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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

 

UDZIELONE WOTUM ZAUFANIA  I  ABSOLUTORIUM 

Od 2019 roku Burmistrz jest zobligowany przepisa-
mi ustawy o samorządzie gminnym do przedstawienia 
radzie gminy raportu o stanie gminy. Raport stanowi 
podsumowanie działalności burmistrza w roku po-
przednim, w szczególności realizację polityk, progra-
mów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywa-
telskiego.  

Rada natomiast rozpatruje raport podczas sesji, 
na  której podejmowana jest uchwała  w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzo-
wi.  

W naszej gminie wydarzenie to miało miejsce 
na sesji w dniu 28 czerwca br. Radni Rady Miejskiej 
w Leśnicy w pierwszej kolejności rozpatrywali raport. 
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy 
rada gminy przeprowadziła głosowanie nad udziele-

niem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę w tym 
zakresie radni przyjęli jednogłośnie. 

Następnie Radni zajęli się tematyką dotyczącą 
udzielenia Burmistrzowi absolutorium.  

Najpierw musieli zapoznać się z następującymi do-
kumentami: sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy, sprawozdaniem finansowym, opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia jed-
nostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej, która nie miała zastrzeżeń 
do wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Również 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu oceniła po-
zytywnie wykonanie budżetu gminy, co zostało wyra-
żone w uchwale Składu Orzekającego tejże Izby, jak 
również wydała pozytywną opinię o wniosku Komisji 
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Adaptacja instalacji grzewczych w budynku 
Centrum Edukacji Ekologicznej oraz w Szkole 

Podstawowej w Leśnicy 

   W maju br. została podpisana umowa z firmą 

OPOLTERM z Opola na wykonanie robót budowlanych 

polegających na wykonaniu kotłowni gazowych 

ogrzewających budynki: Centrum Edukacji oraz Szkoły 

Podstawowej w Leśnicy. Prace budowlane prowadzone są 

jednocześnie na obu obiektach. W pierwszej kolejności 

wykonane zostały przyłącza gazu ziemnego do pomieszczeń 

kotłowni oraz zdemontowano stare kotły olejowe. Obecnie 

wykonywane są instalacje wewnątrz budynku, w tym m. in. 

doprowadzanie instalacji do kuchni Szkoły Podstawowej 

w Leśnicy, która zostanie wyposażona w taborety 

i kuchenkę gazową oraz gazowy podgrzewacz wody.                               

                 Ref. IP 

Przebudowa budynków mieszkalnych 

w Leśnicy przy ul. Kościelnej 1 i 3 

oraz Ludowej 11 

W wyniku przeprowadzonego postepowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonawcę 

robót wybrano Firmę Inżynierską ALOG z Kędzierzyna

-Koźla. Zgodnie z harmonogramem robót w roku 

bieżącym wykonane zostaną prace obejmujące remont 

dachów oraz elewacji budynków. W roku przyszłym 

zostaną przeprowadzone prace remontowe wewnątrz 

budynku, obejmujące m.in. wykonanie nowych 

schodów betonowych na I piętro, wykonanie nowej 

instalacji grzewczej opartej na piecach 

akumulacyjnych, wykonanie pionów wentylacyjnych 

oraz instalacji teleinformatycznych. Planowany termin 

zakończenia zadania to 30.06.2022 r.                                              

     Ref. IP 

Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia. 

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetar-

gowego wykonawcą zadania będzie Zakład Remon-

towo Budowlany s. c Janusz M. Adamów , Renata 

Adamów z Twardawy. Zgodnie z harmonogramem 

prac przewidziano na realizację zadania w cyklu 

dwuletnim. Zakres prac obejmuje: 

 roboty rozbiórkowe, 

 wykonanie stanu surowego budynku , 

 instalacja sanitarna, 

 instalacja ogrzewania nadmuchowego i wenty-

lacji ( pompa ciepła ), 

 wykonanie elewacji, 

 wykonanie instalacji elektrycznej, alarmowej, 

odgromowej, teleinformatycznej , 

 zagospodarowanie terenu. 

Zadanie zrealizowane będzie w całości z budżetu 

gminy. Sołectwo Kadłubiec w przyszłym roku będzie 

korzystało z nowego Klubu Wiejskiego. Obiekt za-

projektowany został z dużym wyczuciem estetyki 

i wpłynie korzystnie na zabudowę wsi.  

 

     Ref. IP 

Rewizyjnej. Analiza realizacji budżetu gminy 
za 2020 r. prezentowana przez Pana Łukasza Ja-
strzembskiego  Burmistrza Leśnicy ukazała nie tylko 
wykonanie planowanych dochodów i wydatków bu-
dżetu, ale również realizację ważniejszych zadań 
i przedsięwzięć inwestycyjnych w tak trudnym dla 
nas wszystkich czasie pandemii. Rok 2020 był ro-
kiem pełnym wyzwań, jak również podejmowania 
działań w dynamicznie zmieniających się warunkach 
pandemicznych. Niemniej jednak poprzez czynione 
starania udawało się sprostać wszelkim przeciwno-
ściom.  

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy głosując nad pro-
jektem uchwały absolutoryjnej byli zgodni 
i jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absoluto-
rium z wykonania budżetu za 2020 rok Burmistrzowi 
Leśnicy  Łukaszowi Jastrzembskiemu. Tym samym 
wyrazili swoją aprobatę dla realizacji zadań Burmi-
strza Leśnicy, gdyż absolutorium stanowi akceptację 
wykonania budżetu i oznacza stwierdzenie prawidło-
wości działania finansowego. 

              Lidia Kremser-Tomeczek - Ref. OR 

Poniżej zdjęcie obrazujące to wydarzenia mające 
miejsce na sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 28 
czerwca 2021 r., gdzie radni udzielili Burmistrzowi 
Leśnicy wotum zaufania oraz absolutorium.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Froń 
wraz z Burmistrzem Panem Łukaszem Jastrzembskim 

po udzielonym wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi 
Leśnicy 
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Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej na ul. XV-Lecia w miejscowości 

Zalesie Śląskie. Firma Plada Sp. z o.o. z siedzibą 
w Chrząstowicach, wyłoniona w przetargu 

nieograniczonym, radzi sobie bez większych problemów 
z realizacją zadania. Jeszcze w tym roku będzie 

stworzona możliwość podłączenia kolejnych 
nieruchomości do nowego budowanego odcinka 
kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu inwestycji Gmina 

Leśnica planuje w roku 2022 gruntowną przebudowę 
ulicy XV-Lecia, co wpłynie niewątpliwie na wizerunek 

i atrakcyjność znajdującego się tam osiedla 
mieszkaniowego. Jeszcze chwila cierpliwości - będzie 

już tylko lepiej.                     Ref. IK 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej w Zalesiu Śląskim 

Zmiana organizacji ruchu w mieście Leśnica 

Od 6 lipca 2021 r. obowiązuje zmiana organizacji ruchu 
na terenie miasta Leśnica. Polega ona głównie na 

wyprowadzeniu ruchu pojazdów ciężarowych z okolic 
Placu Marka, czyli z ścisłego centrum naszego miasta. 

Ponadto nastąpiła zmiana pierwszeństwa przejazdu na 
skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Kozielska, a także 

zmiana kierunku jazdy na ul. Ludowej i ul. Poprzecznej, 
co było podyktowane bezpieczeństwem uczestników 
ruchu kołowego. Niewątpliwie, na początku, nie obyło 

się bez większego zamieszania, ale wszystko wymaga 
czasu. Na ten moment kierowcy po drogach z nową 

organizacją ruchu poruszają się już bez większych 
problemów. 

                             Ref. IK 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”. 
 
W związku z powyższym, Gmina Leśnica planuje 
wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem 
o dofinansowanie na przedsięwzięcie w zakresie 
transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów 
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Leśnica mogą składać 
wnioski wraz z klauzulą RODO na odbiór odpadów 
do 30.07.2021r. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy. We 
wniosku należy zadeklarować ilość odpadów zebranych 
w okresie do 31 maja 2022 r. (wzór wniosku wraz 
z klauzulą RODO do pobrania: na stronie internetowej 
Gminy Leśnica w zakładce - Dla mieszkańca - Informacje 
dla rolników lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim 
w Leśnicy, pokój nr 118). 

Orientacyjny termin odbierania odpadów - maj 
2022 r.  

Ref. IK 

Rys. - Wizualizacja projektu budowlanego Klubu Wiejskiego w Kadłubcu 
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Utworzenie punktu potwierdzającego profil zaufany w naszym urzędzie 

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego, dzięki które-
mu możesz kontaktować się z podmiotami publicznymi 
drogą elektroniczną.  

Profil zaufany można potwierdzić także w Urzędzie 
Miejskim w Leśnicy. 

Jest to bezpłatne narzędzie, które umożliwia załatwia-
nie spraw urzędowych przez Internet w serwisach admi-
nistracji publicznej bez wychodzenia z domu. 

Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim 
już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Dzięki Pro-
filowi Zaufanemu będą dobrze przygotowani do prze-
słania i podpisania JPK_VAT.  

Co zyskasz 

Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek 
usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi por-
talami są między innymi:   

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicz-
nej (ePUAP) — na przykład złożysz tu wniosek o dowód 
osobisty, uzyskasz odpisy aktów, zgłosisz urodzenie 
dziecka, rozliczysz podatki, pobierzesz zaświadczenie o 
niekaralności, złożysz wniosek o kartę EKUZ, 

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych (PUE ZUS) — na przykład możesz tu 
umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, 
sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, 
czy  pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, 

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej 
(CEIDG)  

W serwisie OBYWATEL.GOV.PL również korzystamy 
z  profilu zaufanego. Dzięki temu potwierdzamy, kim je-
steś. Za pomocą profilu zaufanego możesz tu sprawdzić: 

swoje punkty karne, 

swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych, 

czy twój dowód jest unieważniony, 

swoje dane w rejestrze PESEL. 

