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80-lecie OSP Wysoka Dożynki Gminne Leśnica 2007
Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniej-
szości Niemieckiej

(więcej na str. 4)

Seniorzy się bawią
(więcej na str. 6)

Międzynarodowy Festiwal Folklory-
styczny Lausitz 2007

(więcej na str. 8)

(więcej na str. 8)

IX spotkanie Leśniczan

Pożegnanie Księdza Mroza

(więcej na str. 13)

Dożynki Diecezjalne Góra Św. Anny 2007
23 września

„Boże, z Twoich rąk żyjemy,
choć naszymi pracujemy”

22 września (sobota)
13.00 wymarsz korowodu z pod Urzędu Miejskiego  

w Leśnicy na boisko sportowe
14.00 Orkiestra Dęta Gminy Leśnica
15.00 przekazanie chleba
15.30 Tworkauer Eiche
15.45 grupa śpiewacza Frohsinn
16.15 Tworkauer Eiche
16.30 chór szkoły muzycznej
17.00 Tworkauer Eiche
17.30 wokalista Toby z Monachium
19.00 zabawa taneczna z zespołem Canon
ok. 21.00 pokaz sztucznych ogni

23 września (niedziela)
15.00 Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 

Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2007 - boisko 
sportowe w Leśnicy

19.00 zabawa taneczna z zespołem Athrix

  9.30 zbiórka delegacji z koronami na schodach prowadzą-
cych do Groty Lurdzkiej

10.00 Msza Św. koncelebrowana w Grocie
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 W naszych prowadzonych i planowa-
nych kontakach, podobnie jak inne samo-
rządy, mówmy o woli i potrzebie pozyski-
wania środków zewnętrznych unijnych 
oraz innych. Jedną z takich możliwości 
daje program unijny Interreg służący 
intensyfikacji kontaktów i współpracy
transgranicznej Śląsk-Czechy północne. 
Nasi dotychczasowi partnerzy w Cze-
chach (nasza gmina partnerska Černo-
šice jak i partner w projekcie współpracy 
ośrodków pielgrzymkowych - Přibram) 
nie znajdują się niestety w obszarze ob-
jętym programem Interreg, dlatego pod-
jęliśmy, a właściwe dokonał tego brat 
Domnik, poszukiwanie partnera bliżej 
naszej granicy. Tak dotarliśmy do gminy 
Dub pod Ołomuńcem i w tej chwili anali-
zujemy możliwość wspólnej realizacji du-
żych projektów, jak też mamy nadzieję, że 
bez welkich pieniędzy zewnętrznych doj-
dzie do współpracy młodzieży szkolnej z 
obu państw. Sama gmna Dub jest niewiel-
ka i korzysta z bezpośredniego sąsiedz-
twa atrakcyjnego Ołomuńca. Natomast 
znajduje się tam również kiedyś tętniący 
życiem ośrodek pielgrzymkowy z kościo-
łem Panny Marii. Pracuje w nim ksiądz ze 

 Piętnastoletnia Justyna Jegiołka z Le-
śnicy zdobyła złoty medal na Spartakiadzie 
Młodzieży w Szczecinie, która jest jedno-
cześnie Mistrzostwami Polski Juniorów 
Młodszych. Mimo tak młodego wieku Ju-
styna jest już wielokrotną mistrzynią Pol-
ski. W swoim dorobku ma osiem medali 
mistrzostw polski, w tym trzy złote oraz 
imponujący zbiór pucharów. Jest również 
członkinią kadry polski juniorek. W 2005 
roku została odznaczona jako „Zasłużony 
dla ziemi Leśnickiej”. Nasza zawodniczka 
rozgrywała już turnieje w prawie wszyst-
kich krajach europejskich. Podczas tych 
wypraw towarzyszy jej wiernie mama. 
 Justyna od zawsze lubiła wszelkie 
sporty. Zaczęła trenować zawodowo tenis  
w wieku 9 lat. Jest to 
raczej późny wiek na 
rozpoczęcie nauki, gdyż 
większość zawodników z 
czołówki śwatowej swo-
je pierwsze kroki w tym 
kierunku stawia przed 
piątym rokiem życia. Jed-
nakże postępy jakie czyni 
rokują ogromne nadzeje 
na przyszłość. Dzięki 
uprzejmości burmistrza 
Huberta Kurzała, za któ-
rą zawodniczka jest bardzo wdzięczna, na-
sza mistrzyni może w zimie trenować na 
hali sportowej w Leśnicy, a w lecie na kor-
cie. Poza tym Justyna trenuje w Czechach  
w ośrodkach tenisowych, ponieważ są-
siedzi zza miedzy mogą być dla nas w tej 
dziedzinie wzorem. Zawodniczka ma tak-

 29 kwietnia mieszkańcy Leśnicy hucz-
nie obchodzili Święto Kwiecia. Najpierw 
przy dźwiękach muzyki granej przez 
orkiestrę członkowie zespoły śpiewacze-
go Frohsinn wnieśli uroczyście okazały, 
12 metrowy Maibaum, który postawio-
ny został przed budynkiem DFK. Póź-
niej orkiestra, którą dyrygował Krystian 
Gajda dała mini koncert. Po jej występie 
burmistrz Hubert Kurzał powitał wszyst-
kich zebranych. Powiedział on: - Święto 
o obchodzimy na pamiątkę tego, że Le-
śnica słynęła kiedyś z obfitości kwie-
cia i warzyw. Konferansjerzy mówili  
w dwóch językach: po polsku - Piotr Cy-
ron, a po niemiecku - Piotr Paisdzior. 
Kolejnym punktem programu był występ 
maluchów z Publicznego Przedszkola 
imienia Braci Grimm w Leśnicy. Dzie-
ci śpiewały po polsku i niemiecku oraz 
tańczyły. Pociechy zebrały największe 
brawa, a do występu przygotowały je pa-
nie Kornelia Płachetka, Joanna Szymczak 
oraz Małgorzata Polok. Następnie wystą-
piły laureatki gminnego etapu konkursu 
„Jugend trägt Gedichte vor”: Dominika 
Gamża, Marta Gomolla, Beata Swaczyna 
oraz Monika Gola. Później pokaz swoich 
ogromnych możliwości dali uczniowie 
klasy bilingualnej Publicznego Gimna-
zjum w Leśnicy. Młodzież swój program 
zaprezentowała w dwóch językach: po 
niemiecku występy zapowiadali Karolina 
Pisarska oraz Marcin Kral, a ich słowa na 

 Nowy wice burmistrz będzie pełnił 
obowiązki podobne do dyrektora tech-
nicznego w firme. Ma się on zająć w szcze-
gólności pozyskiwaniem środków unij-
nych oraz problemem sanitacji w gminie. 
Często będzie uczestniczył w szkoleniach, 
a w sferze administracyjnej odpowiadać 
będzie za kwestię przetargów, obrony 
cywilnej oraz gospodarki nieruchomo-
ściami. Zadania podzielone zostały w ten 
sposób, że nie podlegają mu całe poszcze-
gólne referaty, a jedynie konkretne zada-
nia z referatów. Jesteśmy małym urzędem 

 Jednym z podstawowych zadań, które 
samorząd leśnicki stara się zrealizować w 
najbliższym czasie jest rewitalizacja rynku 
i Placu Marka. Dotychczasowe dzałania 
w celu pozyskania środków uninych nie-
stety nie przyniosły efektów. Jestem prze-
konany, że do końca kadencji uda nam 
się zrealizować te zamierzenia, ponieważ 
uważamy, że jest to niezbędne, aby Leśni-
ca była atrakcyjnym miastem przy dro-
dze do Góry Świętej Anny. W ostatnich 
mesiącach z udziałem środków unijnych 
zrealizowana została modernizacja palcu 
targowego i starego spichlerza. Stąd też 
wydaje się być rzeczą logiczną funkcjonal-
nie utworzenie w obrębie rynku terenów 
rekreacyjno - wypoczynkowych. W tym 

że możliwość gościnnie trenować w Opo-
lu. Ta różnorodność miejsc treningowych 
związana jest z koniecznością odbywania 
zajęć z sparing partnerami. Treningi teni-
sistów są bardzo czasochłonne. Codzennie 
zajęcia sportowe zajmują naszej mistrzyni 
około pięciu godzin. Jej współtrenerką jest 
mama - Bernadeta Jegiołka. Poza tym tre-
nuje ją Przemysław Sobecki z Kędzierzyna 
- Koźla oraz Czech Patryk Malinowski.
 Obecnie Justyna skupiła się na rywali-
zacji w dorosłym kobiecym tenisie śwato-
wym i w wieku piętnastu lat na światowych 
listach zawodowych WTA zajmuje 725 
miejsce. - Zaczynałam od różnych sportów 
- mówi Justyna - Lubiłam grać w nogę do 
czasu, kiedy małam dwie kontuzje. Grałam 

także w kosza. Jednak 
moją pasją okazał się 
tenis. Przeżywałam 
fascynacje różnymi 
sportowcami. Naj-
pierw był to koszy-
karz Michael Jordan, 
później Torre Andre 
Flo piłkarz norweski, 
a następnie bramkarz 
Jerzy Dudek. Teraz 
moją idolką i wzorem 
jest najlepsza tenisist-

ka śwata Lindsay Davenport. Oprócz pasji 
sportowych lubię także słuchać muzyki 
pop oraz czytać książki. Moimi ulubiony-
mi pozycjami są przygody Harrego Potte-
ra oraz „Pamętnik księżniczki”. Uwielbiam 
film Shreck z którego znam wszystkie cy-
taty. Moim największym marzeniem jest 

wygrać najstarszy i najbardzej prestiżowy 
turniej tenisowy Wimbledon.
 Mimo iż treningi pochłaniają mnó-
stwo czasu Justyna skończyła gimnazjum 
z wyróżnieniem. Zdobyła 152 punkty na 
200 możliwych, co otworzyło jej drzwi do 
większości szkół. Jednakże łączenie sportu 
na tak wysokim pozomie z nauką jest bar-
dzo trudne. Justyna jest obecnie uczenni-
cą klasy sportowej Liceum Ogólnokształ-
cącego numer 4 w Azotach.
 Państwo Jegiołka gościli już u siebie 
welkie sławy. Dwa lata temu na kortach  
w Leśnicy trenowały wraz z naszą mi-
strzynią siostry Radwańskie (Agnieszka  
i Urszula), które obecnie odnoszą ogrom-
ne sukcesy. Mama Justyny żartowała wedy, 
że musi sobie z nimi zrobić zdjęcie na wy-
padek, gdyby kiedyś były sławne. Rodzice 
naszej mistrzyni są bardzo dumni z sukce-
sów córki. Bernadeta Jegiołka mówi: - Ju-
styna jest perspektywiczną zawodniczką  
o dużym potencjale. Posiada bardzo dobre 
warunki fizyczne, a ponadto jest bardzo
pracowita, zdyscyplinowana i ambitna. 
Jednakże w sporcie, jak to w życiu czasem 
bywa, nie można przewidzieć dalszego 
rozwoju wypadków, ale należy mieć swoje 
marzenia, a moim marzeniem jest, by cór-
ka była w setce najlepszych zawodników 
WTA i wzięła udział w Igrzyskach Olim-
pijskich. Miejmy nadzieję, że o ile uda jej 
się osiągnąć sukces, może przyczynić się 
do popularyzacji w świecie przepięknych 
terenów Góry Świętej Anny, ponieważ 
pomimo iż dostawała wiele propozycji 
to nadal reprezentuje klub UKS „Smecz”  
Leśnica.

Mistrzyni Polski rodem z Leśnicy

język polski tłumaczyła Katrin Makosz. 
Gimnazjaliści przeplatali swoje występy 
piosenkami i wierszami. O tradycji stawa-
nia Maibaumu opowiedziała zebranym 
Angelina Korczyńska. Młodzież pochwa-
liła się także licznymi sukcesami, jaki od-
nosi w konkursach i olimpiadach języka 
niemieckiego. Gimnazjaliści wykazali 
się także ogromnym poczuciem humo-
ru. Wszystkich zebranych ogromnie roz-
bawiła zainscenizowana przez uczniów 
sytuacja u lekarza. Młodzież udowodni-
ła także, że pielęgnuje tradycję, zwycza-
je i obyczaje. Co roku odbywa się w ich 

Blüttenfest w Leśnicy

Mamy zastępcę 
burmistrza

Nowa gmina partnerska w Czechach

celu czynione są starania o odpłatne prze-
jęcie części obszernego ogrodu farskiego  
i zaadaptowanie go na tereny rekreacyjne. 
Mamy nadzeję, że takie usytuowanie parku 
mejskiego zwiększy zainteresowanie tym 
terenem ze strony mieszkańców, a przy 
okazji to, co zostanie tam zainwestowane, 
będzie mało większą szansę na uchronie-
nie się przed zniszczeniem przez chuliga-
nów. Po zrealizowaniu tego zamierzenia 
tereny dotychczasowego parku miejskiego 
zostaną przeznaczone na inne cele. Mamy 
zamar rozpocząć realizację tego zamierze-
nia jeszcze w tym roku, a na infrastrukturę 
konieczną do stworzenia parku pozyskać 
również środki zewnętrzne.

