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Na te wyjątkowe  

Święta Zmartwychwstania Pańskiego  

życzymy wszystkim 

Mieszkańcom Gminy Leśnica i ich rodzinom 

zdrowia i nadziei na lepsze jutro. 

Niech troski i niepokój nie przysłonią 

Państwu radości świętowania 

i pozwolą z ufnością spojrzeć w przyszłość. 

 

Spokojnych Świąt 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Leśnicy  

Ryszard Froń 

oraz Radni Rady Miejskiej 

Burmistrz Leśnicy  

Łukasz Jastrzembski 

wraz z pracownikami  

Urzędu Miejskiego 
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Cyklicznie, raz na dziesięć lat, w Polsce i we wszyst-
kich krajach UE organizowany jest Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań. W tym roku będzie przepro-
wadzony między 1 kwietnia i 30 czerwca. Jednakże 2 lutego 
2021 r. rząd przyjął przedłożony przez Prezesa GUS projekt 
nowelizacji ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań w 2021 r., która przewiduje wydłużenie 
czasu trwania NSP 2021 o trzy miesiące. Spis powszechny 
rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2021 r., a zakończy 30 wrze-
śnia 2021 r. Nowe rozwiązania mają umożliwić efektywne 
przeprowadzenie spisu w warunkach zagrożenia epidemicz-
nego COVID-19 i wejść w życie 1 kwietnia 2021 r. 

Celem NSP 2021 jest m.in. zebranie informacji 
o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, struktu-
rze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o spo-
łeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domo-
wych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkanio-
wych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kra-
ju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, jak również 
analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-
społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu 
mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin 
w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni 
lat 2011-2021. Obowiązek przeprowadzenia spisu po-
wszechnego wynika również z międzynarodowych zobowią-
zań Polski. 

Spisem powszechnym ludności i mieszkań obejmuje 
się: 

 osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przeby-
wające w mieszkaniach, budynkach i innych za-
mieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszka-
niami, 

 osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, 

 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwate-
rowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami. 
Zakres informacyjny spisu określają wymagania mię-

dzynarodowe oraz krajowe akty prawne i strategie. W ra-
mach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 
zostaną zebrane następujące dane: 

 

1. Charakterystyka demograficzna osób: 

1) płeć; 

2) wiek; 

3) adres zamieszkania; 

4) stan cywilny; 

5) kraj urodzenia; 

6) kraj posiadanego obywatelstwa. 

2. Aktywność ekonomiczna osób: 

1) bieżący status aktywności zawodowej – pracują-
cy, bezrobotni, bierni zawodowo; 

2) lokalizacja miejsca pracy; 

3) rodzaj działalności zakładu pracy; 

4) zawód wykonywany; 

5) status zatrudnienia; 

6) wymiar czasu pracy; 

7) rodzaj źródła utrzymania osób; 

8) rodzaje pobieranych świadczeń. 

3. Poziom wykształcenia. 

4. Niepełnosprawność: 

1) samoocena niepełnosprawności; 

2) prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub nie-
zdolności do pracy; 

3) stopień niepełnosprawności; 

4) grupy schorzeń powodujące trudności w wykony-
waniu codziennych czynności. 

5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne: 

1) okres zamieszkania w obecnej miejscowości; 

2) miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju; 

3) miejsce zamieszkania rok przed spisem; 

4) fakt przebywania kiedykolwiek za granicą; 

5) rok przyjazdu / powrotu do Polski; 

6) miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób 
przebywających kiedykolwiek za granicą); 

7) kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób 
przebywających czasowo za granicą). 

6. Charakterystyka etniczno-kulturowa: 

1) narodowość – przynależność narodowa lub et-
niczna; 

2) język, którym posługują się osoby w kontaktach 
domowych; 

3) wyznanie – przynależność do wyznania religijne-
go. 

7. Gospodarstwa domowe i rodziny: 

1) stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospo-
darstwa domowego; 

2) tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmo-
wanego mieszkania. 

 

Narodowy Spis Powszechny (NSP 2021) 
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8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 
(mieszkania i budynki): 

1) rodzaj pomieszczeń mieszkalnych; 

2) stan zamieszkania mieszkania; 

3) własność mieszkania; 

4) liczba osób w mieszkaniu; 

5) powierzchnia użytkowa mieszkania; 

6) liczba izb w mieszkaniu; 

7) wyposażenie mieszkania w urządzenia technicz-
no-sanitarne; 

8) rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania 
mieszkania; 

9) tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez 
gospodarstwo domowe; 

10) rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszka-
nie; 

11) stan zamieszkania budynku; 

12) wyposażenie budynku w urządzenia techniczne; 

13) powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku; 

14) liczba izb w budynku; 

15) własność budynku; 

16) liczba mieszkań w budynku; 

17) rok wybudowania budynku. 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 jest obowiązkowy. Dostępne będą trzy metody 
spisu: przez Internet, poprzez wywiad telefoniczny lub 
bezpośrednio podczas wizyty rachmistrza spisowego (o ile 
sytuacja epidemiczna na to pozwoli). Najszybszą i najwy-
godniejszą formą spisu będzie samospis internetowy. Każ-
dy będzie mógł wypełnić formularz na ekranie smartfona, 
komputera, czy tabletu. Przekazywane dane muszą od-
zwierciedlać stan na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. 
Interaktywna aplikacja formularzowa dostępna na stronie 
internetowej GUS spis.gov.pl uruchomiona zostanie 
1 kwietnia. Do tych, którzy nie mają możliwości spisania 
się przez Internet, przyjadą lub zadzwonią rachmistrze. 
Rachmistrz telefoniczny wprowadzi podane informacje 
do systemu. Wystarczy odpowiadać na zadawane przez 
niego pytania. Dane NSP 2021 mogą być również zbierane 
metodą wywiadu telefonicznego „Spis na żądanie” prze-
prowadzanego przez rachmistrza telefonicznego z respon-
dentem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierze 
kanał „Spisz się przez telefon” lub zostanie na ten kanał 
przełączony po wyrażeniu chęci spisu tą metodą, z wyko-
rzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramo-
wania dedykowanego do przeprowadzenia spisu po-
wszechnego. 

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany 
do spisu mieszkaniec gminy nie ma możliwości dokonania 
samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń 
i Internetu), Urząd Miejski w Leśnicy zapewni w godzinach 

pracy bezpłatny dostęp do pomieszczenia (dostępnego 
także dla osób z niepełnosprawnością) wyposażonego 
w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowa-
niem wystarczającym do realizacji samospisu interneto-
wego. Na wniosek osoby fizycznej objętej spisem po-
wszechnym, skierowany do burmistrza, zapewniona zosta-
nie w czasie przeprowadzania samospisu internetowego 
w wyznaczonym pomieszczeniu niezbędna pomoc w za-
kresie obsługi interaktywnej aplikacji do samospisu. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba 
objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić 
w żaden sposób formularza elektronicznego), rachmistrze 
spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicz-
nie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku 
spisowego. 