Co załatwisz dzięki Profilowi Zaufanemu? 

Złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego 

Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru  

Sprawdzisz swoje punkty karne 

Złożysz wniosek o świadczenie 500+  

 

Złożysz deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-
37 i PIT-38 na portalu podatkowym 

Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdro-
wotnego 

Złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodar-
czej 

Wyślesz pismo do podmiotu publicznego  

…i załatwisz wiele innych spraw urzędowych wyma-
gających potwierdzenia tożsamości. 

Kto może założyć profil zaufany 

Każdy, kto ma numer PESEL. 

Kiedy można założyć profil zaufany 

W dowolnym momencie. 

Co zrobić  

Krok 1: wejdź na stronę www.pz.gov.pl  
Krok 2: wybierz możliwość założenia Profilu Zau-
fanego z potwierdzeniem w punkcie potwierdzają-
cym.   
Krok 3: po założeniu Profilu w Internecie należy 
odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni 
od złożenia wniosku. 

Gdzie potwierdzić profil zaufany 

Profil Zaufany możesz potwierdzić w Urzędzie Miej-
skim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 w Punkcie Potwier-
dzeń Profilu Zaufanego, który znajduje się w pok. 
nr 1 (na parterze), numer telefonu 
774639852. Informację, o najbliższym punkcie po-
twierdzającym, znajdziesz w Wyszukiwarce Punktów 
Potwierdzających PZ 

Ważne: pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. 

Jak długo jest ważny profil zaufany 

3 lata. Potem możesz przedłużać jego ważność o ko-
lejne 3 lata. 

Ile zapłacisz 

Usługa jest bezpłatna. 

Co przygotować 

dowód osobisty lub paszport, adres e-mail,, numer 
telefonu. 

Ile będziesz czekać 

Profil zaufany założysz od razu po tym, jak potwier-
dzisz go w urzędzie. 

Nowe nabory do grup tanecznych już w sierpniu! 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy oraz Koło TSKN Leśnica ogłaszają nowe nabory do zespołów. 
Dzieci w wieku 8-11 lat mogą się zapisać do zespołu Mini Entropia (taniec hip hop i show dance). Zajęcia będą się 
odbywać od 3 sierpnia br. w każdy wtorek w godz. 15.00-16.45 na hali sportowej w Leśnicy. Młodzież w wieku 12-15 
lat zachęcamy do dołączenia do zespołu Entropia (taniec hip hop i show dance). Zajęcia będą odbywać się 
od 6 sierpnia br. w każdy piątek w godz. 15.00-17.00 na hali sportowej w Leśnicy. Zapisy i szczegóły u instruktorki 
grup Urszuli Ploch pod numerem telefonu 781 270 735. 
 LOKiR zachęca także dziewczynki do wstąpienia w szeregi mażoretek. Zajęcia grupy mażoretkowej Mini 
Słoneczka będą się odbywać od 4 sierpnia br. w każdą środę w godz. 17.00-19.00 na hali sportowej. Zapisy 
u instruktorki Karoliny Gmyz pod numerem telefonu 663066429. 

LOKiR 

https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap
https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap
https://www.gov.pl/web/gov/platforma-uslug-elektronicznych-zakladu-ubezpieczen-spolecznych
https://www.gov.pl/web/gov/platforma-uslug-elektronicznych-zakladu-ubezpieczen-spolecznych
https://www.gov.pl/web/gov/centralna-ewidencja-dzialalnosci-gospodarczej---portal-informacyjny
https://www.gov.pl/web/gov/centralna-ewidencja-dzialalnosci-gospodarczej---portal-informacyjny
https://obywatel.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-dowodow-osobistych1
https://www.gov.pl/web/gov/Sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-uniewazniony-lub-zawieszony
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-pesel
https://obywatel.gov.pl/meldunek/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#scenariusz-przez-internet
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy
https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktow-karnych-za-mandaty#scenariusz-przez-internet
https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp
https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/ekuz-wniosek-o-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego#scenariusz-przez-epuap
https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/ekuz-wniosek-o-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego#scenariusz-przez-epuap
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
https://pz.gov.pl/pz/index
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
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Narodowy Spis Powszechny 2021 – co? i jak? 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

(NSP 2021) rozpoczął się 1 kwietnia br.. Od tego dnia 

została udostępniona aplikacja spisowa NSP 2021 – pod-

stawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu.  

Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Wę-

zła Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany, banko-

wość elektroniczna) lub podając numer PESEL wraz 

z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez 

numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania 

z wykorzystaniem poczty e-mail. 

Nie masz lub nie potrafisz obsługiwać komputera? Nie 

martw się pomogą Ci urzędnicy 

Osoby, które nie mają komputera lub dostępu do Internetu 

albo nie potrafią obsługiwać komputera mogą poprosić o 

pomoc najbliższych lub udać się do URZĘDU MIEJ-

SKIEGO W LEŚNICY, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica 

i  głosić się do punktu do samospisu. Na osobę, która chce 

się spisać będzie czekać specjalnie przygotowany do tego 

celu komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie 

pytań lub problemów pomocą będą służyć wyznaczeni do 

tego pracownicy Urzędu. 

Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej 

sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego 

i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę,  

tel. nr 77 463 98 52. 

Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na info-

linię spisową pod nr 22 279 99 99. 

Rachmistrze będą dzwonić albo przeprowadzą wywiad 

bezpośredni. 

Jeśli nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub 

w URZĘDZIE MIEJSKIM – musimy spodziewać się tele-

fonu od rachmistrza spisowego z numeru 22828 88 88. 

Od dnia 23 czerwca 2021 r. metodą badania możliwą 

do zastosowania przez rachmistrzów jest wywiad bezpo-

średni w terenie. 

WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz spiso-

wy, nie możemy już odmówić udziału i musimy się spi-

sać. 

PAMIĘTAJ – jeżeli nie chcesz udzielać informacji przez 

telefon – spisz się sam przez Internet w dogodnym 

dla Ciebie terminie. 

Więcej informacji znajduje się na stronie spis.gov.pl. 

Gminne Biuro Spisowe 

Rekrutacja w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Leśnicy na rok szkolny 2021/2022 

Publiczna Szkoła 
Muzyczna I st. 
w Leśnicy zakoń-
czyła rekrutację 
na rok szkolny 
2021/2022. Do 

wszystkich klas instrumentalnych zostało przyjętych 43 
nowych uczniów. Szkoła ciągle się rozwija, a ilość 
młodych adeptów sztuki muzycznej z każdym rokiem 
wzrasta. W przyszłym roku szkolnym będzie ich już 

150. Uczniowie będą uczyć się w 13 oddziałach, pod 
kierunkiem 20 nauczycieli. W ramach zajęć dodat-
kowych w dalszym ciągu będzie prowadzony chór, big- 
band, zespoły instrumentalne oraz orkiestra, którą 
od przyszłego roku szkolnego poprowadzą Pani Patry-
cja Lazik i Pan Klaudiusz Lisoń. 

Póki co, jednak mamy wakacje i odpoczywamy od nau-
ki zdalnej. 

             Hanna Kruczek - Dyrektor PSM I st. w Leśnicy 

Zapraszamy na kąpielisko 

Kąpielisko w Leśnicy czynne będzie do dnia 31 sierpnia br. od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00-
19.00. Bilet normalny całodzienny kosztuje 8 zł, a ulgowy 5 zł. Bilety popołudniowe (godz. 16.00-19.00) nabyć moż-
na w cenach: normalny 5 zł, a ulgowy 3 zł. Na kąpielisku czynny jest punkt gastronomiczny w którym nabyć można 
napoje, lody, frytki, zapiekanki itp. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy oraz drużyna WOPR 
Leśnica. Serdecznie zapraszamy!  

LOKiR 
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Gminny Dzień Dziecka 

Pierwszego czerwca na leśnickim Orliku odbył 
się Gminny Dzień Dziecka. Jego organizatorem był Le-
śnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy. Wszyst-
kich zebranych przywitała Dyrektor LOKiR-u Edyta Go-
la. Dla publiczności wystąpiły mażoretki Mini Słoneczka, 
Słoneczka, La Bella Juniorki i La Bella Seniorki. Wszy-
scy mogli skorzystać bezpłatnie z dmuchańców oraz po-
częstować się watą cukrową i popcornem. Chętni mogli 
kupić także lody, napoje i inne słodkości z budki Sweet 
Mix. 

Gminny Animator Sportu Katarzyna Kozołup 
prowadziła gry i zabawy ruchowe. Dzieci mogły także 
pomalować sobie twarze, puszczać duże mydlane bański 
i zrobić sobie zdjęcie z żywą maskotką.  

Serdecznie dziękujemy animatorom z Dream 
Team za pomoc w przeprowadzeniu animacji, a wszyst-
kim uczestnikom imprezy za wspólną zabawę. 

LOKiR 

Planowane dożynki 

Dziewiętnastego września br. na Górze Św. Anny odbędą się Dożynki Gminne połączone z Dożynkami Diecezjalnymi. – 
Mamy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje nam planów i impreza będzie się mogła odbyć – mówi Dyrektor LOKiR-u 
w Leśnicy Edyta Gola – O godzinie 11.00 w Grocie Lurdzkiej odbędzie się Msza Św., po której w namiocie obok Domu 
Pielgrzyma odbędzie się część artystyczna. Szczegółowy plan podamy w późniejszym terminie. Tradycyjnie organizato-
rzy dożynek przewidzieli konkurs koron dla sołectw. Zachęcamy już teraz wszystkie sołectwa do zabezpieczenia kłosów 
i innych materiałów potrzebnych do przygotowania koron. 