Śląska Jan Kornek. Właśnie obecność tego 
sanktuarium pragniemy wykorzystać do 
wspólnej realizacji projektów opartych 
o potrzeby naszego klasztoru na Górze 
Św. Anny i tegoż ośrodka pielgrzymko-
wego. Wizje księdza Kornka są bardzo 
ambitne, gdyż zamierza on stworzyć na 
bazie zabudowań klasztornych Europej-
ski Ośrodek Św. Huberta dla myśliwych. 
Naszym największym pragnieniem jest 

Nowy Park Miejski w Leśnicy

dlatego praca wice burmistrza koncen-
trować się będzie na zadaniach inwesty-
cyjnych oraz podlegać mu będzie obrona 
cywilna. Andrzej Iwanowski jest posta-
cią znaną w gminie, gdyż współpracuję 
z nim już od pięciu lat. Dlatego też jego 
przejście do Urzędu Miejskiego nie niesie 
za sobą żadnych rewolucyjnych zmian, 
jedynie mam nadzieję, że zwększy efek-
tywność pracy samorządu leśnickiego. 
Na jego miejsce w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w drodze konkursu wybra-
na została dotychczasowa główna księ-
gowa. Generalnie to przejście dyrektora 
na stanowisko w urzędzie gminy i wybór 
nowego dyrektora nie powoduje żadnych 
wzrostów zatrudnienia ani kosztów.

wybudowanie wreszcie parkingu z praw-
dzwego zdarzenia na Górze Św. Anny dla 
pielgrzymów. Na pewno zaczniemy od 
projektów bardzej przyziemnych, czyli 
od stworzenia biura wzajemnej informa-
cji turystycznej. Do tego potrzebne nam 
będze sięgnięcie do czeskiej przeszłości 
Śląska, a węc i naszej gmny. Będziemy 
wdzięczni naszym czytelnikom za każdą 
podpowiedź i wskazówkę pozwalającą 
nam znaleźć atrakcyjne hasło dla współ-
pracy polsko-czeskiej.

szkole Dzień Regionalny podczas którego 
recytują wiersze, śpiewają piosenki oraz 
prowadzą konkursy dotyczące naszego 
regonu. Gwoździem programu okazał się 
występ Patryka Hennek, który zaśpiewał 
piosenkę „Te opolskie chopcy”. Fragment 
przeboju brzmiał: „na widok Ausländra 
gupieją samice”. Następnie Urszula Pła-
chetka opowiedziała po śląsku o dziejach 
trzech braci na cześć których nazwano 
jedną z ulic w Leśnicy. Gimnazjaliści po-
kazali klasę, a do występów przygotowały 
ich Ewelina Gruszka i Agnieszka Hibner. 
Ostatnim punktem programu był występ 
zespołu śpiewaczego Frohsinn.

 26 maja w hali sportowej w Leśnicy 
odbyła się impreza z okazji Dnia Dziec-
ka i Matki. Zorganizował ją Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji, a czynnie 
pomagała młodzież działająca przy DFK 
Leśnica. Wszystkich zebranych powi-
tała Grażyna Kulpa, która prowadziła 
całą imprezę. Na pełnych obrotach pra-
cował salon piękności, w którym Katrin 
Makosz, Agata Swaczyna, Joanna Pusz-
czewcz oraz Magdalena Wasiak robiły 
dzieciom fantazyjne fryzury i makijaże. 
Na początku dzieci były nieco nieufne, 
ale późnej nawet młodzież z chęcią ko-
rzystała z zabiegów upiększających, a ko-
lejka „do fryzjera” zadawała się nie mieć 
końca. Ważnym punktem programu 
był występ Teatru Banasiów z Warsza-
wy, który zaprezentował przedstawienie 
pod tytułem „Król lasu”. Dzieci reago-
wały bardzo żywiołowo, ponieważ ak-
torzy często zadawali im pytania, dzięki 
czemu mogły one czynnie uczestniczyć  
w akcji. Późnej pociechy mogły się trochę 
rozruszać przy piosenkach śpiewanych 
przez Urszulę Plachetkę. Dzieci tańczyły 
w kółeczku, robiły wężyka mogły także 
zatańczyć „kaczuszki” oraz usłyszeć ta-
kie przeboje jak „Schnappi”. Na koniec 

Dzień dzieci i mam
Urszula Plachetka i Magdalena Wasiak 
zaśpiewały słynny przebój Majki Jeżow-
skiej „Wszystkie dzieci nasze są.” Podczas 
imprezy wystąpił także zespół taneczny 
„Stepdance”. Jego występ bardzo spodo-
bał się publiczności, która nagrodziła 
młode tancerki gromkimi brawami
 Gwoździem programu okazały się 
zawody sportowe. Rywalizowały w nich 
dwie nietypowe drużyny: jedną z nich sta-
nowiły dzieci, a drugą mamy. Prowadzą-
ca imprezę Grażyna Kulpa pokazała klasę  
i gdy okazało się, że jest o jednego zawod-
nika za mało w drużynie rodziców, sama 
stanęła do walki i z niezwykłą sprawno-
ścią pokonała tor przeszkód. 
W drużynie rodziców był 
tylko jeden ojciec-rodzynek.  
W pierwszej konkurencji na-
leżało pokonać skomplikowa-
ny tor przeszkód. Rodzice nie 
dawali za wygraną i walczyli 
dzielnie, ale w ostateczności 
zwyciężyły dzieci. Następną 
konkurencją były wyścigi w 
workach. Trzy dwuosobo-
we drużyny składające się  
z dziecka i rodzica musiały 
pokonać odległość oznaczoną 

słupkami. Oprócz tego zorganizowano 
także następujące konkurencje: slalom 
hokejowy, rzut ringo oraz rozbijanie krę-
gli. Dzieci mogły również sprawdzić swo-
je umiejętności plastyczne biorąc udział 
w konkursie w którym zadaniem było 
namalowanie swojej ukochanej Mamy 
lub czegoś związanego z Dniem Matki. 
Podczas imprezy można było również 
podziwiać wystawę prac kółka plastycz-
nego działającego przy LOKiRze. Każde 
dziecko otrzymało soczek, wafelek oraz 
lizaki. Ufundowano także inne nagrody 
dla zwycięzców w poszczególnych ka-
tegoriach. Impreza była bardzo udana  
o czym świadczyły stale goszczące na 
twarzach dzieci i rodziców uśmiechy.
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X Annogórski rodzinny rajd rowerowy

Dzień dziecka w Wysokiej

 Obchody rocznicowe rozpoczęła uro-
czysta Msza Św. w kościele pod wezwa-
niem św. Floriana, którą odprawił ks. pro-
boszcz Jan Paweł Sacher. Uroczysty apel 
przed, odnowioną przez Urząd Miejski 
w Leśnicy kosztem blisko 300 tys. zł, re-
mizą strażacką przeprowadził naczelnik 
OSP - dh Alfred Krawczyk. Ze względu na 
warunki atmosferyczne apel zakończony 
został w sali remizy. Ochotników z OSP 
Wysoka swą obecnością zaszczycili: dh 
Andrzej Borowski - Prezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP w Opolu, dh 
Józef Swaczyna - Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Sta-
rosta Strzelecki, brygadier Stefan Szłapa 
- Komendant PSP, ks. proboszcz Jan Paweł 
Sacher, delegacje FF Hoppensen, dh Ry-
szard Froń - Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Leśnicy. Z okazji jubileuszu Prezes 
Andrzej Borowski udekorował sztandar 
jednostki Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”. Jak przystało na tak wy-
jątkową okoliczność medalami i odzna-
czeniami udekorowano bardzo liczną gru-
pę strażaków. Wyjątkowo uhonorowano 
byłego prezesa OSP w Wysokiej - druha 

Bernarda Nawarę. Jako czwarty w gminie 
strażak ochotnik otrzymał najwyższe od-
znaczenie strażackie - Złoty Znak Związ-
ku OSP RP. Z tej okazji otrzymał od Bur-
mistrza list gratulacyjny i piękny bukiet 
kwiatów. Przemawiając po wystąpieniach 
z gratulacjami gości honorowych, bur-
mistrz Hubert Kurzał serdecznie pogra-
tulował jubileuszu strażakom z Wysokiej 
oraz podziękował Tym wszystkim, którzy 
tworzyli tę jednostkę i już od nas odeszli, 
Tym którzy poświęcili swą młodzieńczą 
energię, a teraz cieszą się z rozkwitu jed-
nostki i Tym, którzy z doskonałą wprost 
sprawnością organizacyjną przygotowali 
obchody jubileuszu, a na co dzień dbają 
o bezpieczeństwo mieszkańców Wysokiej 
i okolicznych miejscowości. Serdecznie 
też pogratulował wyróżnionym medala-
mi i odznaczeniami. Wskazał też na dwa 
dominujące aspekty służby w ochotniczej 
straży pożarnej: 1. Rolę służenia i poświę-
cenia się innym, co w dzisiejszym świecie 
jest zjawiskiem niestety coraz rzadszym. 
Dlatego członkom OSP należy się najwyż-
sze uznanie i szacunek tak od wszystkich 
struktur władzy, jak i całego społeczeń-

80-lecie OSP Wysoka stwa. 2. Pełnienie roli integracyjnej, która 
nabiera szczególnego znaczenia wobec 
wyludniania się naszych miejscowości. 
 W Wysokiej znajduje to wyraz choćby  
w trosce o losy swojej jednostki OSP sołty-
sa Edwarda Skowronka, jego rady sołeckiej  
i radnego Stefana Rudola, co z kolei prze-
kłada się na przychylność Rady Miejskiej. 
Obaj panowie są też partnerami dla bur-
mistrza przy realizacji szerokiego zakresu 
remontów. Burmistrz podziękował Zarzą-
dowi OSP z prezesem Pawłem Gawlikiem 
na czele, za sprawne kierowanie jednost-
ką, gościom honorowym, delegacjom  
z zaprzyjaźnionych jednostek OSP  
i wszystkim uczestnikom obchodów za 
przybycie na jubileuszowe święto jednost-
ki OSP Wysoka, słowa uznania skierował 
też pod adresem dh Jerzego Wojtali. Nie-
odzownym elementem urodzin są pre-
zenty. Kolegów z Wysokiej obdarowali 
między innymi druhowie z OSP Raszowa 
przekazując torbę ratownictwa medycz-
nego. Burmistrz wręczył grawerton pod-
pisany również przez przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz symbolicznie pom-
pę hydrauliczną do zestawu ratownictwa 
drogowego. Jubileuszowe obchody zakoń-
czyła zabawa taneczna do białego rana.

 W dniu siódmego czerwca br. Rada So-
łectwa Wysoka zorganizowała przy udziale 
finansowym Urzędu Miejskiego w Leśnicy
na boisku przy klubie wiejskim imprezę 
pt. „Rodzinny Dzień Dziecka”, na którą 
zaproszono wszystkich mieszkańców so-
łectwa. W programie imprezy przewidzia-
no liczne gry i konkursy dla dzieci oraz 
całych rodzin. Dla wszystkich dzieci, mam 
i babć przygotowano słodki poczęstunek, 
a finałem było rozpalenie ogniska, na któ-

 W sobotę 2 czerwca br. już po raz dzie-
siąty amatorzy dwóch kółek mogli wziąć 
udział w Annogórskim Rodzinnym Raj-
dzie Rowerowym. Organizatorami przed-
sięwzięcia byli Zespół Opolskich Parków 
Krajobrazowych na czele z Beatą Wiel-
gosik, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, 
Urząd Miejski w Leśnicy, Leśnicki Ośro-
dek Kultury i Rekreacji, Urząd Miejski 
w Gogolinie, Urząd Miejski w Strzelcach 
Opolskich, Urząd Miejski w Zdzieszowi-
cach, Agencja Artystyczna Alba. Hono-
rowy patronat nad imprezą sprawowali: 
Burmistrz Leśnicy i Burmistrz Gogolina. 
Impreza ta ma na celu upowszechnianie 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych 
i kulturowych Parku Krajobrazowego 
„Góra Św. Anny”, poznane historii regonu 
oraz propagowanie aktywnych form wy-
poczynku w rodzinie. Do udziału w rajdzie 
zgłosiło się 13 uczestników. Wyznaczono Druhny na medal

 W dniach 25-27 maja odbył się w Gnieź-
nie krajowy finał XXX Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Trzy druhny z naszej 
gminy dzielnie pięły się po kolejnych szcze-
blach konkursu (etapy: gminny, powiatowy, 
wojewódzki, krajowy), aż dotarły do finału
krajowego. W grupie klas gimnazjalnych 
Martyna Błoniarz z OSP Zalesie zajęła VI 
miejsce, a Weronika Paterok z tej samej 
jednostki uplasowała się na IX miejscu.  
W kategorii klas ponad gimnazjalnych 
Joanna Kroker z OSP Lichynia zajęła VI 
miejsce. Uczestnicy zmagali się z pytaniami 
z zakresu przepisów przeciwpożarowych, 

Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Łąkach Kozielskich
 9 czerwca na boisku w Łąkach Koziel-
skich odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
-Pożarnicze OSP. Do rywalizacji przystąpi-
ły łączne 23 zespoły strażackie, w czterech 
grupach wekowych, których zmagania ob-
serwowała licznie zgromadzona tego dnia 
publiczność. Otwarcia zawodów, pod 
nieobecność Burmistrza, dokonał Prezes 
ZOM-Gm ZOSP RP w Leśnicy dh Ryszard 
Golly. W ceremonii tej uczestniczył m.in. 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego 
Pan Józef Kotyś, który na powitanie życzył 
wszystkim zgłoszonym drużynom sporto-
wej postawy i osiągnięcia jak najlepszych 
wyników. Funkcję komendanta zawodów 
pełnił dh Rajmund Murlowski - Komendant 
M-G ZOSP. Starty oceniała komisja powo-
łana przez Komendanta Powiatowego PSP, 
której przewodniczył młodszy brygadier Ja-
nusz Filipkowski.
 W kategorii seniorów zawody rozegrano 
wg Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożar-

niczych OSP zatwierdzonego przez Komen-
danta Głównego PSP i Prezesa ZG ZOSP RP 
11 kwietna 2006 r., potocznie nazywanego 
polskim „na mokro”. Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze rywalizowały w oparciu o mię-
dzynarodowy regulamin CTIF. Pecha mały 
utytułowane dziewczęta z Raszowej. Druży-
na nie wykonała zadania głównego zgodne  
z regulaminem (nie napełnienie tarcz nale-
wowych) i została zdyskwalifikowana.
 Za zwycięstwo w poszczególnych gru-
pach okazałe puchary ufundowane przez 
Prezesa Banku Spółdzielczego w Leśnicy 
wręczał druh Józef Swaczyna - Prezes ZOP 
ZOSP RP, starosta strzelecki. Dyplomy i na-
grody otrzymały wszystkie startujące dru-
żyny: MDP - rzeczowe sponsorowane przez 
Marszałka Województwa Opolskiego, senio-
rów - finansowe na zakup sprzętu i umun-
durowania strażackiego ufundowane przez 
Burmistrza Leśnicy. Na zakończenie zawo-
dów zadowoleni uczestnicy na gorąco oma-

wiali swoje występy przy tradycyjnej stra-
żackiej grochówce. Posiłek przygotowano 
dzięki środkom przekazanym przez liczną 
grupę sponsorów zawodów - przedsiębior-
ców prowadzących działalność gospodarczą 
na terenie gminy Leśnica.
 Wzorowo z powierzonego zadania wy-
wiązały się OSP Czarnocin i OSP Raszowa 
- główni organizatorzy zawodów. Niezgorzej 
spisali się również druhowe z OSP w Łąkach 
Kozielskich, którzy niemałym wysiłkiem 
przygotowali obiekt boska do imprezy.

Klasyfikacja zawodów:

MDP - Dziewczęta wg CTIF
I miejsce - OSP Wysoka 
II miejsce - OSP Lichynia 
III miejsce - OSP Zalesie Śląske I
IV miejsce - OSP Leśnica
V miejsce - OSP Zalesie Śląskie II
Dyskwalifikacja - OSP Raszowa

MDP - Chłopcy wg CTIF
I miejsce - OSP Wysoka
II miejsce - OSP Raszowa I
III miejsce - OSP Zalesie Śląskie
IV miejsce - OSP Łąki Kozielskie

Grupa C 
Kobiece Drużyny Pożarnicze
I miejsce - OSP Zalesie Śląskie
II miejsce - OSP Wysoka
III miejsce - OSP Raszowa 
IV miejsce - OSP Lichynia 

sprzętu pożarniczego, historii pożarnic-
twa, a także organizacji systemu ochrony 
przeciwpożarowej. Druhnom z Zalesia w 
przygotowaniach do konkursu pomaga-
ła Renata Golly, która w 2004 roku zajęła  
I miejsce w krajowym etapie owego turnie-
ju. Natomiast Joannie Kroker służyli pomo-
cą strażacy z jednostki OSP w Lichyni. Or-
ganizatorzy finału zapewnili uczestnikom
wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie Muzeum 
Początków Państwa Polskiego i Gniezna, 
pokaz break dance i capoeiry. Dziewczy-
ny już zapowiedziały, że w przyszłym roku 
chcą zajść jeszcze wyżej. Gratulujemy im 
zapału i życzymy dalszych sukcesów !

LISTA ODZNACZONYCH:
Złoty Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej

Złoty Znak Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP: 
Dh Bernard Nawara

Złoty Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”: 
Dh Joachim Skowronek

Srebrny Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnctwa”:
Dh Cecylia Rudol 
Dh Łucja Skowronek 
Dh Karol Gawlik 
Dh Norbert Janda 
Dh Alfred Krawczyk 
Dh Kazimerz Kurzeja 
Dh Wolfgang Nolte - FF Hoppensen 
Dh Eugeniusz Nizioł - OSP Lichynia

Brązowy Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Dh Dorota Janda 
Dh Irena Janda 
Dh Kinga Pełka 
Dh Beata Rudol 
Dh Joachim Gawlik

cztery rasy o różnych stopniach trudności. 
Przebiegały one drogami wiodącymi przez 
miejscowości położone na terenie parku  
i w jego sąsiedztwie. Uczestnicy wyjeżdża-
li z Leśnicy, Strzelec Opolskich i Góraż-
dży, a meta znajdowała się na Górze Św. 
Anny. W imprezie mogły wziąć udział ro-
dziny, osoby dorosłe oraz dzieci pod opie-
ką wychowawcy (grupy do 10 osób). Tra-
dycyjne uhonorowani zostali najstarszy  
i najmłodszy uczestnik rajdu, przewodni-
cy poszczególnych tras oraz z okazji Jubi-
leuszu Rajdu te osoby, które brały udział 
we wszystkich jego edycjach (były cztery 
takie osoby). Imprezą towarzyszącą rajdo-
wi był piknik rodzinny, który odbył się na 
Górze Św. Anny na placu przy przedszko-
lu. Podczas imprezy występowały zespoły 
wokalne i taneczne. Każdy z uczestników 
mał szansę wylosować atrakcyjną nagrodę, 
pod warunkiem, że prawidłowo odpowie-

rym każdy mógł upiec otrzymaną od or-
ganizatorów kiełbasę. Wyśmienitą zabawę 
imprezy zakłócił niestety deszczyk, który 
jednak nie zgasił ogniska i zapału do za-
bawy wśród uczestników. Rada Sołectwa 
pragnie podziękować Panu Burmistrzowi 
za wsparcie finansowe, a wszystkim, któ-
rzy pomogli zorganizować imprezę składa 
również gorące podziękowania.

Rada Sołectwa Wysoka

dział na wszystkie pytania zamieszczone 
w „kuponie konkursowym”. Od godziny 
19.00 wszyscy mogli poszaleć na zabawie 
tanecznej z zespołem „Factor”.

Grupa A
Męskie Drużyny Pożarnicze 
I miejsce - OSP Raszowa II
II miejsce - OSP Wysoka 
III miejsce - OSP Raszowa I
IV miejsce - OSP Łąki Kozielskie
V miejsce - OSP Zalesie Śląskie
VI miejsce - OSP Lichynia
VII miejsce - OSP Leśnca
VIII miejsce - OSP Raszowa III
IX miejsce - OSP Czarnocin

Dh Paweł Gawlik
Dh Franciszek Rudol
Dh Piotr Rudol

Odznaka „STRAŻAK WZOROWY”:
Dh Teresa Janda
Dh Mchał Gawlik
Dh Marcin Polewka
Dh Robert Polewka
Dh Andrzej Lesik - OSP Lichynia
Dh Marek Stachowiak - OSP Leśnica

Odznaka „ZA WYSŁUGĘ LAT”:
Za 50 Lat:  Dh Bernard Nawara
Za 35 Lat:  Dh Stefan Rudol
  Dh Edward Skowronek
Za 30 Lat:  Dh Jerzy Wojtala
Za 25 Lat:  Dh Gerhard Janda
  Dh Krzysztof Janda

Odznaka 
„MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA”
ZŁOTA: 
Dh Andrea Ciupka, Dh Monika Kuchar-
czyk, Dh Anja Mateja, Dh Marcelina Pi-
gło, Dh Maria Sotor, Dh Adam Chlebosz

SREBRNA: 
Dh Anna Głowik, Dh Edyta Janda, Dh 
Iwona Janda, Dh Monika Janda, Dh Pa-
trycja Janda, Dh Jessica Mateja, Dh Edyta 
Rudol, Dh Magdalena Rudol, Dh Aleksan-
dra Wieczorek, Dh Monika Woźnica, Dh 
Dawid Bula, Dh Krzysztof Dąbrowski, Dh 
Robert Dąbrowski, Dh Mateusz Nowak, 
Dh Krzysztof Romanków, Dh Piotr Ro-
manków, Dh Sylwester Spruch, Dh Jacek 
Trałka, Dh Marek Wojtala, Dh Grzegorz 
Wycisło

BRĄZOWA: 
Dh Agneszka Janda, Dh Anna Janda, Dh 
Maria Mateja

Dyplom Uznania: 
Dh Malwna Pelka, Dh Justyna Sotor, Dh 
Matylda Spruch, Dh Teresa Trałka, Dh 
Klaudia Werner, Dh Wiesława Wiora, 
Dh Danuta Wodarz, Dh Ewa Wodarz, Dh 
Krzysztof Spruch
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wój” triumfowały Parafialna Orkiestra w
Świbiu oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Leśnicy. Ponadto w przeglądzie udział 
wzięły Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gło-

gówka, Gminna 
M ł o d z i e ż o w a 
Orkiestra Dęta 
z Polskiej Cere-
kwi, Orkiestra 
Gminna z Prósz-
kowa, Frei Band 
z Pietraszyna, 
Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Ca-
merata ze Starych 
Budkowic oraz 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łowko-
wic. Poza konkursem wystąpiła Orkiestra 
Szkoły Muzycznej w Leśnicy, która zebra-
ła największe brawa. Przewodniczący jury, 
Piotr Baron mówi: - Byliśmy nadzwyczaj 
zgodni i nie mieliśmy trudności z podję-
ciem werdyktu. Podkreślić należy znaczny 
wzrost poziomu orkiestr. Powiększyły się 
one również pod względem ilościowym. 
Znaczący jest udział młodzieży oraz za-
angażowanie dyrygentów, którzy stale 
poszukują nowych inspiracji. Chciałbym 
zwrócić również uwagę na to, że w nie-
których orkiestrach grały osoby, które nie 
należą do podstawowego składu. Zacho-
wanie takie uważam za nieetyczne i pro-
szę organizatorów o uwzględnienie tego w 
regulaminie w przyszłym roku. Zachęcam 
też na przyszłość, aby orkiestry korzysta-
ły z repertuaru bardziej ambitnej muzyki 
klasycznej, a nie jedynie taneczno-rozryw-
kowej. Na zakończenie imprezy odbyła się 
zabawa taneczna z zespołem Holiday.