Wszystkie metody zbierania danych są obowiązko-
we, co oznacza, że w przypadku, gdy osoba objęta spisem 
nie dopełni obowiązku samospisu, nie może odmówić 
przekazania danych z zastosowaniem metody wywiadu 
bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego. 
Przekazanie danych przez osobę objętą spisem danych 
z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub 
metody wywiadu telefonicznego zwalnia ją z obowiązku 
przeprowadzenia samospisu internetowego. 

Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z rozpo-
rządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów po-
wszechnych ludności i mieszkań oraz z ustawy dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym lud-
ności i mieszkań w 2021 r. Dane dotyczące osób nieobec-
nych i osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie 
wspólnie z nimi zamieszkałe. Osoby przekazujące dane 
objęte spisem oraz osoby udzielające odpowiedzi w imie-
niu innych osób, obowiązane są do udzielenia ścisłych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pyta-
nia zawarte w formularzu spisowym. Udzielenie odpowie-
dzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa 
udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne 
przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce 
publicznej. Przyjęta koncepcja wykorzystania poszczegól-
nych technik gromadzenia danych nie stoi w sprzeczności 
z obowiązującymi od maja 2019 r. przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO. 

Dla tych, którzy nie spiszą się przez Internet, za-
dzwoni rachmistrz telefoniczny lub, jeśli pozwoli na to 
sytuacja epidemiczna, odwiedzi terenowy rachmistrz spi-
sowy. Rachmistrz będzie posiadał przy sobie identyfikator. 
W przypadku wątpliwości jego tożsamość będzie można 
zweryfikować przez kontakt telefoniczny na infolinię staty-
styczną (nr infolinii będzie podany do publicznej wiado-
mości) lub w aplikacji – „Zweryfikuj rachmistrza”. Informa-
cja o sposobie weryfikacji tożsamości rachmistrza spiso-
wego będzie udostępniona na stronie internetowej GUS, 
urzędów statystycznych oraz gminy, a także w materiałach 
informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych populary-
zujących spis powszechny. Rachmistrzami telefonicznymi 

https://spis.gov.pl
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Więcej informacji: 

na stronie spis.gov.pl,  

pod numerem infolinii 

22 279 99 99 

(ma zostać uruchomiona od 15 marca, 

koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) oraz 

w Gminnym Biurze Spisowym pod numerem telefonu 

77 461 52 81, 77 463 98 52 

oraz konsultantami obsługującymi infolinię są osoby wy-
znaczone przez dyrektora urzędu statystycznego spośród 
pracowników US. 

Informacje przekazywane podczas spisu są praw-
nie chronione i objęte tajemnicą statystyczną. Wykonują-
cy prace spisowe są zobowiązani do bezwzględnego jej 
przestrzegania. Zbierane dane na etapie przetwarzania 
ulegają anonimizacji – nie jest możliwe ich przyporządko-
wanie do określonej osoby fizycznej czy konkretnego ad-
resu. Dane te posłużą wyłącznie do opracowania zesta-
wień i analiz statystycznych, do aktualizacji programów 

rozwojowych i planowania społeczno-gospodarczego, 
a także kreowania polityk w szczególności rynku pracy, 
edukacyjnej, zabezpieczenia społecznego, zdrowotnej, 
rodzinnej. 

Spis potrwa do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu 
w życie nowelizacji ustawy do 30 września). Jednak najle-
piej nie czekać na ostatni moment i spisać się wcześniej. 

 
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego 

/-/ Jerzy Wojtala 
 

 W roku 2019 został opracowany projekt stałej zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Leśnica obejmujący: 
- skrzyżowanie ul. Zdzieszowickiej, Poprzecznej, Kościelnej, Kozielskiej, 
- skrzyżowanie ul. Kozielskiej z ul. Kościuszki,  
- skrzyżowanie ul. Zdzieszowickiej, ul. Żyrowskiej i  ul. Polnej. 
Dokumentacja ta została wykonana przez firmę Budownictwo Ogólne Agata Rybczyńska z Niemodlina. 
 W tym roku budżetowym znalazły się pieniądze w budżecie na realizację tego zadania. Dodatkowo 50 % kwoty 
dołoży Powiat Strzelecki. 
Po dokonaniu rozeznania rynku dnia 1 marca 2021 została podpisana umowa z firmą Artura Hurek i Reginy Hurek 
„Gabart” S.C. z siedzibą w Izbicku za kwotę 73.800,00 zł. Termin wykonania do końca czerwca 2021 roku. Główną 
zmianą będzie wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężarowych z okolic Placu Marka, zmiana pierwszeństwa przejaz-
du na skrzyżowaniu ul. Zdzieszowickiej, ul. Polnej i Żyrowskiej. Zmiana kierunku jazdy ul. Poprzecznej 
i  ul. Ludowej  oraz zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Kozielską.  
Nadzór inwestorski nad zadaniem będzie wykonywał Pan Piotr Adamczyk ze Zdzieszowic.                                 Ref. IK 

3 marca 2021 r. weszła w życie zmiana regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku. 
Zgromadzenie wprowadziło korzystne regulacje dla wła-
ścicieli nieruchomości wyłączonych z systemu obsługi-
wanego przez Związek (firm, instytucji).  

Zgodnie z nowym brzmieniem regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Związku, właściciele nieru-
chomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu będą 
mieli możliwość gromadzenia odpadów w workach 
o  pojemności do 60 l, jeżeli na tej nieruchomości: 

 
 

https://spis.gov.pl
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 w ciągu dwóch tygodni wytwarzanych jest mniej niż 
60 l. odpadów zmieszanych lub bioodpadów, lub 

 w ciągu 1 kwartału wytwarzanych jest mniej niż 
60  l. odpadów takich jak: metale i tworzywa 
sztuczne lub papier lub szkło; 

Zgodnie z zapisami regulaminu, worek powinien być ozna-
kowany. Należy w widocznym miejscu umieścić naklejkę 
zawierającą nazwę podmiotu użytkującego, adres nieru-
chomości, na której powstają odpady komunalne oraz 
logo lub nazwę przedsiębiorcy odbierającego odpady. 
W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów nie-
dopuszczalne jest zastępowanie pojemników workami.  

Kolejnym rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości nie-
zamieszkałych wyłączonych z systemu jest zmiana mini-
malnych częstotliwości odbioru odpadów komunalnych: 

 metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło – raz na 
kwartał (wcześniej raz w miesiącu); 

 bioodpady w okresie od 1 grudnia do 31 marca – 
raz na kwartał (wcześniej raz na dwa miesiące) – 
w pozostałym okresie bez zmian, tj. od 1 kwietnia 
do 30 listopada raz na dwa tygodnie. 