XXIV Regionalny Przegląd Koni w Porębie 

26 czerwca br. na boisku sportowym w Porębie odbył się 
XXIV Regionalny Przegląd Koni. Jego organizatorami byli 
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, Leśnicki Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Leśnicy oraz Śląsko-Opolski Zwią-
zek Hodowców Koni w Katowicach. Przedsięwzięcie odby-
ło się przy współpracy z sołectwem Poręba oraz OSP Le-
śnica. Było ono współfinansowane przez Samorząd Woje-
wództwa Opolskiego, Bank Spółdzielczy w Leśnicy oraz 
firmę Transannaberg Wiesiollek J.M. Sp. J. Patronat me-
dialny nad Przeglądem objęli TVP3 Opole oraz Radio Park.  
 Głównym punktem Przeglądu była ocena koni 
rasy śląskiej, które były oceniane w kategorii klacze roczne 
i dwuletnie oraz ogiery roczne. Uroczystego otwarcia Prze-
glądu dokonali Wicemarszałek Województwa Opolskiego 
Antoni Konopka, Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Dyrektor LOKiR-u 
w Leśnicy i radna Sejmiku Województwa Opolskiego Edy-
ta Gola, Wiceburmistrz Leśnicy Andrzej Iwanowski oraz 
Prezes Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w 
Katowicach Sebastian Kwoczała. Podczas imprezy  zapre-

zentowano kadryl zaprzęgowy, który przygotowali zaprzy-
jaźnieni hodowcy: Herbert Suchanek z córką Klaudią, 
Edward Nowara i Gerard Proksza, Jacek i Mateusz Dobis 
oraz Piotr Pisarki senior z synem Piotrem juniorem. Wrę-
czono także odznaczenia związkowe. 
 Z terenu Gminy Leśnica oceniane były konie 
z hodowli Piotra Pisarskiego, Jana Prudło i Sebastiana 
Kwoczały. 
 Była to pierwsza impreza plenerowa po trudnym 
czasie pandemii. Nie zawiodła publiczność, a pogoda była 
bardzo sprzyjająca. Serdecznie dziękujemy OSP Leśnica, 
policji z Leśnicy i Strzelec Opolskich, sołtysowi i miesz-
kańcom Poręby, Piotrowi Pisarskiemu i Sebastianowi Kwo-
czale oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani w organi-
zację Przeglądu. 

W ostatnią sobotę czerwca przyszłego roku odbę-
dzie się jubileuszowa 25 edycja Przeglądu, na którą już dziś 
serdecznie zapraszamy. 
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Leśnickie mażoretki Mistrzyniami Polski 

W dniach 26-27 czerwca 2021 roku we Wschowie 
odbyły się Mistrzostwa Polski Mażoretek. Wzięły w nich 
udział zespoły kadetki Słoneczka, Juniorki La Bella i Se-
niorki La Bella działające przy Leśnickim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji w Leśnicy. Nasze tancerki godnie reprezentowa-
ły Gminę Leśnica zdobywając liczne miejsca na podium.  
SŁONECZKA: 
- Mistrz Polski – duo/trio mix kadetki Olivia Dombrowska 
i Maja Mnich 
- Mistrz Polski – przemarsz baton kadetki 
- Wicemistrz Polski – solo twirling kadetki Malwina Dłuba-
kowska 
- Wicemistrz Polski – duo/trio mix kadetki Jagoda Ma-
szestow i Antonina Marczewska 
- Wicemistrz Polski – klasyfikacja generalna scena + prze-
marsz baton kadetki 
- II Wicemistrz Polski – duo/trio mix kadetki Hanna Świę-
tek, Wiktoria Mirek i Olivia Żurowska 
- II Wicemistrz Polski – miniformacja pompon kadetki 
- IV miejsce – solo flaga kadetki Maja Mnich 
- IV miejsce - duo/trio baton kadetki Olivia Dombrowska 
i Maja Mnich 

- IV miejsce - miniformacja baton kadetki I (młodsza) 
- IV miejsce - miniformacja mix kadetki 
- V miejsce – solo pompon kadetki Malwina Dłubakowska 
- V miejsce - miniformacja baton kadetki II (starsza) 
- VI miejsce – solo flaga kadetki Karolina Żyłka 
- VI miejsce – duo/trio baton kadetki Jagoda Maszestow 
i Blanka Jahn 
- VI miejsce – scena baton kadetki 
- X miejsce – solo baton kadetki Olivia Dombrowska 
LA BELLA JUNIORKI: 
- Mistrz Polski – solo pompon juniorki Julianna Bąk 
- Mistrz Polski – solo flaga kadetki Zuzanna Biało 
- Mistrz Polski – duo/trio mix juniorki Vivienne Jaskóła 
i Julia Chwastek 
- Mistrz Polski – miniformacja pompon juniorki 
- Mistrz Polski – przemarsz baton juniorki 
- Mistrz Polski – klasyfikacja generalna scena + przemarsz 
baton juniorki 
- Mistrz Polski – scena pompon juniorki 
- Mistrz Polski – klasyfikacja generalna scena + przemarsz 
pompon juniorki 
- Wicemistrz Polski – solo pompon juniorki Julia Chwastek 
- Wicemistrz Polski - duo/trio pompon juniorki Julianna 
Bąk, Luiza Plachetka, Rozalia Kampa 
- Wicemistrz Polski – miniformacja mix juniorki 
- Wicemistrz Polski – przemarsz pompon juniorki 
- IV miejsce – duo/trio pompon kadetki Edyta Broszczak 
i Paulina Polewka 
- V miejsce – solo pompon juniorki Rozalia Kampa 
- V miejsce - miniformacja mix seniorki 
- V miejsce – miniformacja baton juniorki 
- V miejsce – scena baton juniorki 
- VI miejsce – solo pompon kadetki Paulina Polewka 
- VII miejsce – solo 2x baton juniorki Luiza Plachetka 
- VII miejsce – duo/trio baton kadetki Agata Kremser 
i Edyta Kresmser 
- VIII miejsce – solo baton kadetki Zuzanna Biało 
- XII miejsce – solo baton juniorki Vivienne Jaskóła 
- XVI miejsce – solo baton seniorki Sara Sprancel 
LA BELLA SENIORKI: 
- Mistrz Polski - duo/trio pompon seniorki Julia Mincer, 
Karolina Gmyz i Oliwia Haręża 

- Mistrz Polski - miniformacja pompon seniorki 
- Mistrz Polski - miniformacja mix seniorki 
- Wicemistrz Polski - miniformacja baton seniorki 
- Wicemistrz Polski - formacja mix seniorki 
- II Wicemistrz Polski - solo twirling seniorki Julia Mincer 
- II Wicemistrz Polski - solo pompon seniorki Karolina 
Gmyz 
- II Wicemistrz Polski - duo/trio 2x baton seniorki Kinga 
Tomeczek i Kamila Fait 
- IV miejsce - klasyfikacja generalna scena + przemarsz 
baton seniorki 
- V miejsce - duo/trio baton seniorki Agata Wyschka i Karo-
lina Pieszczeminko 
- V miejsce - duo/trio flaga seniorki Zuzanna Nowak i Ma-
tylda Kojs 
- V miejsce - miniformacja flaga seniorki 
- V miejsce - scena baton seniorki 
- VI miejsce - solo 2x baton seniorki Kinga Tomeczek 
- VI miejsce - przemarsz baton seniorki 
- VII miejsce - duo/trio baton seniorki Weronika Gmyz i 
Karolina Gmyz 
- IX miejsce - solo flaga seniorki Matylda Kojs 
- XII miejsce - solo baton seniorki Oliwia Haręża 
- XIII miejsce - solo baton seniorki Weronika Gmyz 
- XIV miejsce - solo baton seniorki Karolina Pieszczeminko 
Te ogromne sukcesy były możliwe dzięki wsparciu wielu 
osób. Leśnickie mażoretki serdecznie dziękują Pani Dyrek-
tor LOKiRu Edycie Gola, swoim Rodzicom, Burmistrzowi 
Leśnicy Łukaszowi Jastrzembskiemu oraz instruktorkom: 
Urszuli Ploch, Weronice Gmyz, Karolinie Gmyz, Kindze 
Tomeczek i Kamili Fait. Tancerki dziękują sponsorom: Fir-
mie Inter-Tour Joachim i Anna Fait oraz Przemysławowi 
Bania Prezesowi Firmy A. Beger. Serdecznie dziękują także 
rodzicom, którzy opiekowali się nimi podczas mistrzostw. 
Byli to: Anna Jahn, Joanna Kampa, Joanna Jontza, Joanna 
Wieczorek, Ewa Biało, Aneta Dombrowska, Agnieszka 
Mnich, Angelika Izbicka, Agnieszka Jojko, Maria Żyłka, 
Izabela Broszczak, Dominika Pieszczeminko, Lidia Kremser
-Tomeczek, Justyna Gmyz, Andrzej Gmyz, Agnieszka 
Kojs. Dziękują także niezawodnym kierowcom Grzegorzowi 
Halama i Dariuszowi Hordyjewicz. Podziękowania składają 
także krawcowym, dzięki którym zaprezentowały się 
w pięknych strojach: Marii Apostel i Bożenie Orłowskiej 
(Szyję B.O. Żyję, Leśnica). Dziękujemy wszystkim tym, 
którzy oglądali transmisję na żywo i kibicowali naszym tan-
cerkom. 
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Dla wszelkich zorganizowanych grup minimum  
10-cio osobowych, w tym także grup rodzinnych – za 
wyjątkiem grup obsługiwanych przez biura podróży 
i inne firmy komercyjne. 

Przybliżamy walory przyrodnicze, historyczne, 
kulturowe i krajobrazowe PK „Góra Św. Anny” 
prowadząc i opowiadając o najciekawszych, 
znajdujących się tutaj obiektach. Prowadzimy również 
po wybranych ścieżkach edukacyjnych. 