 23 czerwca 2007 r. odbył się w Lichyni 
Gminny Dzień Seniora. Przedsięwzięcie 
finansowane było z budżetu Gminy Le-
śnica oraz dotacji Konsulatu Generalnego 
Niemiec we Wrocławiu. W organizację 
imprezy zaangażowany był burmistrz Le-
śnicy Hubert Kurzał, księża proboszczowe 
parafii gminy Leśnica oraz ksiądz Prałat
Piotr Kondziela (Caritas). Burmistrz Le-
śnicy Hubert Kurzał mówi: - Dzień Senio-
ra organizujemy już od 1992 roku z małą 
przerwą. Sam pomysł urządzenia takiej 
imprezy wyszedł ode mnie. Na początku 
zająłem się tym ja oraz ksiądz Kondzie-
la. Szukaliśmy jeszcze trzeciego partnera  
i podjęliśmy w tym celu współpracę  
z gminą partnerską w Austrii (Voitsberg). 
Pierwszą tego typu imprezę zorganizowa-
liśmy na Wysokiej. Niestety w tej miej-
scowości z kościoła do remizy test dość 
daleko, dlatego nie wszyscy mogli tam 
dojść. Kolejny rok z rzędu Dzień Seniora 
obchodzimy w Lichyni. Jest to wygodniej-
sze, ponieważ namiot ustawiamy na bo-
isku zaraz za kościołem i wszyscy spokoj-
nie tu docierają. Zamysł imprezy był taki, 
żeby ludziom starszym, o których czasami 
się zapomina, dać trochę radości w życiu. 
Utarło się bowiem przekonanie, że starsi 
ludzie rozmawiają tylko o chorobach. My 
chcemy pokazać, że w ich życiu są także 
inne, przyjemniejsze elementy. Bardzo 
cieszy mnie obecność osób z Domu Po-
mocy Społecznej, które są samotne. To 
jest pokolenie, któremu wiele zawdzięcza-
my i któremu wszyscy powinniśmy być 
wdzięczni, choć czasem o tym zapomi-
namy. Dlatego chcemy im to w jakiś spo-
sób wynagrodzić. Seniorzy to najbardziej 
wdzięczna grupa. Chętnie przychodzą, 
dobrze się bawią i potrafią powiedzieć
„Dziękuję”, co rzadko się zdarza w dzisiej-
szych czasach. - kończy burmistrz. 
 Obchody Dnia Seniora rozpoczęto uro-
czystą Mszą Św. w kościele pod wezwaniem 
Św. Józefa w Lichyni. Później wszyscy se-
niorowie udali się do namiotu festynowe-
go, gdzie czekał na nich poczęstunek oraz 
bogata propozycja artystyczna. Wystąpiła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy, 
grupa śpiewacza Froh-sinn z Leśnicy oraz 
zespół Viva  La Musica ze Strzelec Opol-
skich. Największą atrakcją wieczoru był 
jednak występ młodego wokalisty Tobie-
go z Monachium. Ożywił on wszystkich 
zebranych, którzy śpiewali razem z nim 
znane niemieckie hity i ochoczo klaskali. 
Największą aktywnością wśród publicz-
ności wykazywały się panie z Leśnickiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji, które cały 
czas tańczyły i wykonały nawet specjalny 
układ choreograficzny ze... ścierkami.
 Sala pękała w szwach, a seniorzy świet-
nie się bawili. Jedna z organizatorek przed-
sięwzięcia, Edyta Gola, mówi: - Impreza ta 

Seniorzy się bawią

Wręczenie medali za 
„Długoletnie pożycie małżeńskie”

XV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

XI Regionalny Przegląd Koni w Porębie

55-lecie LZS Kadłubiec
 W sobotę 14 lipca br. w Kadłubcu świę-
towano jubileusz 55 - lecia Ludowego Ze-
społu Sportowego tej miejscowości. Z tej 
okazji zorganizowano turniej piłki nożnej 
oraz wystąpiła orkiestra dęta z Góry Świętej 
Anny. Organizatorami imprezy był Urząd 
Miejski w Leśnicy oraz sołectwo i sołtys Ka-
dłubca. Uroczystość rozpoczął Prezes LZS 
Kadłubiec, który w krótkim rysie przed-
stawił historię klubu, następnie Burmistrz 
Leśnicy Hubert Kurzał na ręce Prezesa An-
toniego Bednarek przekazał pamiątkowe 
kryształowe trofeum, zaś zaangażowanym 
sportowcom i działaczom wręczył dyplo-
my. Specjalnie na ten jubileusz przyjechała 
drużyna BSG INA 80 Nürnberg. Goście z 
Niemiec przekazali pamiątkowy puchar z 
życzeniami da LZS Kadłubiec. Burmistrz 
Hubert Kurzał mówił: - W turnieju biorą 
udział drużyny z Nürnberga, LZS Poręba 
oraz trzy jedenastki z Kadłubca: juniorzy, 
seniorzy i odboje. Można więc powiedzieć, 
że jest o Turniej Międzynarodowy - Mały 

 W dniu 19 czerwca 2007 r. w Urzędzie 
Miejskim w Leśnicy odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali „ Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”, nadanych przez 

 Impreza ta odbyła się 24 czerwca w Li-
chyni pod patronatem honorowym Mar-
szałka Województwa Opolskiego Józefa 
Sebesty. Na przegląd serdecznie zaprasza-
ło Śląskie Stowarzy-
szenie Samorządowe 
w Leśnicy, burmistrz 
Hubert Kurzał, Urząd 
Miejski we Współ-
pracy z Leśnickim 
Ośrodkiem Kultury 
i Rekreacji, OSP Li-
chynia, Sołtys i Rada 
Sołecka Lichyni oraz 
DFK Lichynia. Przed-
sięwzięcie zrealizo-
wane zostało dzięki wsparciu finansowe-
mu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Konsulatu Generalnego 
Niemiec we Wrocławiu oraz Samorządu 
Województwa Opolskiego. Przegląd pro-
wadziła Dorota Kwoczała, która podawa-
ła ciekawostki dotyczące poszczególnych 
orkiestr oraz repertuar, jaki wykonają.  
W jury przeglądu zasiadali Tadeusz Wi-
dera (dyrektor Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Strzelcach Opolskich oraz mu-
zyk Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Opolskiej), Gotfryd Włodarz (dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej Numer 1  
w Kędzierzynie - Koźlu) oraz Piotr Baron 
(który jest dyrygentem oraz wykłada na 
Akademii Muzycznejw Bydgoszczy. 
 Jury po naradzie postanowiło przyznać 
wyróżnienia w dwóch kategoriach. W ka-
tegorii „najwyższy pozom artystyczny” 
wyróżnienia zdobyły orkiestry OSP Węgry 
oraz Bialska Orkiestra Dęta. Natomiast  
w kategorii „najbardziej dynamiczny roz-

 Trzydziestego czerwca br. w Porębie 
pod Patronatem Honorowym Marszałka 
Województwa Opolskiego Józefa Sebesty 
odbył się XI Regionalny Przegląd Koni - 
Premiowanie źrebiąt rocznych i dwuletnich 
rasy śląskiej. Oceniono 49 koni w czterech 
kategoriach: kla-
cze roczne, ogiery 
roczne, klacze dwu-
letnie, ogiery dwu-
letnie. Organizato-
rami imprezy byli 
Burmistrz Leśnicy, 
Urząd Miejski w 
Leśnicy, Terenowe 
Koło Hodowców 
Koni w Strzelcach 
Op. i Okręgowy 
Związek Hodow-
ców Koni w Katowicach. Serdecznie dzię-
kujemy także wszystkim sponsorom: Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, 
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Transanna-
berg Wiesiollek, J.M. Spółka Jawna, Trans-
annaberg Logistic Wiesiollek Wolfgang, 
Zakład Produkcyjno - Handlowy Seba-
stian Bula Poręba, Spółdzielnia Mleczarska  
w Opolu. Oficjalnego otwarcia imprezy do-
konał w zastępstwie Burmistrza Leśnicy Pan 
Józef Garbacz - Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Leśnicy w asyście Burmistrza 
Strzelec Op. Tadeusza Goca i Przedstawi-
ciela Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi UMWO Piotra Dziedzica. Publiczność 
zgromadzona na boisku, udostępnionym 
dzięki uprzejmości LZS-u, była zachwyco-
na wysokim poziomem jaki prezentowa-
ły zwierzęta. Najwięcej emocji wzbudziły 
pokazy westernowe w wykonaniu braci 
Grinner. Mówią oni: - W naszej rodzinie 
od zawsze hodowano konie. Widzieliśmy 
parę razy pokazy kaskaderskie hodowców  
z Warszawy. Bardzo nas one zafascynowały 
i dlatego sami zaczęliśmy trenować w domu. 
Musieliśmy zaliczyć sporo upadków i nieźle 
się poobijać nim zaczęło nam to wychodzić. 
Przewodnicząca jury, Małgorzata Studziń-
ska mówi: - Ocenialiśmy pięć elementów: 

cieszy się wielką popularnością. Co roku 
przybywa na nią bardzo dużo osób z całej 
gminy. Przygotowali-
śmy nawet 50 miejsc 
więcej na wszelki wy-
padek, gdyby ktoś w 
ostatniej chwili zdecy-
dował się do nas dołą-
czyć. 
 Uczestnik zabawy, 
Henryk Kosiel z Le-
śnicy, mówi: - Przyjeż-
dżam na Dzień Seniora 
od samego początku 
odkąd organizowana 
jest ta impreza. Biorę 
w niej udział, bo chcę 
spotkać się ludźmi. 
Najbardziej podobają 
mi się występy orkie-
stry dętej oraz miła atmosfera. Myślę, że 
organizacja tej imprezy o świetny pomysł, 
ponieważ ludzie starsi przeważnie siedzą 

w domu, a tutaj mają okazję spotkać się ze 
swoimi rówieśnikami, porozmawiać przy 
kawce i przyjemnie spędzić czas. Seniorów 
obsługiwały panie z LO-KiR-u, Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz młodzież z Li-
chyni, Zalesia, Raszowej, Łąk Kozielskich, 
Leśnicy i Góry Św. Anny.

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pa-
rom małżeńskim obchodzącym jubileusz  
50 - lecia małżeństwa. Aktu dekoracji do-
konał Burmistrz Hubert Kurzał, a medale 

wręczono Państwu: Zofii 
i Michałowi Domeredz-
kim z Poręby, Elżbiecie  
i Franciszkowi Skrobocz, 
Annie i Franciszkowi Koj 
oraz Łucji i Rudolfowi 
Kopton z Dolnej, Jadwidze 
i Antoniemu Skowronek 
z Góry Śwętej Anny, Te-
resie i Henrykowi Kałuża  
z Lichyni oraz Ernie i Rein-
holdowi Fox z Raszowej.

Puchar Europejski. Ja kibicuję wszystkim 
„naszym”. Kapitanem drużyny z Nürnberga 
był Andrzej Krawczyk, który kiedyś miesz-
kał w Kadłubcu. Mówi on: - Wyjechałem 
do Niemiec dwadzieścia lat temu. Razem  
z Rolandem 
Nowakiem 
wpadliśmy 
na pomysł, 
żeby zor-
ganizować 
taki turniej. 
Moja dru-
żyna entu-
zjastycznie 
p r z y j ę ł a 
ten pomysł. 
P o z i o m 
drużyn bio-
rących udział w zawodach jest dość dobry  
i odpowiada klasom w których grają. Moja 
jedenastka trenuje w Herzogenaurach, 
gdzie mają siedzibę nasi sponsorzy. Jest 
to piękne średniowieczne miasto. Moi ko-
ledzy z Niemiec są w Polsce pierwszy raz  
i są zachwyceni polską gościnnością. Ja do-
strzegam ogromne zmiany, które tu zaszły. 
Wiele się tutaj buduje i zmienia na lepsze.
Gospodarze nie pozostawili szans pozosta-
łym drużynom:
I miejsce zajęli seniorzy (8 pkt 4:0 Bramki), 
II juniorzy (7 pkt 7:7 Bramki), a III oldboje 
(6 pkt 5:4 Bramki) z Kadłubca, IV miejsce 
zajęli goście z Niemiec (2 pkt 2:5 Bramki),  
a V LZS Poręba (2 pkt 1:3 Barmki). Druży-
na seniorów z Kadłubca w turnieju nie stra-
ciła bramki, a zarazem bramkarz tej druży-
ny zachował czyste konto w całym turnieju. 
Najlepszym strzelcem został Dawid Bula  
z drużyny Kadłubca Juniorów z dorobkiem 
6 bramek. Najlepszym bramkarzem turnie-
ju został Arnold Ciupka z drużyny Oldbo-
jów.

typ (koń śląski), pokrój (budowa), stęp, kus 
oraz kondycję (pielęgnacja, przygotowanie 
konia do konkursu). Za każdy z nich można 
było otrzymać 10 punktów, a maksymalna 
nota końcowa mogła wynieść 50 punktów. 
Pozom był bardzo wysoki, z roku na rok 

jest coraz lepiej 
pod względem ja-
kościowym i ilo-
ściowym. Coraz 
więcej koni jest 
wystawianych do 
konkursu i są one 
dużo lepiej przy-
gotowane, co ma 
odbicie w wyso-
kich notach. Spo-
ra w tym zasługa 
hodowców, którzy 

wkładają wiele pracy i serca w przygotowa-
nie swoich zwierząt - kończy jurorka.
Kasyfikacja najlepszych koni:

Perwsze mejsca: ogier Lars hodowany 
przez Wojciecha Gawędę (47 punktów), 
ogier Lothario hodowany przez Beatę Ka-
picę (48), klacz Arachne hodowana przez 
Hubertta Sobol (46,6) oraz klacz Janda ho-
dowana przez Karola Schmida (47,8). 
Drugie miejsca: ogier Jarsen hodowany 
przez Waldemara Wloka (45,4), ogier Li-
twin hodowany przez Herberta Suchanek 
(45,8), klacz Begi hodowana przez Konra-
da Dendera (45,2), klacz Loren hodowa-
na przez Marię i Szczęsnego Szymańskich 
(47,4)
Trzecie miejsca: ogier Arctos hodowa-
ny przez Marię i Szczęsnego Szymańskich 
(45,2), ogier Sułtan hodowany przez Kry-
stiana Kotula (44,4), klacz Andora hodowa-
na przez Marię i Szczęsnego Szymańskich 
(45,2), klacz Rozeta hodowana przez Sylwię 
Kitel-Ficoń (47).
Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Pi-
sarskiemu i Rudolfowi Gajda za zaangażo-
wanie w przygotowanie imprezy i LZS Po-
ręba za udostępnienie boska.
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 W dniach 27-29 lipca odbyło się X Spo-
tkanie Leśniczan. Przedsięwzięcie owo zo-
stało zorganizowane ze środków Konsulatu 
Generalnego Niemiec we Wrocławiu oraz 
gminy Leśnica we współpracy z Leśnickim 
Ośrodkiem Kultury i Rekreacji oraz OSP 
Leśnica. Referent do spraw kultury oraz kie-
rowniczka zespołu śpiewaczego Frohsinn, 
Maria Czeczor mówi: - intensywne przygo-
towania do tej imprezy trwały ponad dwa 
miesiące. Na zebraniach zarządu, podczas 
których obecny był także burmistrz Hubert 
Kurzał oraz dyrektor Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji pani Gizela Szendzie-
lorz, ustaliliśmy cały plan spotkania Leśni-
czan oraz zastanawialiśmy się jaki program 
artystyczny zaprezentować. Oprócz tego 
wykonaliśmy także szereg prac porząd-
kowych, m.in. wysprzątaliśmy cały teren 
wokół domu spotkań, wyrównaliśmy na-

IX Spotkanie Leśniczan
 Z okazji X Spotkania Leśniczan przy-
gotowano wystawę „Leśnica i jej okolice 
na starej fotografii”, która odbyła się w
domu spotkań DFK. Motywem prze-
wodnim wystawy były słowa Sörena 
Kierkegaarda (1813-1855): „Życie moż-
na zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. 
Żyć jednak trzeba naprzód.” - Ta wy-
stawa o było inicjatywa lokalna - mówi 
Berthold Malik, który był jej głównym 
organizatorem - Na zebraniach zarządu 
DFK padł pomysł, żeby w ten sposób 
wzbogacić IX Spotkanie Leśniczan. Za-
wsze pasjonowała mnie genealoga i hi-
storia, a jak wiadomo te dwie dziedziny 
łączą się nierozerwalnie ze sobą. Chcia-
łem ukazać głównie przodków, którzy 
kiedyś żyli w Leśnicy oraz wszystko to, 
co się z ich życiem wiązało. Pragnąłem, 
aby ludzie z zagranicy, którzy przyjechali 
na tę imprezę mogli rozpoznać na zdję-
ciach swoich dawnych znajomych, a być 
może i samych siebie. Wystawa ta mała 
ich zachęcić do wspomnień, zwierzeń  
i rozmów.
 Organizacja tego przedsięwzięcia 
trwała około sześciu tygodni. Dużą po-
mocą był dla mnie album pani Adelheidy 
Kentsch-Kneip oraz publikacja „Osiem 
wieków Ziemi Leśnickiej”. Później wy-
wiesiłem w gablotkach na terenie całej 
Leśnicy prośbę, aby ci, którzy posiada-
ją ciekawe zdjęcia naszego miasta, jego 

Leśnica i okolice na starej fotografii

 Gerbrunn jest miejscowością leżąca 
nieopodal  Würzburga w Dolnej Franko-
nii. Liczy ona około 60-6000 mieszkań-
ców. Ma ona partnerów we Francji, 
Turyngii, Czechach jak i w Polsce 
właśnie w Leśnicy. Niedawno odbyły 
się tam obchody 900lecia pierwszej 
wzmianki historycznej o istnieniu 
tej miejscowości. Na obchody zostali 
zaproszeni liczni goście, a nasze mia-
sto reprezentował zespół śpiewaczy 
„Frohsinn” liczący 20 członków. Kie-
rowniczka zespołu, Maria Czeczor 
mówi: - Braliśmy udział w uroczy-
stym korowodzie ulicami Gerbrunn, 
w którym oprócz nas maszerowało 
56 różnych grup, w tym m.in. orkiestry  
i grupy taneczne z Alzacji oraz Bractwo 
Rycerskie z Cernosic w Czechach. Kiedy 
ludzie widzieli napis „Leśnica” to reago-
wali bardzo entuzjastycznie i bili nam bra-
wo. Podczas pobytu mogliśmy zwiedzić 
niezwykle piękną okolicę oraz nawiązali-
śmy wiele nowych kontaktów.
 Piotr Paisdzior, członek zespołu oraz 
przedstawiciel Rady Miejskiej mówi: -  
W niedzielę odbyło się nabożeństwo eku-
meniczne z udziałem władz samorządo-
wych oraz przybyłych gości. Jego oprawę 
stanowiły poczty sztandarowe organiza-
cji działających w Gerbrunn oraz poczet 

Frohsinn gościło w Gerbrunn

 Gmina Leśnica podpisała akt partner-
stwa z Gminą Crostwitz 18 grudnia 2003 r. 
podczas wizyty delegacji z tej gminy, któ-
ra przybyła do nas specjalnie na tę okazję  
z Burmistrzem Matthiasem Bützke na cze-
le. Razem z burmistrzem Crostwitz przy-
był do Leśnicy Prezydent Regonu Drezno 
dr Henry Hasenpflug, z-ca burmistrza
Joachim Wessela, ks. Michael Bresan oraz 
przyjaciele z CSB Miltitz: pan Helmut Mül-
ler i Thaddäus Ziesch. Podczas popołu-
dniowego spotkania podpisano uroczyście 
akt partnerstwa i od tej chwili gminy nasze 
podejmują działania na rzecz zacieśniania 
wzajemnych kontaktów. Crostwitz (Chró-
sćicy w języku górnołużyckim) , to miej-
scowość i siedziba gminy w kraju związ-
kowym Saksonia w Niemczech (w okręgu 
Drezno, w powiecie Kamjenc) na Łużycach 
Górnych. Gmina liczy 1172 mieszkańców 
(2005 r.). Większość to Serbołużyczanie. 
Oficjalnym językiem jest język niemiecki,
ale większość Łużyczan w swym codzien-
nym życiu używa języka serbskiego, który 
jest bardzo podobny do języka czeskiego, 
a także polskiego. Także w przedszkolach  
i szkołach język serbski jest często używa-
ny, a także pielęgnowana jest bogata trady-
cja tej grupy etnicznej. W kwietniu 1945 

Międzynarodowy festiwal folklorystyczny 
Lausitz 2007

sztandarowy DFK Leschnitz, który miał 
zaszczyt, jako pierwszy wejść do kościo-
ła. Przekazałem na ręce Burmistrza Pana 

Stefana WoIfshörndl najserdeczniejsze ży-
czenia oraz pozdrowienia od Burmistrza 
Leśnicy Pana Huberta Kurzał oraz wszyst-
kich mieszkańców, a następnie wręczyłem 
upominek. Również ksiądz proboszcz  
i pastor tamtejszej wspólnoty parafial-
nej otrzymali małe prezenty. Następnie 
nasz zespół przedstawił wiązankę piose-
nek śląskich, a w drugiej części repertuar  
z którym zwycięsko zaprezentowaliśmy 
się w Walcach na XV Festiwalu Chórów  
i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Nie-
mieckiej. Nasz występ bardzo spodobał się 
publiczności i został nagrodzony gromki-
mi brawami.

okolic oraz swoich przodków zechcieli 
się nimi ze mną podzielić. Bezpośredni 
kontakt i rozmowy z tymi, którzy dostar-
czyli fotografie spowodowały, że pojawi-
ły się bardzo ciekawe zdjęcia z różnych 
okresów Leśnicy. Chciałbym podzięko-
wać tym wszystkim, którzy podzielili się 
ze mną swoimi bezcennymi wspomnie-
niami: Marii Czeczor, Edycie Gola, Joan-
nie Kopa, Elżbiecie Nocoń, Renacie Po-
lak, Annie Rychter, Franciszkowi Czakaj, 
Alfonsowi Długosz, Franciszkowi Fan-
drych, Pawłowi Osełka, Helmutowi Pais-
dzior oraz Tadeuszowi Płuciennik. Szu-
kając ciekawych informacji związanych  
z Leśnicą znalazłem wśród akt Archiwum 
Państwowego w Opolu stary akt kupna - 
sprzedaży obecnego domu spotkań DFK. 
Jego treść brzmiała: „Niniejszym ogłasza 
się i czyni wiadomym, że pomiędzy Pa-
nią Majorową von Schmid-thals z domu 
von Czettritz najjaśniejszą dziedziczką  
i właścicielką Wolnego Wójtostwa Leśni-
ca w matriarchalnej i dziedzicznej kura-
teli jako sprzedawczynią i Gminą Miej-
ską jako kupującym została następująca 
umowa kupna - sprzedaży, położonego 
w mieście, tak zwanego Starego Zamku 
wraz z przyległymi ogrodem i podwó-
rzem, sporządzona, zawarta i dopełnio-
na.” Później w tym budynku znajdowała 
się szkoła aż do wybudowania 1000 latki. 
Swoją siedzibę miał tutaj także Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji. Potem jakiś 
czas budynek stał pusty, a obecnie swoją 
siedzibę ma tutaj DFK Leśnica.
 Wystawa została tematycznie zróż-
nicowana. Pierwszą jej część stanowiły 
najstarsze zdjęcia dawnych mieszkańców 
Leśnicy, których potomkowie jeszcze 
dziś mieszkają w naszym mieście (np. 
rodziny Czakaj, Osełka). Drugą część 
stanowiły stare zdjęcia klasowe, trzecią 
- siedem młynów wodnych z których 
kiedyś słynęła Leśnica. Część czwar-
ta przedstawiała różne uroczystości 
kościelne na przykład śluby, komunie 
święte, pielgrzymki. Część piąta ukazy-
wała dawnych mieszkańców Leśnicy na 
tle jej charakterystycznych i łatwo roz-
poznawalnych zabudowań i miejsc. Na 
pozostałych zdjęciach zobaczyć można 
było drużynę piłkarską, amatorską gru-
pę teatralną, aleje czereśniowe oraz do-
żynki. Obecnie wystawę obejrzeć można  
w galerii sztuki w Leśnicy.
 Jeśli ktoś nie zdążył podzielić się cie-
kawymi zdjęciami związanymi tematycz-
nie z Leśnicą, to może to jeszcze uczynić. 
Wszystkich zainteresowanych pan Ber-
thold Malik prosi o kontakt pod nume-
rem telefonu: (077) 4635030. Dostar-
czone zdjęcia po zeskanowaniu zostaną 
oddane właścicielom. Szczególnie pilnie 
poszukiwane są zdjęcia siedmiu młynów 
wodnych z Leśnicy.

Crostwitz było miejscem krwawych walk 
między hitlerowskimi wojskami (Heeres-
gruppe Süd oraz SS) i Armią Czerwoną 
wraz z 2 Armią LWP. Była o bitwa, w któ-
rej jednorazowo zginęło najwięcej Pola-
ków podczas II wojny światowej - około 25 
tysięcy osób. Znajduje się tam pomnik ku 
czci poległych z napisami w językach: nie-
mieckim, polskim i górnołużyckim. Tu 10 
maja 1945 został ponownie założony zwią-
zek organizacji serbołużyckich - Domow-
nia. Obecnie miejscowość jest ośrodkiem 
kulturalnym Serbołużyczan. Odbywa się tu 
co 2 lata Międzynarodowy Festiwal Folk-
lorystyczny. Do zabytków należą krzyże  
i kapliczki oraz kościół (katolicki) z 1772 r. 
Na miejscowym cmentarzu jest pochowa-
ny pisarz serbołużycki Jurij Brězan.
 W dniach 21 - 22 lipca, na zaprosze-
nie gminy partnerskiej Crostwitz, delega-
cja samorządowa z gminy Leśnica mała 
możliwość uczestniczenia w Międzyna-
rodowym Festiwalu Folklorystycznym  
w Lausitz. - Partnerstwo gmin buduje się 
przede wszystkim po to, aby ich miesz-
kańcy spotykali się tak często jak to tylko 
możliwe - mówi burmistrz Hubert Kurzał. 
Wizyty takie odbywają się przeważnie 
wtedy, gdy w danej gminie partnerskiej 

coś ciekawego się dzieje. Tutaj 
taką okazją do spotkania był 
Międzynarodowy Festiwal Folk-
lorystyczny, gdzie prezentowały 
się zespoły różnych mniejszości 
narodowych i etnicznych z całe-
go świata. W tym roku atrakcją 
egzotyczną były grupy z Indo-
nezji i Meksyku. Przybyły także 
dwa zespoły z Polski: Kaszubowe  
i Górale, a także kilka grup 
Serbołużyczan. Oprócz tego 
zaprezentowały się także ze-