 
W związku z wprowadzeniem możliwości gromadzenia 
odpadów w workach, Zgromadzenie podjęło dwie nowe 
górne stawki za jednorazowy odbiór odpadów z nieru-
chomości niezamieszkałych: 

 za jeden worek o pojemności do 35 l – 7,50 zł 

 za jeden worek o pojemności od 35 l do 60 l – 15,00 
zł 

Oznacza to, że przedsiębiorca odbierający z nieruchomości 
odpady zgromadzone w worku o określonej pojemności, 
nie może pobierać za jednorazowy odbiór wyższych opłat, 
niż takich, jak wskazane powyżej. Maksymalne, górne 
stawki za odbiór odpadów z pojemnika o określonej po-
jemności pozostały bez zmian. 

Wielu właścicieli firm i instytucji postulowało także 
do Związku o zwolnienie ich z obowiązku segregacji biood-
padów. Niestety, Związek nie ma takich możliwości praw-
nych, a czynność tą narzuca ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz rozporządzenie Ministra Środo-
wiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów.  

WPROWADZONE ZMIANY TO ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW 
DLA MAŁYCH FIRM 

Dzięki wprowadzonym zmianom, właściciele drobnych 
przedsiębiorstw, w których powstają niewielkie ilości od-
padów komunalnych, mogą ponosić niższe koszty odbioru 
i zagospodarowania odpadów (od 3 marca umowy z pod-
miotem odbierającym odpady będzie można aneksować 
i uwzględnić powyższe zapisy). Dla przykładu: 

 właściciel kiosku, w którym pracuje 1 pracownik 
wytwarzający niewielkie ilości odpadów komunal-

nych, zapłaci średnio za ich odbiór w miesiącu let-
nim 37,50 zł (zakładając, że odpady zmieszane 
i bioodpady odbierane są co dwa tygodnie z worka 
o pojemności 35 l, a tworzywa sztuczne, papier, 
i szkło raz na kwartał z worków o pojemności 35 l.). 
W zimie, jeśli nie produkuje popiołu, zapłaci jeszcze 
mniej (ze względu na mniejszą częstotliwość odbio-
ru bioodpadów – raz na kwartał). 

 właściciel kwiaciarni zatrudniający 2-3 pracowni-
ków, na terenie której wytwarzane są małe ilości 
odpadów, zapłaci za ich odbiór w miesiącu letnim 
ok. 60 zł (zakładając, że odpady zmieszane odbiera-
ne są co dwa tygodnie z worka o pojemności 60l, 
bioodpady co dwa tygodnie z worka o pojemności 
35l, a tworzywa sztuczne, papier i szkło raz na 
kwartał z worków o pojemności 60 l).  

 

PODPISANIE UMOWY USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM 

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości 
niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne 
(firmy i część instytucji) zostały wyłączone z systemu reali-
zowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. 
Od początku roku właściciele tych nieruchomości zobowią-
zani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębior-
cą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i za-
gospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do 
Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez 
Związek. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami okre-
ślonymi w regulaminie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na Związku 
spoczywa obowiązek kontrolowania umów i dowodów 
uiszczania opłat za te  usługi. 

Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych aneksujących 
umowy w związku z wprowadzonymi do regulaminu zmia-
nami, a także tych, którzy jeszcze nie dostarczyli do Związ-
ku kopii umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, 
prosimy o jej niezwłoczne dostarczenie (może być to 
skan umowy przesłany na adres sekreta-
riat@czystyregion.pl). Uprasza się także, by dowody uisz-
czania opłat za odbiór odpadów każdego roku przekazy-
wać do Związku w miesiącu grudniu. 
Pamiętajmy, że odpadów komunalnych powstających 
w przedsiębiorstwach i instytucjach (czyli na nierucho-
mościach niezamieszkałych) nie można umieszczać 
w pojemnikach i workach przeznaczonych na odpady 
komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. Pra-
cownicy Związku we współpracy ze Strażą Miejską i Policją 
będą prowadzić kontrole, czy podmioty, których dotyczy 
zmiana, dopełniły swojego obowiązku i zawarły stosowne 
umowy, a tym samym, czy nie podrzucają odpadów do 
pojemników mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej 
i wielorodzinnej.  

Brak posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych 
oraz niewywiązywanie się z innych obowiązków właścicie-
la nieruchomości, o których mowa w rozdziale trzecim 

mailto:sekretariat@czystyregion.pl
mailto:sekretariat@czystyregion.pl


 

 

Podłączenie budynków Szkoły Podstawowej oraz Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Leśnicy do sieci gazowej. 

STR. 6  WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
skutkować będzie: 

 wszczęciem postępowania nakazującego wykona-
nie tego obowiązku decyzją administracyjną, na 
podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.); 

 nałożeniem kary grzywny do wysokości 5000 zł na 
podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2020r., poz.1439 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, postępowanie w 
sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według 
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykro-
czenia. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., 
poz.1439 z późn. zm.); 

2. Uchwała Nr LXXIV/14/2020 Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kę-
dzierzynie-Koźlu; 

3. Uchwała Nr LXXVI/1/2021 Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 lutego 

2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr LXXIV/14/2020 Zgromadzenia Związku Mię-
dzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzie-
rzynie-Koźlu z dnia 20 października 2020 r. w spra-
wie zmiany Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Związku Międzygminnego 
„Czysty Region”; 

4. Uchwała Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-
chomości za usługi odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi; 

5. Uchwała Nr LXXVI/3/2021 Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 lutego 

2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku Mię-

dzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzie-
rzynie-Koźlu z dnia 20 października 2020 r. w spra-

wie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi odbiera-

nia odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

                                                                                            Ref. IK 

Budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej 

Trwają prace projektowe dot. nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszowej. Hala będzie 

posadowiona na terenie przylegającym do szkoły, w miejscu wyburzonych wcześniej zabudowań. Program 

użytkowy hali sportowej będzie obejmować w szczególności: 

boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią sportową do gry w siatkówkę i koszykówkę, 

przebieralnie, sanitariaty i pomieszczenie dla nauczycieli, 

pomieszczenie magazynowe, 

zagospodarowanie terenu wokół hali obejmujące: chodniki, dojazd, parking, oświetlenie, ogrodzenie, monitoring. 

Planowany termin zakończenia prac projektowych: 30.04.2021 r.                                                                             Ref. IP 

 

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Leśnica a Polską Spółką Gazowniczą PSG zobowiązała się, że w terminie  
do 30.06.2021 r. wybuduje przyłącza do sieci gazowej dla budynków Szkoły Podstawowej oraz Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Leśnicy. Ponieważ do tej pory źródłem ciepła w tych budynkach był olej opałowy konieczne było 
opracowanie projektów budowlanych remontów obu kotłowni, obejmujących min. wymianę kotłów grzewczych na 
gazowe. Obecnie przeprowadzana jest procedura przetargu publicznego, mająca na celu wybór wykonawcy robót. 
Planowane uruchomienie kotłowni gazowych to wrzesień 2021.                                                                                 Ref. IP 
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W IV kwartale ubiegłego roku uzyskano pozwolenie 
budowlane na przeprowadzenie remontu, który swoim 
zakresem będzie obejmował: 

 przebudowę dachu; 

 przebudowę instalacji wentylacyjnej w budynku; 

 wykonanie nowych schodów żelbetowych na 

I piętrze; 

 remont elewacji frontowej; 

 docieplenie elewacji tylnej; 

 wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd 

wtyczkowych; 

 wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego 

mieszkań; 

 wykonanie instalacji teletechnicznej, TV-SAT 

i domofonowej; 

 malowanie pomieszczeń. 