Tematyka obejmuje m.in.: 

 walory przyrodnicze PK „Góra Św. Anny” - 
ciekawostki z lasu bukowego, 

 walory krajobrazowe i geologia Garbu 
Chełmskiego (powstawanie skamieniałości, 
wulkanizm) – rez. geologiczny i geostanowisko 
„Kamieniołom nefelinitów, 

 walory kulturowe - amfiteatr skalny, Pomnik 
Czynu Powstańczego, 

 obiekty sakralne  - bazylika św. Anny, kalwaria 
annogórska. 

Rezerwacje terminów prowadzi P. Elżbieta 
Kuźnicka, specjalista ds. edukacji w PK „Góra Św. 
Anny” pod numerem 77 461 50 74 od poniedziałku 
do  piątku w godzinach: 8.00-14.00 

Dla rodzin z dziećmi proponujemy gry terenowe: 

 „ Spacer z pustelnicą Petronellą po Krowioku”, 

 „Wyprawa do wnętrza wulkanu po geoskarb” 

 

ZAPLANOWANE WYDARZENIA 

LETNIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-
EDUKACYJNE W PARKU 
KRAJOBRAZOWYM „GÓRA ŚW. ANNY” 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, bez 
ograniczeń wiekowych na spotkania z pracownikiem 
parku krajobrazowego, połączone ze spacerem po Parku. 

Spotkania odbywać się będą cyklicznie, w każdy piątek 
wakacji (lipiec i sierpień). Start - godzina 10:00, 
zakończenie ok. 13:00 (+/- pół godziny).  

Harmonogram spotkań: 

2 lipca – Jak powstała Góra Św. Anny … – geologiczny 
spacer dla początkujących (nie dla zaawansowanych 
znawców geologii) przez rez. przyrody „Góra Św. 
Anny” i geostanowisko „Kamieniołom nefelinitów” 
oraz  amfiteatr skalny. Prowadziła Elżbieta Kuźnicka  

9 lipca - Drzewce i infuły tropiciela przyrody. Spacer po 
czarnocińskim lesie z zadaniami zakończonymi 
uzyskaniem tytułu Tropiciela Przyrody. Prowadziła 
Elżbieta Witosza 

16 lipca - Spacer ziołowy - rośliny kosmetyczne. 
Prowadziła Beata Wielgosik 

22 lipca br. – (uwaga! -czwartek) - wycieczka 
przyrodnicza rozpoczynająca się w Żyrowej w centrum 
wsi przy dębie, biegnąca przez rez. Lesisko i kończąca 
się ogniskiem w amfiteatrze skalnym w Górze św. Anny. 
Powadzą Beata Wielgosik i Elżbieta Kuźnicka 

30 lipca br. - Wycieczka historyczna "Dawne pustelnie 
i pustelnicy Góry św. Anny". Prowadzi Beata Wielgosik 

6 sierpnia br. – z okazji nadchodzącego (8 sierpnia) 
Światowego Dnia Pszczół spotkanie przy siedzibie PK 
GSA  - rola pszczół w przyrodzie, praca pszczelarza. 
W zależności od ilości uczestników oraz aktualnych 
na dany czas obostrzeń przewidujemy prezentacje 
multimedialną na sali edukacyjnej PK GSA. Prowadzi 
Elżbieta Kuźnicka 

13 sierpnia br. - Warsztaty układania bukietów na 
święto Matki Boskiej Zielnej. Prowadzi Elżbieta 
Witosza 

20 sierpnia br. – „Poznajemy las” - zabawy w lesie 
dla dzieci i dorosłych nie bojących się być dziećmi... 
Prowadzi Elżbieta Kuźnicka 

27 sierpnia br. - Zakończenie wakacji w PK „Góra Św. 
Anny” - spacer przyrodniczy po rezerwacie przyrody 
„Boże Oko” w Czarnocinie. Prowadzi Tomasz Biwo 

Powyższy harmonogram może nieco ulec zmianie 
w zależności od pogody i sytuacji epidemicznej 
w Polsce. Prosimy o sprawdzanie aktualności 
na www.zopk.pl. Można też upewnić się co do spotkań 
dzwoniąc pod numer 77 461 50 74. 
 

SOBOTNIE WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM 
( Beata Wielgosik) 

LETNIA OFERTA TURYSTYCZNO – EDUKACYJNA 

Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” 

http://www.zopk.pl
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Za nami trudny rok szkolny, gdyż jego większość przebie-
gała w formie nauki zdalnej.  Dzięki projektowi 
“Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” (w ramach 
OSE – Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej) – ZDALNA 
SZKOŁA nasza szkoła pozyskała 9 laptopów o wartości 
18365,13 zł oraz ZDALNA SZKOŁA+  7 laptopów 

o wartości 14748,93 zł. Szkoła została podłączona do 
OSE, w związku z czym na 5 lat zostały nam wypożyczo-
ne zestawy multimedialne o wartości 24261,75 zł (25 
sztuk).   

     W ramach projektu “Op@lskie dla podstawówek – 
zdalne nauczanie zbliża!” szkoła pozyskała 8 laptopów 
dla nauczycieli (wartość 23999,97 zł).  

     Przedsięwzięcia te z pewnością ułatwiły wszystkim 

pracę w tym niełatwym okresie. 

      Nauka zdalna sprawiła, że uczniowie dużo czasu spę-
dzili przy sprzętach multimedialnych, dlatego p. K. Sko-
roszewska zorganizowała konkurs “Sportowa Rodzina”, 
który miał za zadanie zmotywować całe rodziny 
do wspólnej aktywności fizycznej. 

    W maju  klasy starsze wróciły do nauki w systemie 
hybrydowym, od 30.05 wszyscy uczniowie wrócili 
do nauki stacjonarnej. Skupiliśmy się na odbudowywaniu 
relacji. 1.06 cała szkoła wybrała się na pieszy rajd do Re-
zerwatu Przyrody “Boże Oko”. Była okazja do spędzenia 
aktywnie czasu, rozmów, wspólnej zabawy. Na miejscu 
czekały na wszystkich grillowane kiełbaski z bułką – po-
częstunek przygotowali rodzice. 

     Za nami egzamin ósmoklasisty, gratulujemy wszyst-
kim osiągniętych wyników i trzymamy kciuki, by nasi 
absolwenci dostali się do wymarzonych szkół. 

      W czerwcu klasy 2-8 wybrały się na zajęcia nauki 
pływania na SUPach organizowane przez  Szkołę Pływa-
nia “Wodnik” p. Z. Chałata. Zajęcia odbywały się w Ja-
nuszkowicach, sprawiły uczniom mnóstwo frajdy. 

     Okazało się, że nauka zdalna nie przeszkodziła naszym 
uczennicom w osiągnięciu sukcesów w konkursach. 
Uczennica kl. IV, Natalia S., wzięła udział w konkursie 
plastycznym pt.: "Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego" organizowanym przez Wydział Kateche-
tyczny naszej diecezji pod patronatem Kuratorium Oświa-
ty. Komisja oceniła 152 prace i Natalia zajęła II miejsce.  

     Z kolei uczennice klasy VIII wzięły udział w konkursie 
Wiedzy Religijnej “Żak". 

Paulina Z. i Paulina B. po przejściu dwóch etapów 
(szkolnego i rejonowego) Zakwalifikowały się do finału.   
Paulina Z. etap ten zakończyła jako laureat. Do konkursu 
dziewczyny przygotowywały się pod czujnym okiem 
p. M. Gruszki. 

     Uczniowie klasy VI na lekcji polskiego wzięli udział 
w projekcie “Szóstoklasiści pierwszoklasistom”. Polegał 
on na napisaniu opowiadań dla młodszych kolegów i ko-
leżanek oraz wykonaniu okładek do nich. Następnie ucz-
niowie udali się na lekcję do klasy I i przeczytali swoje 
prace. Otrzymali gromkie brawa, więc ich wysiłek został 
doceniony. 

     Przed wakacjami uczniowie klasy IV mieli okazję 
zdobyć kartę rowerową, ponieważ odbył się w czerwcu 
egzamin. Na jego sprawnym przebiegiem czuwała p. B. 
Pospieschczyk. 

     Życzymy wszystkim bezpiecznych, radosnych waka-
cji! 

Ewa Janicka - ZSP Zalesie Śląskie 

Projekt L804 
 Siódmego sierpnia br. w stodole 
w Parku Miejskim w Leśnicy odbędzie się 
impreza klubowa „Projekt L804”. 
Rozpoczęcie o godz. 20.00. Wstęp wolny! 
– Z góry prosimy o wyrozumiałość, 
ponieważ będzie głośno i wesoło – mówi 
dyrektor LOKiR-u w Leśnicy – Edyta 
Gola – Jest to impreza dla młodzieży oraz 
wszystkich tych, którzy czują się młodzi 
duchem. Dla zebranych zagrają na żywo 
najlepsi DJ’e. Serdecznie zapraszamy!  