społy z Rosji, Bułgarii, Czech oraz 
Baskowe. Językiem obowiązującym 
podczas festiwalu był serbołużycki,  
a niektóre elementy tłumaczone były na ję-
zyk niemiecki. Atrakcyjność i inność tego 
festiwalu objawiła się widocznie w jego 
formie organizacyjnej. Występy nie odby-
wały się w jednym namiocie, tak jak jest 
to u nas, ale w sześciu różnych miejscach: 
pięciu wielkich gospodarstwach rolniczych 
oraz na farze probostwa. We wszystkich 
tych miejscach wystawiane są sceny, a wi-
dzowie otrzymują program i mogą według 
swoich zainteresowań i preferencji wybrać, 
które z występów chcą zobaczyć. Podczas 
tych popisów rolnicy mogą sprzedawać 
swoje wyroby. Organizatorem festiwalu 
była fundacja Serbołużyczan Domownia. 
W tym roku sprzedano na tą imprezę 15 
tysięcy biletów (10 euro kosztował bi-
let dla dorosłych, a 5 euro dla dzieci), co  
u nas niestety jest nie do pomyślenia. Pra-
gnę podkreślić, że zostaliśmy bardzo ser-
decznie przyjęci, a radni i tamtejszy bur-
mistrz poświęcili nam sporo czasu i cały 
czas nam towarzyszyli. Dzięki temu wyjaz-
dowi nasza współpraca z gminą Crostwitz 
została zintensyfikowana. Nawiązaliśmy
znajomość z orkiestrą dętą Serbołużyczan, 
która zgodziła się już w przyszłym roku 
przyjechać do nas i wystąpić. Uczestniczka 
wyjazdu, Dorota Kwoczała, mówi: - Festi-
wal był świetnie przygotowany, a zespoły, 
które występowały były bardzo różno-
rodne i niezwykle profesjonalne. Szcze-
gólnie uderzyło mnie to, że w tak małej 
miejscowości (około 800 mieszkańców) 
zainteresowanie festiwalem było tak duże. 
Praktycznie wszystkie miejsca były zaję-
te. Wszyscy ludzie byli bardzo serdeczni, 
a ich mentalność podobna jest do naszej. 
Czuliśmy się tam naprawdę swojsko. Naj-
bardziej podobał mi się występ zespołu  
z Meksyku, ale ogólnie grupa z Leśnicy 
była zachwycona występem Basków.

wierzchnię, zasiali trawę i postawili klom-
by z kwiatami. Specjalnie na spotkanie Le-
śniczan nasz zespół śpiewaczy przygotował 
repertuar w języku polskim i niemieckim. 
Śpiewaliśmy piosenki o Śląsku, Leśnicy 
oraz tak zwane jägerlieder. Zaprezentowa-
liśmy także repertuar z którym zwycięży-
liśmy na XV Festiwalu Chórów i Zespo-
łów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej  
w Walcach. Nasz występ spotkał się z du-
żym uznaniem wśród publiczności i został 
nagrodzony gromkimi brawami.
 Impreza rozpoczęła się w piątek uroczy-
stą mszą świętą w języku niemieckim od-
prawioną przez księdza proboszcza Henry-
ka Pasiekę. Podczas mszy zagrała orkiestra 
dęta oraz zaśpiewał zespół Frohsinn. Po 
wykonaniu utworu instrumentalnego „Ave 
Maria” w kościele rozległy się spontanicz-
ne gromkie brawa. Później goście udali się 

na zwiedzanie nowego domu spotkań DFK 
oraz nowo otwartej galerii sztuki. W sobotę 
burmistrz Hubert Kurzał oraz Helmut Pa-
isdzior dokonali oficjalnego otwarcia im-
prezy. Dla zebranych zagrała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Leśnicy oraz zaśpiewał 
zespół Frohsinn. - Jako młodzież działająca 
przy DFK przygotowaliśmy krótki występ 
poetycko-muzyczny - mówi młoda miesz-
kanka Leśnicy Katrin Makosz - Oprócz 
tego w naszym salonie piękności dzieci 
mogły sobie zrobić fantazyjny makijaż 
oraz oryginalne fryzury. Później przepro-
wadziliśmy także kilka gier i zabaw. Dzieci 
były zadowolone, a z ich twarzy nie znikał 
uśmiech, tak więc imprezę można zaliczyć 
do udanych.
 W niedzielę rano dawni i obecni miesz-
kańcy Leśnicy udali się z procesją na Górę 
Świętej Anny, na coroczny Odpust Świętej 
Anny. Wieczorem w domu spotkań DFK 
odbył się występ zespołu Andromex. Póź-

niej wszyscy spędzili miły wieczór przy 
muzyce, kawie i kołaczu.
 Takie spotkania o świetna okazja do 
tego, aby powspominać stare dobre cza-
sy i dokonać pewnych analiz. Jacek Pie-
chaczek wyjechał z Leśnicy w 1989 roku. 
- Mieszkałem kiedyś na ulicy Eichendorf-
fa. Przyjeżdżam utaj dwa razy w roku,  
a na spotkaniu Leśniczan byłem już kilka 
razy. Kiedyś przyjeżdżałem do Polski czę-
ściej, ale od kiedy zmarli moi rodzice te 
wizyty są coraz rzadsze. Lubię tu wracać, 
żeby odświeżyć stare znajomości i zawrzeć 
nowe z Leśniczanami, których dotąd nie 
znałem. Opowiadałem moim wnukom 
o Polsce i chciałem im pokazać moje ro-
dzinne strony. One chętnie tutaj ze mną 
przyjechały i są zachwycone, bo mają tutaj 
więcej swobody i mogą zobaczyć coś inne-
go niż w domu w Niemczech - zakończył 
dawny mieszkaniec Leśnicy. Georg Moisa 
wyjechał z Polski trzydzieści lat temu - W 
Leśnicy mieszkałem na ulicy Zdzieszowic-
kiej. Na spotkaniu Leśniczan jestem czwar-
ty raz i muszę przyznać, że bardzo chętnie 
tu przyjeżdżam. Trochę tylko szkoda, że 
tak mało obecnych mieszkańców Leśni-
cy przychodzi na tę imprezę. Większość 
osób tu obecnych stanowią ci, którzy wy-
jechali, a fajnie by było pogadać ze stary-
mi znajomymi, którzy nadal tu mieszkają. 
Gdy jestem w Niemczech bardzo tęsknię 
za polskim jedzeniem, ale moja ukochana 
żona zna wiele przepisów i często gotuje mi 
moje ulubione śląskie potrawy.
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został pomiędzy juniorami z Leśnicy,  
a gośćmi z niemieckiego Crostwitz. Nasi 
juniorzy przez cały mecz mieli przewagę  
i bez większych problemów pokonali 
przyjezdnych. Podczas obchodów sta-
rosta Józef Swaczyna wręczył prezesowi 
LZS Leśnica Piotrowi Bajorowi upominek  
i pogratulował awansu do IV ligi oraz ży-
czył dalszych sukcesów. Burmistrz Hubert 
Kurzał powitał wszystkich przybyłych 
gości oraz złożył upominek na ręce preze-
sa. Również kibice wręczyli zawodnikom 
kilka upominków. Grzegorz Chojnowski 
jako najlepszy strzelec otrzymał armatę, 
a Jarosław Łysoń uznany został za naj-
bardziej walecznego gracza zespołu i do-
stał szablę. Kierownik zespołu, Herman 
Gola otrzymał obraz. Później nastąpił 
moment na który wszyscy czekali: pierw-
szy historyczny mecz w opolskiej IV li-
dze - LZS Leśnica kontra LZS Proślice. 
W przerwie spotkania prezes Piotr Bajor 
wręczył sponsorom pamiątkowe statuetki  
w podzięce za okazywaną klubowi pomoc. 
Nasz drużyna odniosła pierwszy sukces  
i zwyciężyła 7:0.

60-lecie LZS Leśnica
 Obchody 60-lecia Ludowego Zespołu 
Sportowego w Leśnicy rozpoczął mecz 
oldbojów z Leśnicy kontra reszta świata. 
Nasi  oldboje dzielnie walczyli i w pierw-
szej połowie nawet prowadzili. Ostatecz-
nie musieli jednak uznać wyższość swo-
ich przeciwników. Drugi mecz rozegrany 

Raszowa najlepszym miejscem na piknik

Otwarcie galerii sztuki w Leśnicy Poświęcenie i otwarcie domu katechetycznego 
w Zalesiu Śląskim

Rewizyta przyjaciół z Aschaffenburga
 Jedenastego sierpnia 2005 roku grupa 
młodzieży z Leśnicy wyruszyła do Aschaf-
fenburga wraz ze swoim opiekunem księ-
dzem Wiesławem Mrozem. Był to pierwszy 
etap wielkiej wyprawy na Światowe Dni 
Młodzieży w Koloni. Leśnicka młodzież 
pojechała do Ascheffenburga na zapro-
szenie księdza Georga Müllera, który po-
chodzi z Leśnicy. Noclegi zapewnili im 
mieszkańcy tego masta, a przejazd opła-
ciła gmina Leśnica. Liczący 65 000 miesz-
kańców Aschaffenburg to małe miasto 
w Niemczech (Bawaria) leżące nad Menem. 
Niemiecka młodzież pokazała swoim no-
wym przyjaciołom z Polski uroki swojego 
miasta oraz zorganizowała festyn powitalny. 
Młodzież wybrała się również wspólnie do 
Würzburga, gdzie odbył się zjazd wszystkich 
grup goszczących w diecezji Bayern. Odby-
ła się tam uroczysta msza święta z udziałem 
młodzieży z całego świata. Szesnastego sierp-

 Po bardzo wielu latach eksploatacji 
i po kilkunastu miesiącach remontu je-
den z najstarszych budynków w Leśnicy 
i za pewne w minionych wiekach jeden  
z najważniejszych dla funkcjonowania 
społeczności lokalnej budynek byłego 
młyna, a później spichlerza, magazynu, 
znów staje się obiektem nobilitującym 
Leśnicę. Obiektem, który sprowadza głę-
boką duchowość i unikalne piękno Góry 
Św. Anny na nizinę. Staje się to oczywi-
ście za sprawą autorów, którzy przepro-
wadzili remont tego obiektu oraz, a może 
przede wszystkim tych, którzy na zadanie 
to dostarczyli środki finansowe. Krótką
historię fotograficzną metamorfozy, którą
przeszedł ten budynek można zobaczyć 
po wejściu do Galerii. Wizja galerii sztuki 
rodziła się w sercach i umysłach sprawców 
tej metamorfozy na długo przed rozpoczę-
ciem robót za sprawą artystów biorących 
udział w plenerach malarskich zwanych 
u nas międzynarodowymi sympozjami 
twórców w Górze Św. Anny. Owoce tego-
rocznej, wyjątkowo pracowitej grupy, jak 
również trzech wcześniejszych plenerów 
można już teraz podziwiać w galerii. 
 Na otwarciu Galerii dokonanym przez 
burmistrza Huberta Kurzała obecni byli: 
Ludwik Neudorfer- Konsul RFN w Opo-
lu, niezawodny patron finansowy plene-
rów malarskich organizowanych w Górze 
Św. Anny, Ryszard Galla - poseł na Sejm 

 Leśnicka Podstawówka - Koło LOP, od 
kilku lat we współpracy z Burmistrzem 
Miasta i Klubem Rekreacyjno-Ekologicz-
nym Wędkarzy realizuje zadania z za-
kresu edukacji przyrodniczo - ekologicz-
nej. Kolejna grupa młodzieży poznawała 
walory przyrodnicze Parku w Raszowej. 
Wszystkich uczestników zachwyciło pięk-
no parku. Administrator, pan Andrzej 
Jęczmienny, zapoznał młodzież z histo-
rią tego osobliwego miejsca, opowiedział  

 15 sierpnia 
w Uroczystość 
Wniebowzięcia 
NMP, po sumie 
około godziny 
11.30 został po-
święcony i otwar-
ty wyremontowa-
ny i odnowiony 
Dom Kateche-
tyczny parafii pod
wezwaniem Świę-
tej Jadwigi Ślą-
skiej. Uroczyste-
go poświęcenia  
i otwarcia doko-
nał ksiądz pro-
boszcz Teodor 
Smiatek w asyście księdza misjonarza 
z USA Adriana Adamika pochodzą-
cego z Zalesia oraz księdza diakona 
Łukasza Szablickiego pochodzącego 

nia rozpoczęły się oficjalnie XX Światowe
Dni Młodzieży. Grupa z Polski brała udział 
w mszach świętych, Festiwalu Młodych, ka-
techezach w grupach językowych oraz kon-
certach artystów z całego świata. Osiemna-
stego sierpnia leśnicka młodzież mała okazję 
zobaczyć Ojca Świętego Benedykta XVI  
z odległości około 20 metrów pod katedrą w 
Kolonii. Dla młodych ludzi było o niezwykłe 
i niezapomniane przeżycie. 
 Podczas pobytu w Aschaffenburgu gru-
pa z Leśnicy została bardzo miło przyjęta  
i zawiązało się wiele nowych przyjaźni. Dla-
tego, po dwóch latach, na zaproszenie księ-
dza Wiesława Mroza przyjaciele z Niemiec 
pod przewodnictwem księdza Müllera, zło-
żyli nam rewizytę. Grupa z Niemiec, która 
składała się zarówno z ludzi młodych jak  
i starszych, zatrzymała się na zamku w Ka-
mieniu Śląskim. Goście wraz z parafianami
z Leśnicy brali udział w procesji na Górę 
Świętej Anny, gdzie odbywał się odpust. Po-
jechali także między innymi do seminarium 
w Opolu, gdzie mieli okazję w kurii spotkać 
się z arcybiskupem Alfonsem Nossolem. 
Zwiedzili także Kraków, Oświęcim, Nysę, 
Głuchołazy i Zlatě Hory. Grupa z Aschaffen-
burga zawitała także w Leśnicy. Najpierw 
przyjęta została w Domu Spotkań DFK oraz 
zwiedziła galerię sztuki. Później wszyscy 
udali się do ogrodu plebanijnego na grilla. 
Tutaj goście powitani zostali przez leśnic-
kich księży oraz burmistrza Huberta Kurza-
ła. Młodzi ludzie z Polski i Niemiec szybko 
się zintegrowali, dlatego wspólnym rozmo-
wom i śpiewom nie było końca, a łączące ich 
więzi znacznie się zacieśniły. Wszyscy byli 
zachwyceni polską gościnnością i zapowie-
dzieli, że jeszcze do nas wrócą.