Obecnie trwają prace związane z kompletowaniem 

dokumentacji związanej z ogłoszeniem przetargu 

publicznego na wykonanie robót budowlanych. Planowany 

termin realizacji to maj – wrzesień 2021 r.                    

                                                                                                Ref. IP 

 W dzisiejszym świecie posługiwanie się językami 
obcymi w mowie i piśmie jest cenną zaletą. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom uczniów, nasza szkoła przystąpiła do 
projektu edukacyjnego „Deutsch AG”. Pani Renata Ha-
daschik prowadziła w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, 
najpierw stacjonarnie w szkole, a następnie w formie zajęć 
zdalnych na platformie Teams dodatkowe lekcje języka 
niemieckiego. Organizatorem projektu był Związek Nie-
mieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, 
a stroną finansującą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Republiki Federalnej Niemiec. Chętni uczniowie z klasy VII 
i VIII, którzy do klasy VI uczyli się języka niemieckiego jako 
języka mniejszości narodowej doskonalili swoją znajomość 
języka oraz poznawali ciekawostki krajoznawcze, historycz-
ne oraz kulturalne krajów niemieckojęzycznych. 
 Uczniowie klasy III w lutym br. w ramach innowa-
cji realizowali cykl ,,Czytamy książki Astrid Lindgren", zapo-
znając się z sylwetką znanej i lubianej autorki literatury 
dziecięcej oraz jej twórczością. Zajęcia prowadzone przez 
panią Monikę Tomanek-Paczkowską zakończyli  quizem. 
Ten mroźny miesiąc  trzecioklasiści wykorzystali również na 
poszerzenie wiedzy o najzimniejszych rejonach Ziemi, ich 
mieszkańcach, faunie i florze. Punktem wyjścia były książki 
Czesława i Aliny Centkiewiczów. 
 W styczniu br. uczniowie brali udział w konkur-
sach przedmiotowych. Uczestnictwo w nich wymagało za-

angażowania i wiele godzin dodatkowej pracy. Oto sukce-
sy, które odnotowali na swoim koncie nasi reprezentanci: 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny (etap gminny): Natalia 
Pazurek – I miejsce 

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny (etap gminny): Natalia 
Pazurek – III miejsce 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego (etap gminny): 
Sebastian Czeczor – I miejsce, Daniela Czeczor – II miejsce 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego (etap woje-
wódzki): Sebastian Czeczor – tytuł finalisty 

Konkurs Wiedzy Religijnej ,,Żak” kategoria klas IV-VI (etap 
rejonowy): Aleksandra Witkowska, Daniela Czeczor, Pauli-
na Polewka 

Konkurs Wiedzy Religijnej ,,Żak” kategoria klas VII-VIII (etap 
rejonowy): Julia Filusch 

Serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów i roz-
wijania talentów. 

      

    Gabriela Galowy 

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

Nowinki ze Szkoły Podstawowej w Raszowej 
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Gmina Leśnica od 2016 roku udziela dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych. 
Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowa-
nie mieszkańców wymianą „kopciuchów” na źródła proe-
kologiczne.  

Biorąc pod uwagę krajową politykę w zakresie odchodze-
nia od ogrzewania węglem, jak również konieczność pro-
mowania najbardziej ekologicznych urządzeń grzew-
czych, Rada Miejska w Leśnicy Uchwałą Nr XXVI/170/21 
z dnia 1 marca 2021 r. przyjęła nowy regulamin udziela-
nia dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofi-
nansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.  

Dotacja z budżetu gminy dla osób fizycznych w przypad-
ku zainstalowania poszczególnych ekologicznych urzą-
dzeń grzewczych wynosi obecnie: 

 na paliwo stałe (ekogroszek) bez rusztu awaryjne-
go – 2 000 zł 

 na paliwo stałe (pellet) - 3 000 zł 

 gazowych, olejowych, elektrycznych i pomp ciepła 
– 4 000 zł.  

W związku z realizowaną przez Polską Spółkę Gazownic-
twa rozbudową sieci gazowej w Leśnicy zwiększono dota-
cję do wymiany starych urządzeń na kotły gazowe.  

Ponadto regulamin określa, że na urządzenia grzewcze na 
paliwo stałe – ekogroszek i pellet muszą spełnianiać wy-
mogi tzw. ekoprojektu.  
Bardzo ważne jest, aby wniosek o udzielenie dotacji oraz 
umowę o dofinansowanie podpisać przed realizacją 
przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje znajdują się 
w regulaminie udzielania dotacji dostępnym na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnicy w zakładce 
„Dotacje”.  

Gmina Leśnica wspólnie z Gminą Ujazd oraz Gminą Biera-
wa złożyła projekt partnerski do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Opolskiego pn.: „Likwidacja i wymiana 
źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gmi-
nie Bierawa i Gminie Leśnica” współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
działania 5.5 „Ochrona powietrza” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 
-2020. Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożo-
nych w ramach naboru. Do końca czerwca przewidziane 
jest ogłoszenie listy rankingowej wniosków. W związku 
z powyższym informujemy, że deklaracje mieszkańców 
złożone do projektu są nadal aktualne.   

Ref. REN 

CZYSTE POWIETRZE – NASZE WSPÓLNE DOBRO! 

Przebudowa zaplecza na boisku sportowym przy 
ul. Krasowskiej w Leśnicy 

W grudniu ubiegłego roku podpisano umowę z firmą pro-
jektową Arkadiusz Hasny AR Studio Projekt na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy za-
plecza przy boisku sportowym przy ul. Krasowskiej. Zakres 
prac projektowych obejmuje m. in. : 

 przebudowę pomieszczeń mieszczących się za trybu-

ną główną z przeznaczeniem na: toaletę dla kibiców, 

pralnię i pomieszczenie magazynowe; 

 budowę budynku socjalnego o konstrukcji z szkiele-

tu stalowego po zachodniej stronie trybuny głównej, 

z przeznaczeniem na: szatnię, łaźnię i toalety dla 

zawodników gości, szatnię, łaźnię i toalety dla za-

wodników gospodarzy, szatnię, łaźnie i toaletę dla 

sędziów i pomieszczenie techniczne; 

 instalację nawadniającą murawę boiska, zasilaną 

z lokalnej studni; 

 instalację oświetlenia treningowego w oparciu 

o lampy w technologii LED; 

 budowę niezbędnych ciągów komunikacyjnych 

w obrębie boiska; 

 remont dachu nad trybuną. 