LOKiR 
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Granty oświatowe na rok szkolny 2021/22 (IX-XII) 

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.333.2021 Burmi-
strza Leśnicy z dnia 15 marca 2021 r.  w sprawie Regula-
minu przyznawania grantów oświatowych w Gminie Le-
śnica komisja w składzie: 

 Agnieszka Nowak – kierownik Gminnego Zarządu 
Oświaty w Leśnicy, 

 Jolanta Irzyk – główny księgowy Gminnego Zarzą-
du Oświaty w Leśnicy, 

 Edyta Bolek – podinspektor Gminnego Zarządu 
Oświaty w Leśnicy, 

 Edyta Gola – dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultu-
ry i Rekreacji w Leśnicy, 

 Aurelia Apostel – podinspektor – Stanowisko Pra-
cy ds. kultury UM Leśnica 

po raz pierwszy rozpoczęła pracę w dniu 24 czerwca 
2021 r. opiniując złożone wnioski o granty. Do 1 czerw-
ca 2021 r. złożono 6 wniosków na realizację następują-
cych projektów: 

 „Ruch to zdrowie (każdy przedszkolak nam to 
powie)” wnioskodawca: Brygida Kolendo, miej-
sce realizacji: przedszkole Kadłubiec; 

 „Mali miłośnicy matematyki”, wnioskodawca: 
Jolanta Zdunek, miejsce realizacji: przedszkole 
Góra Św. Anny; 

 „Logopedyczne łamańce prostą drogą do przy-

szłości”, wnioskodawca: Magdalena Paszko, 
miejsce realizacji: przedszkole w Leśnicy oraz 
oddziały zamiejscowe: Góra Św. Anny, Dolna 
i Kadłubiec; 

 „W zdrowym ciele - zdrowy duch” ”, wniosko-
dawca: Joanna Szymczak, miejsce realizacji: 
przedszkole w Leśnicy; 

 „Das ist doch einfach! - To przecież proste!”, 
wnioskodawca: Karolina Trela, miejsce realiza-
cji: przedszkole w Leśnicy oraz oddziały zamiej-
scowe: Góra Św. Anny, Dolna i Kadłubiec; 

 „Z robotyką i kodowaniem za pan brat!” wnio-
skodawca: Barbara Strokosz, miejsce realizacji: 
przedszkole w Leśnicy. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski 
przyznając kwoty wykazane w budżetach projektów. 
Dzięki innowacyjności i pomysłowości nauczycieli 
przedszkola – wnioskujących o dodatkowe środki na 
urozmaicenie zajęć dla swych podopiecznych, nasze 
placówki przedszkolne wzbogacą się między innymi 
o  ozoboty,  duży zestaw elementów piankowych, profe-
sjonalne zestawy pomocy matematycznych, logope-
dycznych, sportowych oraz laptopy dwujęzyczne i inte-
raktywne książeczki językowe. 

Agnieszka Nowak 

Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy 

Pracowity rok szkolny w PP im. Braci Grimm Oddział Zamiejscowy w Dolnej 

Miniony rok szkolny był inny niż wszystkie poprzednie ale nie można 
powiedzieć, że był gorszy. Trzeba było dostosować pracę do warunków 
reżimu sanitarnego, nie mogliśmy organizować spotkań z ciekawymi 
ludźmi, zapraszać rodziców na uroczystości przedszkolne ani brać udzia-
łu w imprezach organizowanych przez środowisko lokalne, ale mimo to 
wcale nie było nudno w naszym przedszkolu. Organizowaliśmy uroczy-
stości przedszkolne – Pasowanie na starszaka, Mikołajki, Jasełka, bal 
przebierańców, pierwszy dzień wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, 
Pożegnanie starszaków i wiele innych, w innej niż zwykle formie, jed-
nak zawsze uroczyście i ciekawie. Obchodziliśmy też tzw. święta niety-
powe. Były inspiracją do kreatywnego urozmaicenia zajęć, zorganizowa-
nia ciekawych zabaw tematycznych oraz rozwijania zainteresowań dzie-
ci. Uroczyście obchodziliśmy ważne święta państwowe – Święto Nie-
podległości, Święto Flagi, Konstytucji 3 Maja i Setną Rocznicę 

III Powstania Śląskiego. Pamiętaliśmy o naszych bliskich – babci, dziadku, mamie i tacie. Przygotowywaliśmy dla nich 
upominki oraz piosenki, tańce, graliśmy na dzwonkach, których nagrania przesyłaliśmy przez media społecznościowe. 
Realizowaliśmy ciekawe projekty edukacyjne i braliśmy udział w różnych konkursach. Kontynuowaliśmy ogólnopol-
skie programy, których celem jest wykształcenie u dzieci świadomych postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad 
zdrowego odżywiania i dbania o higienę, oraz o tematyce ekologicznej, takie jak „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Klub 
Mleczaka”, Kubusiowi przyjaciele natury”, „Czyste powietrze wokół nas”. Nowością w tym roku był projekt „Uczymy 
dzieci programowania”. Ucząc się programowania dzieci rozwijały swoje uniwersalne kompetencje: umiejętność lo-
gicznego, algorytmicznego myślenia. pracy zespołowej, szukania kompromisów, kreatywności. W realizacji treści wy-
nikających z podstawy programowej wykorzystywaliśmy kodowanie na macie, gry dydaktyczne w programie Genially 
oraz zabawy z robotem Ozobotem, dzięki czemu zajęcia edukacyjne były dla dzieci atrakcyjniejsze, odkrywały wiedzę 
poprzez własne działanie oraz oswajały się z nowoczesnymi technologiami.  
W tym roku nie brakowało również sukcesów naszych wychowanków.  Już na początku roku w konkursie plastycznym 
„Moja ulubiona postać z bajki” zorganizowanym przez LOKiR prace Olgi Legawiec, Zosi Zuślik i Tosi Pandel zdobyły 
dwa drugie i trzecie miejsce.  
W ogólnopolskim konkursie strażackim „Zapobiegajmy pożarom” na etapie eliminacji gminnych Olga Legawiec zajęła 
I miejsce a Oliver Pankala III miejsce. Obydwie prace uplasowały się na II miejscu na etapach powiatowym i woje-
wódzkim, a następnie dotarły do finału. W finale Olga znalazła się w gronie laureatów konkursu zdobywając II miej-
sce. Nagrodę odebrała na uroczystości Finałowej Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego zorganizowa-
nej przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kłomnicach.    
W ogólnopolskim przedszkolnym konkursie krasomówczym pt. „Mistrz wypowiedzi”, którego organizatorem było 
Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu Zosia Zuślik zdobyła wyróżnienie. Udział w tym konkursie polegał na przygoto-
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waniu razem z wychowankiem tekstu wypowiedzi na określony temat 
i nagraniu audio wyrecytowanej przez uczestnika wypowiedzi.  
Dużym wyzwaniem był też udział w konkursie dla przedszkoli w wo-
jewództwie opolskim na najciekawszą inscenizację pt.: „Spis ludności 
oczami przedszkolaków”, zorganizowanym przez Urząd Statystyczny 
w Opolu. Zadaniem w tym konkursie było przygotowanie tekstu in-
scenizacji na temat spisu ludności oraz nagranie przedstawienia 
w formie filmu. Film można obejrzeć na naszym profilu fb. Nasza 
grupa zajęła I miejsce.  
Udział w konkursach był okazją do pochwalenia się różnorodnymi 
talentami naszych wychowanków, promocji przedszkola, a przede 
wszystkim źródłem ogromnej satysfakcji.  
Wiosną tego roku wypiękniał też nasz plac zabaw. Została na nim 
ustawiona nowa zjeżdżalnia i mostek sprawnościowy. Urządzenia te 
sprawiły dzieciom wiele radości i możliwości zabawy. 
Po pracowicie spędzonym roku szkolnym nadeszły zasłużone wakacje. Życzymy wszystkim miłego odpoczynku, nie-
zapomnianych wrażeń i wspaniałych przygód.  

Wychowawczyni grupy - Maria Jelito 

Wesoło i kolorowo jest w naszym Przedszkolu 

Nasi wychowankowie od 29.03.-16.04.2021r. 
pozostawali w domu ze swoimi rodzicami ze względu na 
ogłoszoną narodową kwarantannę i objęci byli naucza-
niem zdalnym. Po powrocie do przedszkola na dzieci cze-
kały paczki, które zostawił Zajączek. Nasze przedszkolaki 
brały udział w różnorodnych konkursach, gdzie mogły 
pochwalić się swoimi talentami, kreatywnością i niezli-
czonymi pomysłami. 

-Grupa Motylki pod opieką p. Asi reprezentowała nasze 
przedszkole w konkursie zorganizowanym przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej - Nasza Opolska Wieś widziana ocza-
mi dziecka. 

-Grupa Biedronki pod opieką p. Karoliny reprezentowała 
nasze przedszkole w Przeglądzie Artystycznym WIR 
SPRECHEN UND SINGEN DEUTSCH on-line w Ła-
nach, zajęli I miejsce. 

-Reprezentanci z grup Biedronki: Filip Trela i Antonia 
Janda pod opieka p. Basi oraz Pszczółki: Wiktoria Kwo-
czała, Hanna Osieka i Stefania Bekiesch pod opieką 
p. Magdy brali udział w XXVII Wojewódzkim Konkursie 
Gawędziarskim on-line Śląskie Beranie. Laureaci -
Wiktoria Kwoczała-III miejsce,  p. Karolina Trela - II 
miejsce. 

-Panie Basia i Asia ogłosiły XII Konkurs Rodzinny- Pocz-
tówka z Leśnicy. Do konkursu przystąpiło 21 rodzin, 
a  nadesłano 24 prace. Wszystkie prace nagrodzone zosta-
ły dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 

-Zosia Suchy pod opieką p. Asi reprezentowała on-line 
nasze przedszkole w Ogólnopolskim Przedszkolnym Kon-

kursie Krasomówczym – Mistrz Wypowiedzi, zajęła 
I miejsce. 

Nasze Panie zapewniają swoim wychowankom oprócz 
zabaw, nauki i konkursów dni specjalne w przedszkolu. 
W miesiącu kwietniu, maju i czerwcu były to : 

-Międzynarodowy Dzień Ziemi 

-Międzynarodowy Dzień Tańca 

-Tydzień dla Biało-Czerwonej, śladami Powstań Śląskich 

-Międzynarodowy Dzień Strażaka, gdzie grupa Biedronki 
przygotowała laurkę dla Strażaków z OSP w Leśnicy 

-Dzień Mamy i Taty on-line, gdzie panie z każdej grupy 
przygotowały występy w formie nagrań i fotorelacji. 
Wszystkie dzieci przygotowały upominki dla rodziców 
i podziękowały za trud wychowania i miłość jaką obda-
rzają dzieci 

-Światowy Dzień bez Papierosa-realizacja zagadnień 
w grupach w ramach Programu antytytoniowego „Czyste 
powietrze wokół nas” 

-Uroczyste obchody Dnia Dziecka pod hasłem „Wesoło 
i kolorowo jest w naszym przedszkolu”. W tych dniach 
przedszkolaki obchodziły „Dzień Piżamowy”, „Dzień 
Piracki”, „Dzień Sportowy”, gdzie uczestniczyły w VII 
Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków „Sprintem do 
Maratonu” – dzieci przebiegły łącznie 19800 m, cały 
dzień dzieci miały do dyspozycji dmuchane zjeżdżalnie, 
gofry, lody, a panie z kuchni przygotowywały dla dzieci 
kulinarne niespodzianki. 

