prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą 
„GABART” s.c. z siedzibą 47-180 Izbicko, ul. Stawowa 
41. Firma, jak niejednokrotnie już to pokazała w przeszło-
ści dosyć sprawnie, fachowo podeszła do tematu. Szybko 
nabierał kształtów nowy rynek w Zalesiu Śląskim. Zostały 
ułożone nowe granitowe krawężniki w ilości 140 mb , 
wykonano nowy parking z kostki granitowej, uporządko-
wano i przygotowano nowe miejsce pod słup ogłoszenio-
wy, przygotowano miejsce pod ławkę parkową, oraz pod 
tablicę informacyjną. Dodatkowo została udrożniona ka-
nalizacja deszczowa, wyregulowano dwie studzienki desz-
czowe.  

Dnia 25 listopada 2020 roku odbył się odbiór końcowy na zadaniu. Na wiosnę jak tylko pojawią się nowe nasadzenia i 
zostanie posiana trawa Zalesie Śląskie zyska bardzo atrakcyjne, reprezentacyjne miejsce.  

Całość kosztów zadania zamknęła się kwotą 103.614,18 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem, pełniła Pani Elżbieta 

Kurzewska.                                                                                                                                                          Ref. IK 

Mobilny PSZOK 

Do czasu powstania stacjonarnych Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie 
Związku Międzygminnego „Czysty Region” funkcjono-
wać będą Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (MPSZOK). Terminy ich organizowania są 
dostępne w harmonogramach wywozu odpadów. 
MPSZOK-i organizowane są przez operatorów odbierają-
cych odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieru-
chomości z gmin członkowskich należących do Związku. 
Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK 
następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wy-
niku działalności gospodarczej): 

 tworzywa sztuczne 

 papier i tektura 

 szkło opakowaniowe 

 odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) 

 przeterminowane leki 

 substancje niebezpieczne (farby, tusze, rozpusz-
czalniki, oleje silnikowe)* 

 zużyte baterie i akumulatory 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekra-
czającej 56 cm* (4 szt. na mieszkańca na rok) - od 
1 stycznia 2021 r. do limitu włączają się również 
opony jednośladów 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpa-
dy komunalne* (300 kg na mieszkańca / rok) 

 popiół - od 1 stycznia 2021 r. 

 igły, strzykawki wytworzone w ramach iniekcji 
domowych - od 1 stycznia 2021 r. 

Czysty Region 