Prace projektowe powinny zostać ukończone do końca 

marca br.                                                                           Ref. IP 
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Ferie on-line 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy przygotował na ferie 

zimowe warsztaty on-line pn. "Kreatywnie w domu z LOKiR-em". Były one 
skierowane dla dzieci i młodzieży. W każdy dzień ferii na facebookowym 
koncie LOKiR-u zamieszczane były specjalnie przygotowane feryjne warsztaty. 
Wystarczyło kliknąć w udostępniony filmik. Efekty pracy uczestników 
warsztatów zaprezentować można było wstawiając zdjęcia w komentarzach 
pod filmami. Chętni mogli wykonać kule śnieżne ze słoików, butelki 
z kolorowym piaskiem, bałwanki z plastikowych butelek, musujące kule 
do kąpieli, kulodrom, karmnik z kartoniku po mleku, prace plastyczne z płyt 
CD, ptaszki z włóczki, prezenty dla babci i dziadka z filcu oraz lampion 
ze słoika. Przygotowano także zabawy ruchowe. Najbardziej aktywną 
uczestniczką warsztatów była Magdalena Jojko z Raszowej, która otrzymała 
nagrodę ufundowaną przez LOKiR w Leśnicy. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom warsztatów za wspólną zabawę. 

                                      LOKiR 

W trudnym okresie pandemii zespoły taneczne działające 
przy Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Leśnicy oraz 
Kole TSKN Leśnica nie zwalniają tempa i z sukcesami biorą 
udział w konkursach online.  
  Nasze tancerki z zespołów Mini Entropia, 
Entropia, Wataha, Słoneczka oraz La Bella juniorki i La 
Bella seniorki wzięły udział w III Sierpeckim Turnieju Tańca 
Sportowego zajmując liczne miejsca na podium. 
Organizatorem konkursu były mażoretki Alizma MMOD 
OSP Sierpc.  

Kadetki zdobyły pierwsze miejsca 
w  następujących kategoriach: solo flaga Maja Mnich 
(Słoneczka), solo hip hop Alicja Satora (Entropia), duo/trio 
show dance Maria Chaj i Zofia Doszko (Entropia), duo mix 
Maja Mnich i Olivia Dombrowska (Słoneczka), mini 
formacja hip hop (Entropia). Drugie miejsca otrzymały: 
solo show dance Paulina Polewka (Entropia), duo/trio 
show dance Marta Szaradowska i Hanna Doszko 
(Entropia), duo/trio baton Maja Mnich i Olivia 
Dombrowska (Słoneczka). Na pozycji trzeciej uplasowały 
się  duo/trio baton Agata Kremser i Edyta Kremser (La 
Bella juniorki) oraz duo/trio show dance Ewa Muszkiet 
i  Aleksandra Rigol (Mini Entropia). 

W kategorii juniorek pierwsze miejsca wywalczyły: 
solo hip hop Julia Mincer (Wataha), duet show dance 
Julianna Bąk i Sara Koppa (Entropia) i mini formacja hip 
hop Entropia. Miejsca drugie zdobyły solo hip hop Natalia 
Pazurek (Entropia), duet show dance Martyna Bochynek 
i Weronika Rusin (Entropia). Miejsce trzecie wywalczyła 
Martyna Rigol w kategorii solo show dance Martyna Rigol 

(Entropia). 
Seniorki zdobyły pierwsze miejsca 

w następujących kategoriach: solo hip hop Karolina 
Pieszczeminko (Wataha), solo show dance Kinga Tomeczek 
(Wataha), mini formacja baton (La Bella seniorki), mini 
formacja flaga (La Bella seniorki), mini formacja hip hop 
Wataha. Miejsce drugie w kategorii duo/trio baton zdobyły 
Weronika Gmyz i Karolina Gmyz (La Bella seniorki). Na 
miejscu trzecim uplasowało się trio pompon Julia Mincer, 
Karolina Gmyz, Oliwia Haręża (La Bella seniorki) 

Kolejnym konkursem w którym udział wzięły 
nasze tancerki był Festiwal Tańca „Rudolf Online”. Trzecie 
miejsca zdobyły: w kat. solo show dance 9-11 lat Paulina 
Polewka (Entropia), w kat. solo show dance powyżej 14 lat 
Dominia Wycisk (Entropia), w kat. duety show dance 9-11 
lat Ewa Muszkiet i Aleksandra Rigol (Mini Entropia) 
oraz mini formacja hip hop powyżej 15 lat Wataha 
W Ogólnopolskim Konkursie Online "Karnawałowe Solo", 
którego organizatorem był Dom Kultury w Komorowicach 
Krakowskich, leśnickie tancerki zdobyły: I miejsce w kat. 
solo show dance szkoły podstawowe kl. V-VIII Martyna 
Rigol (Entropia), I miejsce w kat. solo hip hop szkoły 
średnie Julia Mincer (Wataha), II miejsce w kat. solo hip 
hop szkoły średnie Karolina Pieszczeminko (Wataha), 
II miejsce w kat. solo show dance szkoły podstawowe kl. I-
IV. Olivia Dombrowska (Słoneczka), II miejsce w kat. solo 
show dance szkoły średnie Wiktoria Sobota (Wataha), 
II miejsce w kat. solo hip hop szkoły podstawowe kl. V-VIII 
Natalia Pazurek (Entropia), III miejsce w kat. solo hip hop 
szkoły podstawowe kl. V-VIII Alicja Satora (Entropia). 
Wyróżnienia otrzymały Julianna Bąk i Julia Chwastek (La 
Bella Juniorki). 

Serdecznie gratulujemy osiągnięć naszym tancerkom 
oraz ich instruktorkom Urszuli Ploch, Weronice Gmyz, 
Karolinie Gmyz i Paulinie Nowak. 

Od połowy lutego nasze grupy wznowiły ćwiczenia 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przygotowują się do 
ważnych występów m. in. na dożynkach gminnych. Mamy 
nadzieję, że jak najszybciej będą mogły w bezpiecznych 
warunkach zaprezentować się na żywo dla publiczności, 
ponieważ są już bardzo spragnione występów.            LOKiR 

Sukcesy taneczne 
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Wyniki konkursu wokalnego 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 
zorganizował Walentynkowy Konkurs Wokalny „Co nam 
w sercu gra”. Celami konkursu były popularyzacja piose-
nek o ogólnie pojętej miłości do ludzi - do kolegów, kole-
żanek, członków rodziny i bliskich, rozbudzenie i rozwija-
nie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, umożliwienie prezentacji umie-
jętności wokalnych, propagowanie kultury muzycznej, 
wyłonienie utalentowanych dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz zachęcenie do ich pracy twórczej w zakresie muzyki, 
promocja gminy Leśnica.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 lutego. 
Nagrania uczestników oceniała komisja w składzie Alek-
sandra Stokłosa - przewodnicząca, Iwona Nowakowska, 

brat Krzysztof Dziedzic i Martyna Nocoń. Jury oceniało 
muzykalność i warunki głosowe wykonawców, intonację, 
brzmienie i technikę wokalną, dobór repertuaru zgodny 
z celem konkursu, interpretację, ruch sceniczny, akompa-
niament i ogólny wyraz artystyczny. W konkursie wzięło 
udział  72 uczestników z całej Polski. Serdecznie gratulu-
jemy wszystkim uczestnikom konkursu. 