- W grupach „Biedronki” i „Motylki” – uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego (fotorelacja dla rodzica) 
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 - Nasze Przedszkole włączyło się do Ogólnopolskiej akcji 
pod patronatem Poczty Polskiej „Góra Grosza 2021”. Ce-
lem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wy-
chowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie 
i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów 
dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych domów za-
stępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzin-
ne programy wychowawcze. We wszystkich grupach 
dzieci ochoczo zbierały pieniążki i na rzecz akcji przeka-
zaliśmy 15 285 monet co dało kwotę 603,09 zł.  

- Zachęcaliśmy również Rodziców do włączenia się do 
projektu edukacyjnego MOC PREZENTÓW UNICEF, 
w ramach którego zbieraliśmy środki finansowe dla dzieci 
i krajów Trzeciego Świata. Celem projektu jest rozwijanie 
świadomości dzieci na temat znaczenia pomocy humani-
tarnej, wsparcie działań pomocowych na rzecz potrzebują-
cych dzieci na świeci. Na rzecz UNICEF zebrano kwotę 
570 zł.  

Żeby w naszym przedszkolu było jeszcze piękniej, Pan 
Krzysiu – nasz Pan woźny, posadził w ogrodzie drzewka 

przekazane przez ASJ HORTUS Aleksandra Smyczek – 
2 lipy, 2 klony, jarząb i wierzbę. Zieleni nigdy nie za wie-
le, a nasze przedszkolaki do strażnicy przyrody – kochają 
drzewa. 

A teraz coś o remontach w przedszkolu: 

-założenie klimatyzacji w salach Biedronki i Motylki (nie 
posiadają tarasów) – koszt 8500 zł 

- w sali Biedronek ustawiono nawilżacz powietrza poda-
rowany przez jednego z rodziców 

-zakończono drugi etap modernizacji kuchni: zakupiono 
3 piece elektryczne oraz kuchenkę gazową 6-palnikową, 
koszt: 10 500 zł. W kuchni oraz zmywalni na I piętrze 
wymieniono zmywarko-wyparzarkę, koszt: 10 347,38 zł; 
w kotłowni zamontowano stację uzdatniania wody, 
a w kuchni zmodernizowano instalację wodną na kwotę 
na kwotę 6 673,14 zł.  

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci – na wakacje życzymy 
dużo słońca, uśmiechów i samych pogodnych dni bez 
nudy.     Barbara Strokosz 
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SZKOLNE ECHO 

Pierwsze półrocze roku 2021 to w Szkole Podstawowej 
w  Leśnicy okres realizacji nauki w trybie zdalnym, hy-
brydowym i częściowo stacjonarnym. To dalsze współ-
tworzenie przez całą społeczność szkolną nowej szkolnej 
rzeczywistości, duży wkład pracy, dalsze doskonalenie 
umiejętności i wiele godzin spędzonych przed monitora-
mi. Ogromne zaangażowanie Nauczycieli i Uczniów, przy 
wsparciu Rodziców, Organu prowadzącego szkolę, po-
zwoliło z sukcesem zakończyć rok szkolny 2020/2021. 
Ten rok wpisał się w szczególny sposób w historię naszej 
szkoły. Staliśmy się świadkami wielu zmian, które dały 
nowy interaktywny wymiar edukacji, zmieniły formy kon-
taktu i wymiany informacji miedzy uczniami, nauczycie-
lami i rodzicami. Mimo nowego wymiaru edukacji, no-
wych wyzwań, wszyscy uczniowie pracowali na miarę 
swoich możliwości i sił. Nauczyciele doceniali zaangażo-
wanie uczniów, systematyczność, wręcz każdy przejaw 
zainteresowania nauką. Mijający rok zaowocował wielo-
ma sukcesami: decyzją Rady Pedagogicznej 75 uczniów 
klas I-III wyróżnionych zostało dyplomem wzorowego 
ucznia, 90 uczniów kl. IV-VIII otrzymało świadectwa z 
wyróżnieniem (17 uczniów z klas VIII). Za szczególne 
osiągnięcia uczniom klas ósmych  Dyrektor SP w Leśnicy 
wręczyła Statuetki „Leśnickiego Orła”: w kategorii 
„Nauka i Sukces Roku” - Zofii Gola, w  kategorii 
„Sportowiec Roku” – Aleksandrze Kozołup, w kategorii 
„Praca Społeczna” – Sarze Koppa. Sukcesy uczniów do-
ceniła również Rada Rodziców i ufundowała dla wyróż-
nionych uczniów nagrody książkowe i pamiątkowe dyplo-
my, które zostały wręczone uczniom przez przewodniczą-
cego Rady Rodziców.  Za bardzo wysokie wyniki w nau-
ce, osiągnięcia sportowe i artystyczne 14 uczniom kl. IV-
VIII Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski wręczył  przy-
znane Stypendia Burmistrza Leśnicy. Gratulujemy 
wszystkim uczniom wysokich wyników w nauce.      
 

W Szkole Podstawowej w Leśnicy mimo pande-
mii działo się wiele. Każdy zainteresowany uczeń mógł tu 
znaleźć coś dla siebie. Dzieci uczestniczyły w różnego 
typu konkursach, często z sukcesami. Wymieńmy naj-
większe z nich. Franciszek Ulrich i Oliver Kolonko uzy-
skali tytuły laureata ogólnopolskiego konkursu Multitest 
z języka niemieckiego. Łukasz Kilisz został finalistą 
XXVII edycji Konkursu recytatorskiego „Młodzież recy-
tuje poezję”, a Dorota Ludwig w tymże konkursie zajęła 
II miejsce. Maksymilian Pietruszka został laureatem 
Ogólnopolskiego Konkursu “Orzeł Matematyczny”, Emi-
lia Jastrzembska – finalistką IV Ogólnopolskiego Konkur-
su Języka Niemieckiego “Lust auf Lesen”, Anna Deko 
i Oliwia Nowak – laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu 
“Orzeł Matematyczny”. Ania zdobyła również wyróżnie-
nie w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matema-
tyczny”. Takie samo wyróżnienie zdobyła też Milena Sit-
nik. Zofia Gola została finalistką Wojewódzkiego Kon-
kursu Polonistycznego. Martyna Rigol, Luiza Plachetka 
i Dorota Ludwig uzyskały tytuły finalistek VIII edycji 
Konkursu “Omnibus Przyrodniczy” organizowanego 
przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V w Opo-
lu.  
 Wysokie miejsca zajęli nasi uczniowie także 
w  konkursach artystycznych: Emilia Sitnik – I miej-
sce  w Festiwalu Pieśni Powstańczej i Śląskiej, Jan Szym-
czak – III miejsce  w eliminacjach wojewódzkich Ogólno-
polskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz III miejsce w powia-

towym etapie XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczne-
go ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wy-
padkom zapobiegamy”.  
Uczniowie klas I – III również osiągali wysokie miejsca 
w tegorocznych konkursach. Kamila Sitnik z kl. III a – 
I miejsce na szczeblu gminy w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym ,,Zapobiegajmy Pożarom”, Marcelina Musz-
kiet z I a - II miejsce na szczeblu gminy w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym ,,Zapobiegajmy Pożarom”, Szy-
mon Bochynek – wyróżnienie na szczeblu gminy w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym ,,Zapobiegajmy Poża-
rom”, Marcin Kwoczała z kl. III a - wyróżnienie w XXVII 
Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Bera-
nie”,  w  Ogólnopolskim Konkursie ,,Alfik Humanistycz-
ny" na szczeblu krajowym z kl. III a: Marcin Kwoczała - 
wyróżnienie  i III miejsce w województwie, Zofia Lega-
wiec - wyróżnienie i II miejsce w województwie, Julia 
Wiśniewska z kl. I b wyróżnienie i II miejsce w woje-
wództwie, z kl. II a: Antonina Szaradowska wyróżnienie 
i III miejsce w województwie, Aneta Twardowska - wy-
różnienie i V miejsce w województwie. 

 Oprócz konkursów organizowano w szkole wiele 
innych przedsięwzięć. Z okazji 100. rocznicy III powsta-
nia śląskiego uczniowie starszych klas uczestniczyli 
w prelekcji prof. UO, dr. hab. Marka Białokora pod na-
zwą: „Gorący rok 1921, czyli 100 lat temu na Górnym 
Śląsku. Plebiscyt, III powstanie śląskie i podział regionu – 
historia i obecność w przestrzeni publicznej”. Z tej także 
okazji 18 czerwca br. uczniowie szkół noszących imię 
Powstańców Śląskich oddali hołd poległym w powsta-
niach, uczestnicząc w pielgrzymce na Górę Św. An-
ny.  W uroczystości wzięły udział szkoły z województwa 
opolskiego i śląskiego. Także uczniowie naszej szkoły – 
członkowie pocztu sztandarowego oraz przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego uczcili pamięć poległych pod-
czas powstań śląskich. Mszę św. celebrował bp Andrzej 
Czaja, który także wygłosił homilię. Następnie miał miej-
sce przemarsz pielgrzymów pod Pomnik Czynu Powstań-
czego, gdzie odbył się  uroczysty apel połączony ze skła-
daniem kwiatów i zniczy na płycie pomnika.  
 