RP, który był i jest ambasadorem Leśnicy 
w poszukiwaniu środków finansowych
między innymi dla tego obiektu, Andrzej 
Kasiura - członek Zarządu Województwa 
Opolskiego - przedstawiciel instytucji, 
która w imieniu Unii Europejskiej przy-
znała decydującą o powodzeniu przedsię-
wzięcia dotację, ksiądz proboszcz Henryk 
Pasieka, ojciec gwardian Błażej Kurowski, 
Kazimierz Łukawiecki - dyrektor NFZ w 
Opolu i Roman Kolek z-ca dyrektora NFZ 
w Opolu. Słowa szczególnej wdzięczno-
ści i powitania Burmistrz skierował pod 
adresem burmistrza Altötting Herber-
ta Hoffauera, który przebył ponad 800
km, aby być na  tej uroczystości. Nieco 
mniej kilometrów, ale również z zagrani-
cy i również tylko po to aby wziąć udział 
w otwarciu przebył Thaddäus Ziesch 

z Crostwitz, autor niezliczonych inicjatyw 
zrealizowanych dla Leśnicy i regonu opol-
skiego. Z czeskiego miasta Dub przyjechał 
starosta Vítězslav Křesina wraz z probosz-
czem tamtejszej parafii Janem Kornkiem.
Burmistrz przywitał również: starostę 
strzeleckiego Józefa Swaczynę, Helmuta 
Paisdziora - wieloletniego posła, a obecnie 
szefa struktur TSKN, Tadeusza Waloszczy-
ka - prezesa Zarządu Związku Artystów 
Plastyków w Opolu - współorganizatora 
plenerów. 
 Uczestnikami tegorocznego V Sympo-
zjum Twórców Góra Św. Anny 2007 byli: 
Teresa Biernacka z Chrząstowic, Maria 
Jungblut z Niemiec, Igor Cherny z Rosji, 
Katalin Harrer z Niemiec, Alexsandra Fi-
lippov z Rosji, Paulina Michalska z Krosna, 
Magdalena Miernik z Kielc, Franz Ram-
graber z Niemiec, Gühnter Reil z Niemiec, 
Andrzej Sznejweis z Chmielowic, Jolanta 
Tacakiewcz - Lipińska z Nysy, Czesław Tu-
mielewicz z Gdańska. 
 Mianem artysty rzemiosła budowlane-

o ochronie przyrody i zagrożeniach ekosys-
temu. Dzieci poznały tajniki wędkarstwa, 
o których z pasją opowiadał pan Andrzej. 
Chłopcy podziwiali profesjonalny sprzęt 
wędkarski, poznali zasady wędkowania  
i przynależności do Klubu Wędkarskie-
go. Niektórzy zarzucili wędkę i próbowali 
„złowić rybę”. 
 Pod kierunkiem pracownika PK Góra 
Św. Anny Piotra Prusa odbyły się warszta-
ty, w czasie których uczniowie spacerując 
ścieżką dydaktyczną, poznali florę i faunę
parku. Miłośnicy fotografii zorganizo-
wali sesję fotograficzną, utrwalając uroki
przyrody. Spotkanie młodzież zakończyła 
wspólnym ogniskiem, pieczeniem kieł-
basek (ufundowanych przez Burmistrza)  
i rekreacją na świeżym powietrzu. Opusz-
czając to urocze miejsce, młodzież jak przy-
stało na miłośników przyrody, posprzątała 
śmieci. Uczestnicy spotkania dziękują pa-
nom Burmistrzowi Hubertowi Kurzałowi, 
A. Jęczmiennemu i P. Prus za współpracę  
i pomoc w realizacji projektu.
 Natomiast 25 sierpnia w Raszowej od-
był się sobotni letni piknik, na który licz-
nie przybyli mieszkańcy. Sołtys wsi, Maria 
Reinert, mówi: - Po bardzo udanej majów-
ce mieszkańcy naszej miejscowości bar-
dzo chcieli, żeby zorganizować następną 
taką imprezę. Zakończenie wakacji było 
ku temu świetną okazją. Na placu przy ko-
ściele bawiło się do pierwszej w nocy oko-
ło dwustu osób. Imprezę zorganizowała 
rada sołecka we współpracy z OSP Raszo-
wa. Takie zabawy na świeżym powietrzu 
to naprawdę świetny pomysł. Można było 
zjeść kiełbaski z grilla, potańczyć i poroz-
mawiać ze znajomymi. Zabawa była na-
prawdę udana.

z Lichynii. Obecni byli również licz-
nie zgromadzeni wierni parafii. Dom
Katechetyczny i jego poszczególne 
pomieszczenia będą służyły przede 
wszystkim spotkaniom formacyjnym 
wszystkich parafian, począwszy od
dzieci i młodzieży, poprzez dorosłych  
i starszych, a skończywszy na poszcze-
gólnych grupach religijnych działają-
cych w parafii. Będą tu głoszone kate-
chezy, konferencje i wykłady, a także 
organizowane kursy i konkursy oraz 
wyświetlane filmy i slajdy. - Wszystko
po to, by pogłębiać przyjaźń z Bogiem 
i z drugim człowiekiem, a przy oka-
zji poszerzyć wiedzę religijną - mówi 
ksiądz proboszcz Teodor Smiatek.
 Remont trwał kilka miesięcy,  
a przeprowadzili go mieszkańcy Zale-
sia, którym ksiądz Teodor serdecznie 
podziękował na zakończenie mszy 
świętej. Od strony materialnej został za-
bezpieczony dach, oczyszczona elewa-
cja zewnętrzna, uporządkowany strych, 
wyremontowano i odnowiono przed-
sionek i salę konferencyjną oraz trzy 
pomieszczenia gospodarcze, częścio-
wo zmieniono instalację elektryczną  
i oświetlenie w małej salce i dopo-
sażono poszczególne pomieszczenia  
w potrzebny sprzęt. Po remoncie 
szczególnie pięknie prezentuje się sala 
konferencyjna, która pomieścić może 
od 100 do 150 osób. Po uroczystym 
poświęceniu ksiądz proboszcz ogłosił 
„dzień otwartej bramy”. Dom kateche-
tyczny znajduje się bowiem w pleba-
nijnym ogrodzie do którego prowadzi 
brama. Tego dnia była ona otwarta do 
godziny 18, tak by wszyscy parafianie
wraz ze swoimi gośćmi mogli przyjść 
i spokojnie obejrzeć przepiękny Dom 
Katechetyczny. Ksiądz proboszcz Teo-
dor Smiatek serdecznie zaprasza do 
wspólnych spotkań!

Wernisaż poplenerowy Międzynarodowego Sympozjum 
Twórców Góra Św. Anny.

go nazwać można wykonawcę remontu 
tego budynku, którym jest Pan Janusz Jelec. 
Na otwarciu galerii obecni byli także: Józef 
Bukowiński - z-ca dyrektora ZK Zdzieszo-
wice, który także przyczynił się do powsta-
nia galerii, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Leśnicy - Ryszard Froń, jego zastępca Jó-
zef Garbacz oraz radni naszej rady: Piotr 
Górecki, Teodor Wyschka, Rudolf Gajda, 
Waldemar Bednarek. Następnie Burmistrz 
przywitał wszystkich przybyłych gości  
i podziękował wszystkim, którzy przygo-
towali uroczystość otwarcia galerii. Hubert 
Kurzał słowami Goethego „Kto poetę chce 
zrozumieć, musi udać się do jego kraju” 
zaprosił do wspólnego przecięcia wstęgi: 
Konsula Ludwika Neudorfera, Ryszarda 
Fronia, panią inż. Małgorzatę Urbańczyk 
- kierownika budowy, pana Janusza Jelca 
- wykonawcę, posła Ryszarda Gallę, pana 
Andrzeja Kasiurę, panią Gizelę Szendzie-
lorz - administratora tego budynku. Po 
poświęceniu przez księdza proboszcza 
otwartej galerii wszyscy zaproszeni goście 
rozpoczęli zwiedzanie wernisażu.
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Wakacyjne wspomnienia
 Minęły wakacje, pozostają nam wspo-
mnienia przeżytych wakacyjnych dni. 
Dzieci i młodzież z Parafii Raszowa, dzie-
sięć wakacyjnych dni spędziły w Domu 
Wczasowym „Pod Baranią” w Wiśle Czar-
nej. Już po raz trzeci, bardzo gościnnie 
zostaliśmy podjęci przez właściciela tego 
domu Pana Stefana Kucierskiego oraz cały 
personel. To miejsce dla nas posiada nie-
odparty urok. Rzeczywiście jest to „perła 
Beskidu Śląskiego”. W pierwsze dni na-
szego pobytu wędrowaliśmy w te miejsca, 
gdzie biją źródła królowej polskich rzek 
- Wisły, której początek dają potoki burz-
liwych Czarnej i Białej Wisełki. Byliśmy 
w Szczyrku. Wyciągiem krzesełkowym 
wjechaliśmy na Skrzyczne. Pięknym, bo-
gatym w niezapomniane widoki, górskim 
szlakiem schodziliśmy do naszego ośrod-
ka. W czasie naszego pobytu pojechaliśmy 
na Słowację. Tam w masywie Niskich Tatr 
znajduje się około 80 jaskiń, tylko 12 jest 
dostępnych do zwiedzania przez turystów. 
Liptov jest wyjątkowo bogaty pod wzglę-
dem przepięknych jaskiń i dlatego regon 
ten często nosi również nazwę Liptovski 
Kras. Zwiedziliśmy Demianowską Jaskinię 
Wolności. Demianow-ska Jaskinia Wol-
ności jest najczęściej zwiedzaną jaskinią w 
Słowacji. Wejście do jaskini leży na wyso-
kości 870 m n.p.m. Przestrzenie podziem-
ne jaskini wytworzyła rzeczka Demianow-
ka, która płynie w niej na odcinku 2 km. 
Taki fragment jaskini jest udostępniony. 

Ferienspiele 2007
 Wakacje skończyły się, ale grupka wy-
różniających się w nauce, zachowaniu  
i pracy na rzecz szkoły uczennic ze Szko-
ły Podstawowej w Leśnicy wspomina jesz-
cze swój kilkudniowy pobyt w Niemczech. 
Od 30 lipca do 3 sierpnia Aleksandra Pup, 
Anna Janda, Aleksandra Prusko, Krystyna 
Kwoczała, Anastazja Niemiec, Sandra Jelito 
i Marta Gomolla pod opieką nauczycielki 
języka niemieckiego, pani Natalii Szpyl-
ma, były uczestniczkami obozu letniego w 
LützeIbach, organizowanego już od kilku 
lat dla młodych mieszkańców tejże gminy 
przez jej zarząd.
 Szybko nawiązałyśmy kontakt ze swo-
imi rówieśnikami i razem z nimi brałyśmy 
udział we wszystkich zaplanowanych zaję-
ciach. A atrakcji było wiele, np. nauka gry 

Plany odnowy wsi
 Wstępując do programu „Odno-
wa wsi” mam nadzieję, że zmieni się 
coś na lepsze w naszym sołectwie. 
Główne chodzi tu o przebudowę na-
szego klubu, który codziennie służy 
dla potrzeb naszych mieszkańców,  
a obecnie nadaje się do kapitalnego 
remontu. Trzeba przekryć dach, usu-
nąć grzyb ze ścian, wymienić okna  
i instalację elektryczną, przebudować 
toaletę (łączne z nową kanalizacją). 
Należy także zmodernizować zaplecze 
kuchenne. Na miejscu byłego mieszka-
nia (biblioteki) powstać by mały bura 
dla naszych organizacji społecznych 
takich jak Mniejszość Niemiecka, OSP 
oraz sołectwa. Dobrze by było gdyby 
przy naszym klubie powstała nowa 
remiza strażacka. Prócz tych potrzeb 
jest jeszcze wiele innych. Potrzebna jest 
szatnia dla piłkarzy na boisku sporto-
wym oraz pomoc finansowa dla na-
szego kościoła, który jest zabytkiem. 
Myślę, że przystępując do programu 
„Odnowa Wsi” będziemy mogli speł-
nić te marzenia, by żyło się nam lepiej, 
ładnej i przyjemniej.