Filmiki z występami laureatów poszczególnych 
kategorii wiekowych zobaczyć można na facebookowym 
koncie Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a zwycięzcy talony ufundowane przez organizato-
ra. 
Wyniki konkursu: 
Kat. 3- 6 lat: 
I miejsce – Agata Janus 
II miejsce – Emilia Turek 
III miejsce – Leon Woźnica 
Wyróżnienia – Kornelia Tkaczyk 
Kat. 7-12 lat: 
I miejsce – Kornelia Czerwiec 
II miejsce – Vanessa Claudia Ryłko 
III miejsce – Emilia Pregiel 
Wyróżnienia – Lena Bryja, Maja Wójcicka, Anna Rachwał, 
Julia Turek, Natalia Lemantowicz 
Kat. 13-15 lat: 
I miejsce – Zuzanna Lemantowicz 
II miejsce – Natalia Kosmowska 
III miejsce – Patrycja Sinicka 
Wyróżnienia – Aleksandra Juchniewicz, Emilia Sitnik, Zu-
zanna Madej, Lena Sikora 
Kat. 16-100 lat: 
I miejsce – Milena Wojtyłko 
II miejsce – Waiting For 
III miejsce – Zespół wokalny z Domu Kultury w Zwoleniu 
Wyróżnienia – Julia Michalska, Aleksandra Sitnik, Marty-
na Czernik 

LOKiR 

Biblioteka zaprasza 
Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnicy, mimo prze-

ciwności związanych z pandemią, działa i jest otwarta dla 
miłośników literatury, oczywiście z zachowaniem wszystkich 
niezbędnych obostrzeń sanitarnych. Zaprasza swoich czytel-
ników od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00 
i oferuje ciekawe pozycje książkowe z dziedzin: romansu, 
sensacji, czy literatury dziecięcej i młodzieżowej, ale również 
z działów podręcznych, które oblegane są przez studentów. 
Pracownicy biblioteki zadbali o to, by na półkach znalazły się 
nowości wydawnicze tak, aby każdy znalazł coś ciekawego 
dla siebie. Ponieważ zbiory biblioteczne rokrocznie powięk-
szają się, zdecydowano usprawnić obsługę czytelników po-
przez wprowadzenie elektronicznego systemu biblioteczne-
go o nazwie „MATEUSZ”. Będzie on służył głównie do katalo-
gowania materiałów bibliotecznych, a co za tym idzie, 
do jego automatycznego aktualizowania w czasie np. inwen-

taryzacji lub po zakupie nowości. Czytelnik będzie mógł już 
w domu wygodnie poinformować się o dostępności danej 
książki, będzie mógł ją zarezerwować w wolnym terminie, 
a także prolongować wypożyczone pozycje. Dzięki stworze-
niu i prowadzeniu centralnej bazy danych czytelników, skróci 
się również czas poświęcony na rejestrację osób zapisanych 
w bibliotece. Wszystkie książki opatrzone zostaną kodem 
kreskowym, co przyspieszy czas wypożyczania i oddawania 
woluminów, który będzie można wykorzystać na dogłębniej-
sze zapoznanie się z obszernym księgozbiorem leśnickiej 
biblioteki, a liczy on ponad 20 tyś. książek. Aby „MATEUSZ” 
jak najszybciej zaczął funkcjonować w naszej bibliotece, pra-
cownicy Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, pod który 
podlega biblioteka, poświęcają każdą wolną chwilę. Jest to 
bardzo żmudna i mrówcza praca, polegająca na wprowadze-
niu każdej książki z osobna do komputera. Jednak wizja jesz-
cze bardziej zadowolonych czytelników łagodzi wszystkie 
trudy.                                                                                  LOKiR 
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Zachęcamy do udziały w konkursie plastyczno-

technicznym 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-
technicznym pn. „Wielkanocne Jajko”. Czekamy 
na pisankę lub kroszonkę wykonaną z dowolnych 
materiałów. Konkurs skierowany jest do osób z Gminy 
Leśnica. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych 
do szukania inspiracji w tradycji Świąt Wielkanocnych. 
Jajko to symbol odrodzenia życia. Zwyczaj dekorowania 
jaj w starożytności przynosił pomyślność – tak jest 
do dziś. Na prace czekamy do 26 marca br. w LOKiRze 
lub bibliotece (Leśnica, ul. Nad Wodą 15). Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2021 r. 
 Szczegółowy regulamin oraz oświadczenia 
i zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
do celów promocyjnych organizatora znaleźć można 
na stronie internetowej LOKiR-u (www.lokir.lesnica.pl) 
oraz facebooku Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Leśnicy. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie. 

 
LOKiR 

   W Nowy Rok weszliśmy jak zwykle bardzo twórczo 
i kreatywnie. Placówka nadal działa w ścisłym reżimie 
sanitarnym, jednak udaje nam się organizować wiele 
ciekawych projektów dla naszych przedszkolaków.  

   Jednym z nich jest przygoda z kodowaniem na macie 
oraz  edukacyjne zabawy z robotem- OZOBOTEM. 
Wychodząc naprzeciw nowinkom technicznym związanym 
z rozwojem technologii, postanowiliśmy wpisać tego typu 
zajęcia dydaktyczne w nasz stały grafik.  

   Pani Magda Paszko (PP Leśnica), Karolina Trela (PP 
Leśnica) we współpracy z panią Martą Kościukiewicz (PP nr 
17 w Kędzierzynie- Koźlu) postanowiły połączyć siły  
opracowały innowację pedagogiczną pod nazwą „Zakoduj 
swoją przyszłość w wielu językach”. Projekt ten łączy 

w sobie naukę programowania oraz poznawania języków 
obcych- angielskiego oraz niemieckiego. Ma również na 
celu rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego 
podejścia do stawianych dzieciom problemów, szukanie 
wielu sposobów rozwiązań oraz umiejętność pracy 
w zespole. Dzieci bardzo chętnie biorą udział 
w proponowanych im  zadaniach, świetnie potrafią również 
obsługiwać Ozobota. 

    Z racji faktu, iż nasi wychowankowie posiadają rozliczne 
talenty, bierzemy udział w konkursach o różnorodnej 
tematyce: 

Grupa Motylków i Biedronek reprezentowała naszą 
placówkę w konkursie plastycznym „Portret Babci 
i Dziadka w literaturze” dla dzieci 5, 6- letnich 
organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną 
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.  

Patryk Tomys i Leon Woźnica z grupy Biedronek, 
otrzymali wyróżnienie za udział 
w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym 
„Przyroda wokół mnie” organizowanym przez Publiczne 
Przedszkole nr 54 w Opolu. 