17 maja 2021 r.  powrót do stacjonarnej nauki 
w szkole stał się długo oczekiwanym przez uczniów, nau-
czycieli i rodziców faktem. Podjęto szereg inicjatyw 
i działań wspierających uczniów w powrocie do nauki 
stacjonarnej, w tym  działań profilaktycznych wynikają-
cych z programu profilaktyczno-wychowawczego z dzia-
łaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi 
zdrowie oraz przedsięwzięć realizowanych i dofinansowa-
nych kwotą 9200 zł w ramach Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
(zielone wyprawy, warsztaty, konkursy promujące zdro-
wy, aktywny tryb życia bez nałogów).  Panie Psycholog 
dnia 7 czerwca br. przeprowadziły webinar dla rodziców 
“A po zdalnym przychodzi nowe – obawy, lęki po powro-
cie do szkół naszych dzieci”. Mamy nadzieję, że w przy-
szłości obecność rodziców podczas takich form profilak-
tyki będzie większa.  

Dnia 1 czerwca br. klasy IV a i IV b wzięły 
udział w działaniach realizowanych w ramach programu 
profilaktycznego „Bezpieczna Akademia Rozwoju Leśni-
czan”. Uczniowie rozpoczęli od warsztatów profilaktycz-
nych, przeprowadzonych w szkole, a następnie udali się 
na Zieloną Wyprawę nad jezioro Dębowa, gdzie poznali 
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różne formy aktywności fizycznej, instruktor pływania 
i ratownik WOPR – pan Zbigniew Chałat przeprowadził 
pogadankę na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 
Czwartoklasiści mogli także spróbować swoich sił, pływa-
jąc na deskach SUP. Na lądzie aktywnie uczestniczyli 
w stacjach zadaniowych, na których m.in.: pokonywali tor 
przeszkód, skakali na skakankach, układali rymowanki 
profilaktyczne, śpiewali „Wszystkie dzieci nasze są” 
i tańczyli Macarenę. 

 Tego samego dnia klasy V, VI a, VI b i VI c bra-
ły udział w realizacji programu profilaktycznego 
“Leśniczanie - nałogom stop - zdrowy aktywny tryb życia 
bez przemocy i nałogów”. Promując zdrowy styl życia, 
udały się pieszo na Górę Św. Anny, gdzie były gośćmi 
geoparku i miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z panią 
Beatą Wielgosik – głównym specjalistą ds. ochrony przy-
rody w oddziale parku krajobrazowego. Po przerwie na 
odpoczynek i posiłek odbyły się warsztaty, podczas któ-
rych uczniowie poznali zagrożenia związane z uzależnie-
niami XXI wieku oraz sposoby radzenia sobie z nimi. 
Wszyscy uczestnicy pracowali w grupach i wykonali na 
ten temat plakaty. W nagrodę za świetnie wykonaną pracę 
i aktywny udział w warsztatach wszyscy uczestnicy udali 
się na zjeżdżalnię grawitacyjną i lody. 

 Uczniowie klas siódmych i ósmych, uczestniczy-
li w pieszej wycieczce na Górę Św. Anny realizowanej 
w ramach dofinansowania z Gminnego Programu Profi-
laktyki "Wspólnie wobec zagrożeń współczesnego świa-
ta". Były warsztaty profilaktyczne, pomysły na aktywne 
i bezpieczne sposoby spędzania wolnego czasu i różne 
aktywności fizyczne. Pierwszym punktem wyprawy była 
wizyta w Muzeum Czynu Powstańczego. Podczas zwie-
dzania podzieleni na grupy uczniowie brali też udział 
w „Podchodach z historią”, rozwiązując zadania na przy-
gotowanych dla nich kartach pracy. W tym samym czasie 
pozostali grali w piłkę, badmintona lub korzystali z możli-
wości wspólnego, po miesiącach rozłąki szkolnej, spędza-
nia czasu. Następnie wszyscy ruszyli do Amfiteatru, gdzie 
miał miejsce plener malarski na temat historii i przyrody 
Góry św. Anny. Po zakończeniu wycieczki komisja kon-
kursowa, złożona z wychowawców klas siódmych 
i ósmych, oceniła prace plastyczne i karty zadań histo-
rycznych. Kolejnego dnia nastąpiło wręczenie nagród 
zwycięzcom. 

  Z kolei uczniowie klas I-III realizowali 
Program profilaktyczny "Wesoła, zdrowa i przyjazna 
szkoła Leśniczan". W ramach tego programu uczniowie 
klas I – III wzięli udział w Zielonych Wyprawach na Górę 
Św. Anny (kl. 2 a i 2 b), wycieczce rowerowej i orienteer-
ingu na terenie Parku Wiejskiego w Raszowej (kl. I b i  III 
a), do Zagrody Alpakoterapii w Leśnicy (kl. 3b), do Porę-
by (kl. 1a). Celem organizacji tych wycieczek było przede 
wszystkim: promowanie aktywnych form spędzania czasu 
wolnego w najbliższej okolicy, promowanie zdrowego 
stylu życia bez nałogów, przeciwdziałanie agresji i prze-
mocy, integracja zespołu klasowego po zdalnym naucza-
niu w okresie pandemii, wyrabianie umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach i sytuacjach konfliktowych 
oraz umiejętności poznawania swoich możliwości 
i kształtowanie pożądanego systemu wartości. Ponadto 
wyprawy umożliwiły uczniom poznanie walorów przy-
rodniczych i krajobrazowych najbliższej okolicy, mogli 
aktywnie spędzić czas w powiązaniu z turystyką, sportem, 
rekreacją i wypoczynkiem, dzielili się wiedzą i doświad-
czeniem i umacniali przyjaźń. 

 To nie koniec czerwcowych eskapad. Dzięki ich 
dofinansowaniu przez Radę Rodziców Szkoły wszystkie 
klasy miały okazję nadrobić okres przymusowej izolacji.  

 Dnia 10 czerwca uczniowie klas IV a i IV b poje-
chali na wycieczkę do „Zaginionego Miasta Rosenau” 
w Pokrzywnej. Odwiedzili Park Żywiołów, Straszną 
Sztolnię Złota, Ogród Wody, zobaczyli potwora z Roseau. 
Pasjonaci mocnych wrażeń odwiedzili kino 7D. Kolorowy 
pociąg przewiózł wycieczkowiczów wokół jeziorka.  

 Czas na świeżym powietrzu spędzili także ucz-
niowie z klasy VII a. Odwiedzili oni Olszową, gdzie zwie-
dzili park miniatur oraz korzystali z wszystkich dostęp-
nych tu atrakcji. Największym powodzeniem cieszyły się 
rejsy po jeziorku, park linowy, kręgle. Piknik zakończył 
się wspólnym posiłkiem, który skutecznie uzupełnił stra-
cone kalorie.  

 Uczniowie klas VII c i VIII b wybrali się na wy-
cieczkę do Opola. Zwiedzili Muzeum Polskiej Piosenki, 
które znajduje się przy słynnym opolskim amfiteatrze oraz 
wzięli udział w lekcji „Festiwalowe Opole – Krajowy 
Festiwal Polskiej Piosenki w pigułce”. Festiwalowym 
wehikułem czasu uczestnicy zajęć wyruszyli w podróż 
do lat 60. XX w. Po wyjściu z muzeum przeszli ulicami 
naszego pięknego miasta wojewódzkiego. Niektórzy zo-
baczyli swoje przyszłe szkoły. Ponieważ wycieczka była 
nie tylko integracyjna, ale także przedmiotowa, zobaczyli 
także miejsca związane z Powstaniami Śląskimi, Wieżę 
Piastowską, pozostałości Zamku, Collegium Maius 
z przepięknym Skwerem Twórców. 

 Opole było także celem wycieczki klas VII b i VI 
b. One także w Muzeum Piosenki uczestniczyły w warsz-

tatach „Festiwalowe Opole”, których tematem była histo-
ria tej słynnej imprezy muzycznej: jej twórców, uczestni-
ków oraz sukcesów i trudności związanych z organizacją 
festiwalu. Dzięki otrzymanemu sprzętowi mogli wysłu-
chać  największych konkursowych hitów zaprezentowa-
nych na interaktywnej ekspozycji muzeum.  Zwiedzili 
również sam amfiteatr, w którym corocznie organizowane 
są imprezy muzyczne. Następnie zobaczyli jeszcze kilka 
innych ciekawych miejsc Opola, m.in. Wieżę Piastowską, 
Katedrę i urokliwe okolice Uniwersytetu Opolskiego. 

 Dnia 15.06.2021r. klasy VI podjęły 
“SUPwyzwanie”, czyli pływanie na desce z wiosłem. Pod 
okiem doświadczonego instruktora uczniowie poznali ten 
sport od podstaw i mogli wziąć udział w SUPprzygodzie. 
Wszystko to było monitorowane przez ratowników, dzięki 
czemu uczniowie mogli się czuć bezpiecznie.  