Grupa Pszczółek oraz Biedronek wzięła udział 
w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenki Zimowej 
organizowanym przez Zespół Szkolno- Przedszkolnym 
nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu. Pszczółkom udało się zająć 
II miejsce, Biedronki otrzymały za swój występ 
wyróżnienie. 

     W murach Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm 
w Leśnicy nie ma nudy! W każdym miesiącu planujemy 

Witajcie w naszej bajce… 

http://www.lokir.lesnica.pl
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 kilka dni, w których czekają na dzieci dodatkowe atrakcje. 
W II półroczu obchodziliśmy między innymi: 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 

 warsztaty kulinarne z okazji Dnia Pizzy 

 Tłusty Czwartek 

 Walentynki 

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

 Dzień Kubusia Puchatka 

 Dzień Piegów 

   Na bieżąco staramy się dostosować do zaistniałej 
w wyniku sytuacji epidemicznej w kraju sytuacji, dlatego 
tradycyjne występy z okazji Dnia Babci i Dziadka 

przygotowane zostały w formie nagrań oraz fotorelacji, 
które nauczyciele przekazali rodzinom przedszkolaków. 
Nie zapomnieliśmy także o upominkach. 

   Dla Rodziców naszych wychowanków przygotowaliśmy 
także ciekawą propozycję spędzenia wolnego czasu 
z rodziną. Panie Magda Paszko i Barbara Strokosz 
zorganizowały XI Konkurs Rodzinny pod hasłem „Powiew 
Wiosny”. Zadaniem uczestników było przygotowanie 
ozdoby wiosennej w formie przestrzennej. Dla osób 
biorących udział w konkursie przewidziano pamiątkowe 
dyplomy oraz upominki.    

 

 Magdalena Paszko PP Leśnica 
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Rok zaczął się pracowicie, ponieważ w styczniu uczniowie 
klas starszych mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i umie-
jętności w gminnych konkursach przedmiotowych. 

Uczniowie klas 1- 3 wrócili do nauki stacjonarnej, za czym 
bardzo już tęsknili. Nauka odbywa się w reżimie sanitar-
nym.  

Za nami  próbne egzaminy ósmoklasistów, ponieważ mimo 
pandemii uczniowie intensywnie przygotowują się do majo-
wych egzaminów. Wkrótce wezmą udział w próbnych egza-
minach przygotowanych przez CKE.  

Mimo utrudnień uczniowie młodszych klas przygotowali 
życzenia dla babć i dziadków z okazji ich święta - w nowo-
czesny sposób, bo online. 

Uczniowie klasy 4 wzięli udział w klasowym konkursie 
"Portret Babci i Dziadka". 

Uczniowie klas 1-3 świętowali stacjonarnie walentynki, 
mogli obdarować swoje sympatie kartkami - często wyko-
nanymi samodzielnie. 

 W lutym br. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego. Z tej okazji uczniowie klas 4-8 przygotowali 
wiele interesujących prac związanych z językiem polskim. 

 Aktualnie nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Czy-
taniu "Jeżycjady", podczas którego uczniowie klas starszych 
poznają fragmenty powieści M. Musierowicz. 

   Życzymy wszystkim dużo zdrowia.                                                                                              
Ewa Janicka 

Pracowity rok w Szkole w Zalesiu Śląskim 

Zdjęcie EMILKA opis: Koszulka ortograficzna wyko-
nana przez Emilię z 8 klasy z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Języka Ojczystego 

Zdjęcie PIOTREK opis: Koszulka ortograficzna 
wykonana przez Piotrka z 4 klasy z okazji z okazji 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

Rekrutacja do PSM I st. w Leśnicy na rok 2021/22 

W związku z zaistniałą sytuacją pierwszy etap rekrutacji 
odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. 

Prosimy o przesłanie załączonych dokumentów na 
szkolnego maila psm@lesnica.pl, do poniedziałku 12 kwietnia 
2021 roku. 

Drugi etap przesłuchań kandydatów planowany jest na 
17 kwietnia 2021 roku (sobota).  

Dokumenty udostępnione są w zakładce REKRUTACJA. 
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Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym 
uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie prze-
wozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosz-
tów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych 
w umowie zawartej między Burmistrzem Leśnicy a Rodzi-
cami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/
Opiekunowie do najbliższego przedszkola, szkoły podsta-
wowej, szkoły ponadpodstawowej i placówki oświato-
wej.  

 
Zadanie powyższe może być realizowane w następują-
cych formach: 
1. Dowóz zorganizowany (zbiorowy) - Usługa świadczona 
jest przez PKS Strzelce Opolskie. 
Trasa linii specjalnych, które obecnie kursują na terenie 
Gminy Leśnica: 
 
 

Stypendium Burmistrza Leśnicy ma na celu promowanie 
uczniów osiągających ponad przeciętne wyniki w dziedzi-
nie nauki, sztuki lub sportu, którzy wykazali się aktywno-
ścią w działalności na rzecz promocji i rozwoju szkoły do 
której uczęszczają oraz motywowanie do podejmowania 
wysiłku na rzecz samorozwoju.  
Stypendium za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne 
udzielane jest ze środków budżetu Gminy Leśnica. Ich 
wielkość corocznie określa Rada Miejska w Leśnicy 
w  chwale budżetowej.  
Stypendium przyznaje się jednorazowo uczniom klas IV – 
VIII szkół podstawowych, a w przypadku szkoły muzycz-
nej uczniom klas III i IV cyklu czteroletniego oraz IV-VI 
cyklu sześcioletniego za wyniki i osiągnięcia uzyskane w 
roku szkolnym, którego stypendium dotyczy. Kandydatów 
do stypendium zgłasza dyrektor szkoły lub instruktora 
zespołu (po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicz-
nej).  
 
Stypendium Burmistrza Leśnicy: 
 
a) za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, któ-

ry uzyskał co najmniej średnią ocen 4,75 i bardzo dobrą 
ocenę z zachowania oraz spełnił co najmniej jeden 
z warunków:   

 został laureatem lub finalistą konkursu lub olimpia-
dy na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, 
wojewódzkim lub diecezjalnym,  

 został laureatem lub finalistą konkursu przedmio-
towego organizowanego przez Opolskie Kurato-
rium Oświaty. 

 
b) za osiągnięcia sportowe może być przyznane ucznio-

wi, który posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania oraz spełnił co najmniej jeden z warun-
ków: 

 zajął miejsce od I do X indywidualnie lub zespoło-
wo w zawodach sportowych na szczeblu międzyna-
rodowym lub ogólnopolskim, 

 zajął miejsce od I do IV w dyscyplinach indywidual-
nych lub zespołowych w zawodach sportowych na 

szczeblu wojewódzkim, 

 zajął I miejsce w indywidualnych lub zespołowych 
konkurencjach sportowych na szczeblu powiatu 
lub regionu. 

c)  za osiągnięcia artystyczne może być przyznane ucz-
niowi, który osiągnął co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania, zaś w przypadku ucznia szkoły muzycznej 
wymagana jest ocena co najmniej bardzo dobra z in-
strumentu głównego. Dodatkowo uczeń musi spełnić 
przynajmniej jeden z warunków: 

 jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnie-
nia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakte-
rze międzynarodowym, 

 jest laureatem konkursów w dziedzinach artystycz-
nych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim 
(w przypadku szkoły muzycznej konkursów organi-
zowanych pod patronatem Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Arty-
stycznej). 

 
Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów musi być po-
twierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami 
tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szko-
ły albo instruktora. 
 
Kandydaci do stypendium zgłaszani są w czerwcu. Osta-
teczny termin składania wniosków przez dyrektorów przy-
pada na 7 dzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.  
 
Stypendium przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca 
jednorazowo do dnia 30 czerwca w danym roku szkolnym. 
 
Zasady przyznawania stypendium dla uzdolnionych 
uczniów, pobierających naukę na terenie gminy Leśnica 
oraz wzór wniosku, określa Uchwała Nr V/29/19 Rady 
Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. 
 
Uchwała wraz z wnioskiem dostępna jest pod adresem: 
http://gzo.lesnica.pl/252/158/stypendium-burmistrza-
lesnicy.html 

 

Stypendium Burmistrza Leśnicy dla uczniów szkół, pobierającej naukę  
na terenie Gminy Leśnica 

Informacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Leśnica  
do przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych  

http://gzo.lesnica.pl/252/158/stypendium-burmistrza-lesnicy.html
http://gzo.lesnica.pl/252/158/stypendium-burmistrza-lesnicy.html
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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 

KOLONOWSKIE - KĘDZIERZYN – KOŹ-
LE:  
(Dowóz 06:20-07:55, Odwóz: 15:20-
16:55) 
(Kolonowskie, Jemielnica, Błotnica 
Strzelecka, Ujazd, Zalesie Śląskie, Le-
śnica, Kędzierzyn – Koźle) 
 
STRZELCE OPOLSKIE - STRZELCE OPOL-
SKIE PRZEZ KSIĘŻY LAS:  
(Dowóz 06:35-07:50, Odwóz: 13:20-
14:35, 13:20-15:10, 14:20-15:35) 
(Strzelce Opolskie, Krasowa, Leśnica, 
Zalesie Śląskie, Klucz, Księży Las, 
Strzelce Op.) 
 
Rodzice zainteresowani tą formą do-
wozu powinni złożyć w Gminnym 
Zarządzie Oświaty w Leśnicy ul. Nad 
Wodą 15: 
 
- wniosek o zorganizowanie dowozu 
niepełnosprawnego dziecka do szkoły 
na dany rok szkolny, 
 
- aktualne (wydane na dany etap edu-
kacji przez publiczną poradnię psycho-
logiczno-pedagogiczną) orzeczenie 
o  potrzebie kształcenia specjalnego 
lub orzeczenie potrzebie zajęć rewali-
dacyjno-wychowawczych (kopia doku-
mentu potwierdzona za zgodność 
z oryginałem), 
 
- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/
ośrodka, w którym dziecko będzie 
realizowało w danym roku szkolnym 
roczne przygotowanie przedszkolne 
lub obowiązek szkolny/nauki,  
 
- zgoda na przetwarzanie danych oso-
bowych.  
2. Dowóz indywidualny (własnym 
pojazdem rodzica)  
Rodzice, którzy chcą indywidualnie 
dowozić swoje dziecko do placówki 
oświatowej otrzymują zwrot kosztów 
dowozu zgodnie z art. 39a ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910 
z późn.zm.) oraz Uchwałą 
Nr XIX/124/20 Rady Miejskiej w Leśni-
cy z dnia 30 czerwca 2020 r. w spra-
wie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Leśnica na rok szkol-

ny 2020/2021, na podstawie faktycz-
nie przejechanych kilometrów.  
Zwrot kosztów dowożenia następuje 
na podstawie umowy zawartej mię-
dzy Burmistrzem Leśnicy a Rodzica-
mi/Opiekunami. 
Rodzice zainteresowani tą formą do-
wozu powinni złożyć w Gminnym 
Zarządzie Oświaty w Leśnicy ul. Nad 
Wodą 15: 
- wniosek zwrot kosztów dowozu nie-
pełnosprawnego dziecka do szkoły na 
dany rok szkolny, 
- aktualne (wydane na dany etap edu-
kacji przez publiczną poradnię psycho-
logiczno-pedagogiczną) orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub orzeczenie potrzebie zajęć rewali-
dacyjno-wychowawczych (kopia doku-
mentu potwierdzona za zgodność 
z oryginałem), 
- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/
ośrodka, w którym dziecko będzie 
realizowało w danym roku szkolnym 
roczne przygotowanie przedszkolne 
lub obowiązek szkolny/nauki,  
- ksero dowodu rejestracyjnego samo-
chodu oraz polisy ubezpieczeniowej 
OC i NW, 
- dokument producenta pojazdu 
(przypadku braku dokumentu oświad-
czenie rodzica) określający średnie 
zużycie paliwa w jednostkach na 100 
km dla pojazdu, którym dziecko bę-
dzie dowożone do przedszkola/
szkoły/ośrodka, 
- zgoda na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w umowie.  
 
Wnioski dostępne są pod adre-
sem: http://gzo.lesnica.pl/ 
 
Dodatkowych informacji dotyczących 
dowozu dzieci niepełnosprawnych do 
szkół i placówek oświatowych udziela 
Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, tel. 
(77) 404 83 15 wew. 24 lub 26. 
 

Opracowała: E. Bolek 
Podinspektor GZO Leśnica 
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Niepubliczny Żłobek Szkrabuś w Leśnicy funkcjonuje 
przy ul. Zdzieszowickiej 14. Zapewniamy opiekę dla 
dzieci od 6 miesięcy do 3 lat w godzinach 6:30 - 
16:00. Placówka została przystosowana do przyjęcia 
20 maluchów. Na chwile obecną dysponujemy 
6 wolnymi miejscami. Każde dziecko z Gminy 
Leśnica może skorzystać z comiesięcznego 
dofinansowania na pobyt w żłobku w wysokości 500 
zł. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować tym 
rodzicom, którzy nam zaufali i oddali pod nasze 
skrzydła swoją pociechę. Wszystkich rodziców/
opiekunów, którzy nadal się zastanawiają 
zapraszamy serdecznie do śledzenia naszej strony 
na Facebook'u: Niepubliczny Żłobek Szkrabuś, 
strony internetowej www.zlobekszkrabus.pl oraz 
w razie jakichkolwiek pytań do kontaktu mailowego 
lub telefonicznego. 

Telefon: 603304071 
Mail: zlobek.szkrabus@gmail.com 

http://www.zlobekszkrabus.pl
mailto:zlobek.szkrabus@gmail.com