  Klasy I – III aktywnie spędzały czas integrując 
się wzajemnie w zespołach klasowych podczas różnych 
wycieczek pieszych i autokarowych budując silniejsze 
więzi, poczucie bezpieczeństwa, rozwijając wzajemną 
empatię i szacunek, korzystając z walorów przyrodniczo – 
środowiskowych i atrakcji turystycznych naszej gminy 
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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 

i województwa. Klasy I a 
i 2 a w wycieczce do 
Parku Miniatur w Olszo-
wej, gdzie nie tylko 
zwiedziły Park Miniatur, 
ale także wzięły udział 
w warsztatach ,,Od zia-
renka do bochenka”  
ucząc się szacunku do 
pracy ludzi, poznając 
etapy powstawania chle-
ba i wzbogacili swoje 
słownictwo o nowe wy-
rażenia. Klasy I b i III 
a wzięły udział w leśnej wyprawie zor-
ganizowanej dzięki współpracy z Ko-
łem Łowieckim ,,Słonka”, podczas któ-
rej czekało uczniów mnóstwo atrakcji. 
Między innymi przeszły trasę ,,Parku 
geologicznego Góra Św. Anny”, wzięły 
udział w  ,,Leśnych podchodach”, pod-
czas których wykazywali się dotychcza-
sową wiedzą na temat lasu i jego miesz-
kańców, odbyli wesołą przejażdżkę 
myśliwską podwodą, poszerzały wiedzę 
o lesie podczas warsztatów prowadzo-
nych przez przedstawiciela Nadleśnic-
twa Strzelce Op., brały udział w turnie-
ju ,,Koło fortuny” o tematyce leśnej 
zdobywając za swoją wiedzę zielone 
bidony, a na koniec posiliły się smacz-
nym ciastem i pieczonymi kiełbaskami 
przygotowanymi przez rodziców. Klasy 
te były również na wycieczce w opol-
skim zoo, gdzie wzbogacały swoją wie-
dzę na temat dzikich zwierząt żyjących 
w różnych regionach świata. Klasa II b 
również była na wycieczce w lesie zgłę-
biać jego tajemnice, poznawać budowę 
i jego mieszkańców. Dowiedziały się 
również jak chronić las przed zaśmieca-
niem i pożarami. Klasa III b wzięła 
udział w dwudniowej wycieczce na 
Górę Św. Anny poznając jej walory 
przyrodnicze i krajobrazowe oraz miej-
sca historyczne. 

Ważnym elementem edukacji 
była preorientacja zawodowa zwłaszcza 
dla uczniów klas ósmych. Zorganizowa-
no i przeprowadzono wiele spotkań  
on-line z dyrektorami lub przedstawi-
cielami szkół ponadpodstawowych: 
Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stop-
nia w Strzelcach Opolskich,  CKZ i U 
w Strzelcach Opolskich, Zespołu Szkół 

Zawodowych w Strzelcach 
Opolskich, Liceum Ogól-
nokształcącego w Strzel-
cach Opolskich, Liceum 
Ogólnokształcącego im. H. 
Sienkiewicza w Kędzierzy-
nie – Koźlu, Zespołu Szkół 
nr 1 w Kędzierzynie – 
Koźlu, Liceum Ogólno-
kształcącego nr V w Opo-
lu, Liceum Ogólnokształ-
cącego nr VIII w Opolu, 

Zespołu Szkół w Zdzieszowicach. 

Uczniowie poznali ścieżki kształcenia 
po szkole podstawowej, możliwości 
rozwoju zawodowego, specyfikę szkół, 
szkolnictwo zawodowe i przedsiębior-
ców na rynku regionalnym. Spotkania 
były okazją do poznania organizacji 
szkół, ofert edukacyjnych.   

  W mijającym roku szkolnym 
zawieszono wszystkie wyjazdowe wy-
miany międzynarodowe uczniów. 
Współpraca między szkołami przybrała 
nowy wymiar – zdalny i została utrzy-
mana między innymi przez udział 
uczniów w spotkaniu on-line z ucznia-
mi, Burmistrzem i pracownikami urzędu 
w Hirschaid i Leśnicy.  

 

Rok szkolny 2020/2021 nie był dla ni-
kogo łatwym okresem, ale dzięki tym 
wszystkim inicjatywom będziemy go 
wspominać o wiele lepiej.  

W wyniku przystąpienia do 

programu Ogólnopolskiej Sieci Edu-

kacyjnej (OSE) Szkoła Podstawowa 

w Leśnicy otrzymała od Państwowego 

Instytutu Badawczego NASK – opera-

tora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 

25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, 

rysikiem i usługą mobilnego dostępu 

do sieci Internetu świadczoną do końca 

roku szkolnego 2020/2021 r. Szkolny 

pakiet NASK, składa się z 25 tabletów. 

Wartość pakietu wynosi: 24.261,75 zł 

brutto (sprzęt jest szkole użyczony). 

Głównym kryterium kwalifikacji 
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do projektu branym pod uwagę było podpisanie przez 

dyrektora szkoły umowy z Ogólnopolską Siecią Eduka-

cyjną. Szkolne Pakiety Multimedialne to działania podej-

mowane przez rząd w związku z pandemią COVID-19. 

Tablety po rozpoznaniu potrzeb zostały wypożyczane 

uczniom, którzy mieli utrudniony dostęp do edukacji 

z przyczyn braku odpowiedniego sprzętu komputerowego, 

czy też dostępu do Internetu.  

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry 
Chełmskiej w Leśnicy w ramach projektu 
„OP@LSKIE DLA PODSTAWÓWEK - zdalne nau-
czanie zbliża!”, realizowanego przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Opolskiego w miesiącu marcu br. 
otrzymała 18 laptopów. To jedyny taki projekt w Polsce, 
możliwy do realizacji dzięki zaangażowaniu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Opolskiego przy wsparciu 
funduszy unijnych. W przekazaniu  laptopów uczestniczyli 
Pani  Edyta Gola - Radna Sejmiku Wojewódzkiego,  
Pan Andrzej Iwanowski - Wiceburmistrz Leśnicy  
i  Barbara Górna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Leśnicy.  Dzięki programowi kadra nauczycielska zo-
stała doposażona w niezbędny sprzęt, co umożliwiło 
sprawne prowadzenie e-lekcji.  

Mieliśmy szczęście, nasz wniosek został pozy-
tywnie rozpatrzony i jesteśmy jedną z 18 gmin i szkół 
województwa opolskiego, którym przyznano dofinan-
sowanie z budżetu państwa w ramach realizacji rządo-
wego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Decyzją Wojewody Opolskiego  Nr WRE.5.2021-2 z dnia 
22 czerwca 2021 roku Gminie Leśnica zostało udzielone 
wsparcie finansowe z rezerwy celowej zaplanowanej w 
ustawie budżetowej na 2021 rok w wysokości 80 000 zło-
tych, które przeznaczone jest na realizację zadań wy-
nikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej 
im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy. Koszt cał-
kowity zadania wynosi 100 000,00 złotych, w tym kwota 
całkowita dotacji wynosi 80 000,00 złotych (tj. 80,00% 
kosztów realizacji zadań), wkład własny wynosi 
20 000, 00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na dopo-
sażenie i  poprawę standardu obecnie funkcjonującej 
stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni). Realizacja 
zaplanowanych remontów jadalni i doposażenie kuchni 
w nowoczesny sprzęt gastronomiczny już w czasie waka-
cji. 

 W szkole w czasie wakacji zrealizowane zostaną 
również inwestycje realizowane przez Gminę Leśnica, 
które poprawią warunki sanitarne w szkole. Dzięki stara-
niom Pana Burmistrza przeprowadzony zostanie „Remont 
kotłowni wraz z budową instalacji gazowej dla budynku 
Szkoły Podstawowej w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej 
23”. W ramach inwestycji prace również w kuchni szkol-
nej, zdemontowany zostanie piec węglowy, w ramach 
instalacji gazowej zostanie zamontowana między innymi 
kuchnia 6 palnikowa o mocy 36 KW, 2 taborety kuchenne 
o mocy 9KW każdy. 

 

Pomimo, że trwają wakacje, chcieliśmy się jesz-
cze podzielić informacją o egzaminie ósmoklasisty. 
W  minionym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło 
42 uczniów. Uzyskane wyniki z poszczególnych przed-
miotów są wyższe do średnich powiatowych, wojewódz-
kich i krajowych.  

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2021: 

j. polski,  nasza szkoła 63% pkt na 60% w Pol-
sce, 58% w województwie, 59 % w powiecie; z najwyż-
szym, indywidualnym wynikiem  89%; 

matematyka, nasza szkoła 50% pkt 
na 47% w Polsce, 45 % w województwie, 46 % w powie-
cie; z najwyższym, indywidualnym wynikiem  100 %; 

j. angielski, nasza szkoła 72% pkt 
na 66% w Polsce, 66% w województwie, 67 % w powie-
cie (zdawało 33 uczniów); z najwyższym, indywidualnym 
wynikiem  100 %; 

j. niemiecki, nasza szkoła 76% pkt 
na 49% w Polsce, 60%, w województwie, 62 % w powie-
cie (zdawało 9 uczniów); z najwyższym, indywidualnym 
wynikiem  96 %. 

Średnia szkoły 65 % pkt w stosunku do średniej 
krajowej 56%. 

Gratulujemy wszystkim zdającym egzamin Ucz-
niom, przekazując jednocześnie podziękowania dla nau-
czycieli i rodziców za ich wkład w przygotowanie 
do egzaminu, w tak trudnym dla nas wszystkich czasie – 
pandemii koronawirusa. 

 Drodzy Ósmoklasiści! Gratulacje z powodu 
ukończenia szkoły podstawowej! Cieszcie się z sukcesów, 
wyciągajcie wnioski z porażek. Życzymy Wam szczęścia, 
radości i osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów. 
Niech Wasz wysiłek i Wasza wytrwałość w pogłębianiu 
wiedzy i umiejętności przyniosą Wam kolejne sukcesy 
w nowych szkołach oraz w dalszym w życiu. 

Drodzy Uczniowie! Życzymy, by najpiękniej-
sze w roku wakacyjne miesiące były czasem złapania od-
dechu, wypoczynku, radości, zwiedzania pięknych zakąt-
ków i realizacji wakacyjnych marzeń.  

Rodzicom, Babciom, Dziadkom, serdeczne 
dziękujemy za współpracę ze szkołą, pomoc w organizo-
waniu dzieciom miejsca pracy do nauki i wspieranie 
w szkolnych poczynaniach. 

Rodzice, Przyjaciele Szkoły! Dziękujemy 
za zrozumienie i wzajemną życzliwość, za wszystkie po-
dejmowane działania na rzecz społeczności szkolnej.  
Niech dobre zdrowie i pogoda ducha zawsze pomagają 
Państwu w realizacji planów. Składamy życzenia radości 
i pomyślności w życiu osobistym. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP w Leśnicy 
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