Sołtys wsi Raszowa Maria Reinert

Zasłużona emerytura
 Podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego w szkole podstawowej  
w Zalesiu Śląskim pożegnano odchodzą-
cego na emeryturę dyrektora tej palcówki 
Mieczysława Pociechę. Uczniowie dzię-
kowali mu za to, że czuli się dzięki niemu 
swobodni, rozumiani i bezpieczni. Przy-
gotowali również specjalnie na tę okolicz-
ność wiersz „36 lat minęło”, którego frag-
ment brzmiał: „Przez wiele lat w trudzie 
i mozole wychowywał dzieci w szkole. 
Naszych rodziców, kuzynów, braci, uczył 
wytrwale jak tylko potrafił (...) Dobrym
słowem często uraczył, wytrwale wszyst-
ko tłumaczył. Byli uczniowie o dyrektorze 
pamiętają i na swoje zjazdy zapraszają (...) 
Dwóje to stawiał w ostateczności, sporo 
wymagał od uczniowskiej społeczności. 
Gdy trzeba było głos podnosił - lecz za-
wsze się do nas dobrze odnosił. Woźnego 
często zastępował i wiele map w szkole za-
montował. Śnieg zrzucał z dachu, gdy trze-
ba było, wszędzie go zawsze pełno było.” 
Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał podczas 
pożegnania powiedział - Tegoroczne za-
kończenie roku szkolnego  jest dla pana 
ostatnią taką uroczystością. Faktu tego 
nie przyjmuję z zadowoleniem, ponieważ 
szkołę opuszcza wybitny pedagog i odda-

Pożegnanie księdza Wiesława Mroza
 Ksiądz Wiesław Mróz powołanie po-
czuł w trzeciej klasie szkoły średniej. 
Pierwszy rok studiów spędził na Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Nysie, 
a późnej studiował na Wyższym Semi-
narium Duchowym w Opolu. Święcenia 
kapłańskie przyjął 18 czerwca 2002 roku,  
a 17 sierpnia tego samego roku przybył 
do parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej 
w Leśnicy, gdzie przez pięć lat był wika-
rym. Od samego początku parafianie da-
rzyli go ogromną sympatią, a szczególnie 
dobry kontakt miał z młodzieżą. Ksiądz 
Wiesław nie tylko uczył religii, ale orga-
nizował również dla młodych parafian
wycieczki, ogniska oraz różnego rodzaju 
przedsięwzięcia sportowe. Na koniec roku 
szkolnego leśniccy gimnazjaliści zgotowa-
li mu na pożegnanie piętnastominutowe 
owacje na stojąco, co świadczy o tym, że 
był bardzo lubiany. Do dziś uczniowie 
wspominają także ognistego rock’n’rola, 
którego wykonał z nauczycielką języka 
angielskiego Teresą Osmann podczas Fe-
stiwalu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej 
w gimnazjum. - Religia z księdzem Wie-
siem nigdy nie była nudna - mówi jeden 
z młodych parafian - Na lekcjach nie było
sztywno, a ksiądz wikary dzięki swojej 
charyzmie potrafił przyciągnąć młodzież
do kościoła.
 Współpraca wikarego z księdzem pro-
boszczem Henrykiem Pasieką oraz para-
fianami układała się naprawdę pomyślne.

w tenisa ziemnego, gry sportowe w terenie, 
zajęcia zręcznościowe przygotowane przez 
strażaków, nocna wędrówka po lesie, wy-
jazd na pływalnię, całodniowa wycieczka do 
parku rozrywki i wypoczynku Taunuswun-
derland. Codziennie po zakończeniu pla-
nowanych zajęć dzieci niemieckie wracały 
do swoich domów. Dla nas dzień się jednak 
nie kończył. Miałyśmy do swojej dyspozycji 
halę sportową, plac zabaw i kręgielnię. Po-
nadto pod opieką i przewodnictwem pana 
burmistrza Uwe Olta i pana Manfreda Put-
za zwiedzałyśmy miejscowość i gminę Lüt-
zelbach oraz zamek obronny w Breuberg. 
 Niestety, wszystko co miłe, szybko się 
kończy. O obozie w Lützelbach przypomi-
nać nam będą jednak pamiątkowe koszulki 
z napisem Ferienspiele 2007 oraz listy na-

szych przyjaciółek, z którymi już 
nawiązałyśmy korespondencję.
Dziękujemy panu Burmistrzowi  
i Zarządowi Gminy Lützelbach za 
zaproszenie i sfinansowanie na-
szego tam pobytu, a panu Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Leśnica za 
zorganizowanie i pokrycie kosz-
tów naszego wyjazdu.

Uczestniczki obozu 
z opiekunką

ny społeczności lokalnej dyrektor.
 Mieczysław Pociecha mówi: - Pod-
czas mojej pracy szkołę opuściło 39 
roczników. Te lata wspominam bardzo 
miło. Teraz przede wszystkim chciał-
bym odpocząć i wyjechać na urlop  
w terminie innym niż wakacje, ponieważ 
do tej pory było o niemożliwe. Chciał-
bym też popracować trochę w domu  
i w ogródku. Szkoła i nasza wieś zawsze 
może liczyć na moją pomoc, gdyż nadal 
zamierzam pracować na rzecz Zalesia. Ma-
rzy mi się również, żeby w naszym klubie 
DFK otworzyć kawiarenkę internetową.
 Mieczysław Pociecha skończył studia 
magisterskie w zakresie fizyki. Swoją pra-
cę rozpoczął w 1967 roku jako nauczyciel  
w Jaryszowie, gdzie uczył matematyki, fizy-
ki, a także śpiewu. Od 1971 roku pracował  
w Zalesiu Śl., a w lutym 1988 r. objął stano-
wisko dyrektora tejże szkoły. Dzięki stara-
niom jego oraz władz gminnych powstała 
w Zalesiu jedna z pierwszych pracowni in-
formatycznych w gminie. Otrzymał tytuł 
„Zasłużonego dla ziemi Leśnickiej”, a w 
2002 r. został odznaczony Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, nadanym przez prezydenta 
RP. Prowadził także koła zainteresowań 
m.in. matematyczne i fotograficzne.

- Ksiądz Mróz słynął ze swego poczucia 
humoru, wspaniałych kazań oraz z tego, 
że miał ogromny dystans do swojej oso-
by - mówi mieszkaniec Leśnicy - Jest to 
świetny ksiądz i szkoda, że od nas odcho-
dzi. Mam nadzieję, że w nowej parafii zo-
stanie dobrze przyjęty. Burmistrz Hubert 
Kurzał tak wspomina księdza wikarego: 
- Ksiądz Mróz bardzo szybko zaakli-
matyzował się w środowisku leśnickim. 
Był bardzo lubiany nie tylko przez mło-
dzież, ale i działacze bardzo sobie chwalili 
współpracę z nim. Wyrażając uznanie dla 
tego wyjątkowego zaangażowania w pracę 
z młodzieżą i dla młodzieży oraz aktywny 
udział w zajęciach pozalekcyjnych, Rada 
Miejska nadała mu tytuł Zasłużonego dla 
Ziemi Leśnickiej. Liczymy na to, że ksiądz 
Mróz nie zapomni o nas.
 Piętnastego sierpnia podczas każdej 
mszy świętej ksiądz Wiesław żegnał się ze 
swoimi parafianami, a oni dziękowali mu
wiązankami kwiatów. Od ministrantów 
otrzymał koszulkę z napisem ksiądz Wie-
sław przyjaciel Leśnicy nr 1.
 Najbardziej uroczyste pożegnanie 
mało miejsce na mszy świętej o godzinie 
szesnastej. Piosenka w wykonaniu Izabel-
li Goli wzruszyła wszystkich zebranych 
w kościele wiernych. Młodzież działająca 
przy DFK w Leśnicy podziękowała księ-
dzu Wiesławowi za pięcioletnią posługę 
kapłańską wiązanką kwiatów, dyplomem 
super księdza oraz specjalnie napisa-

nym na tę okazję wierszem: „Gdy ksiądz 
Mróz w naszej parafii się pojawił, wszyscy
byli ciekawi, któż to nam się objawił. Ale 
bezpodstawne okazały się nasze obawy, 
bo ksiądz Wiesiu skory jest i do różańca  
i do zabawy. Razem z proboszczem szybko 
stworzyli super - zespół i o swoje owieczki 
dbali wespół. Wikary czasem w koście-
le fałszował, ale swoich parafian z całego
serca miłował. Jego charakterystyczny 
śmiech często z zakrystii się rozlegał, a z 
młodzieżą modlił się, bawił i biegał. Ta-
kiego księdza w sąsiednich parafiach nam
zazdrościli i dlatego często do naszego ko-
ścioła w niedzielę przychodzili. Wiesław 
Mróz to prawdziwy ksiądz z powołania, 
wszyscy będziemy wspominać jego po-
czucie humoru i wspaniałe kazania. My 
zawsze tu na naszego wikarego będziemy 
czekali, choć wiemy, że nie zawsze byli-
śmy wspaniali. Mamy nadzieję, że ksiądz 
wybaczy nam wszystkie nasze grzechy  
i będzie miał z nas jeszcze trochę pociechy. 
Dziś pragniemy za wszystko podziękować 
i księdzu te kwiaty podarować. Mamy na-
dzieję, że wikary o nas nie zapomni i cza-
sem nas z łezką w oku wspomni.” 
 Ksiądz Wiesław Mróz przeniesiony zo-
stał do parafii w Krzanowicach, która ma
swoją filię w Pietraszynie. Parafia ta jest
porównywalna do leśnickiej i liczy około 
2.500 mieszkańców. Ksiądz Wiesław może 
być pewny, że jego parafianie z Leśnicy
nigdy o nim nie zapomną i z utęsknieniem 
będą wyczekiwać jego przyjacielskich wi-
zyt.

Demianowska Jaskinia Wolności posiada 
ciekawy system korytarzy, podziemnych 
sieni, budowli i bogatą dekorację z sopli. 
W podziemiu można podziwiać stalag-
mity, stalaktyty, wodospady kamienne, 
jeziorka z perłami, Przepaść Skoczków, 
wodospad ja-
skinny o dłu-
gości 60 m 
albo organy - 
zestaw stalag-
mitów, które 
po uderzeniu 
w nie wyda-
ją tony gamy. 
Korytarz Cier-
pienia nie jest 
szerszy niż 
rozpiętość na-
szych ramion 
i wysoki 160 
cm. Tam poko-
naliśmy trasę 
na której usy-
tuowano po-
nad 1100 schodów. Na dworze upał,  
a w jaskini temperatura wahała się od 6 - 
7 °C. Najwięcej jednak atrakcji czekało na 
nas w Tatralandii. Tatralanda o największy 
wodny ośrodek rozrywki i wypoczynku 
na Słowacji. Aquapark Tatralandia jest 
położony wśród wspaniałej scenerii gór 
na północnym brzegu sztucznego jezio-
ra Liptovska Mara, z pięknym widokiem 

na Zachodnie i Niskie Tatry. Tam czeka-
ło na nas 11 termalnych basenów, 23 rur 
i zjeżdżalni. Aż zazdrościliśmy Słowakom 
tego miejsca. W kolejnym dniu zbierając 
jagody poznawaliśmy piękno okolicy Wi-
sły Czarnej. Byliśmy na Czantorii, gdzie 
największą atrakcją był zjazd na torze 

saneczkowym. W niedzielę turyści mają 
okazję być na terenie Zamku Prezydenc-
kiego w Wiśle Czarnej. Jest wtedy możli-
wość wejścia do Kaplicy Prezydenckiej, 
w której nasz Ks. Proboszcz odprawiał 
Mszę św. Jako mieszkańcy Raszowej, zo-
staliśmy na samym początku Mszy świę-
tej, bardzo serdecznie przywitani przez  
O. Pasjonistów, którzy tam sprawują du-
chową i duszpasterską opiekę. Tak serdecz-
nie witano nas dlatego, że do tego zakonu 
przed wielu laty (w XIX weku) wstąpili 
nasi Parafianie O. Grzegorz Piegsa, któ-
rego posługa do dziś jest niezapomniana 
na terenie Rumunii, gdzie pracował wiele 
lat oraz O. Michał Wyrwoł. Pojechaliśmy 
do Bielska Białej, do Studia Filmów Ry-
sunkowych. Tam wysłuchaliśmy bardzo 
interesującego wykładu na temat animacji 
(ze szczególnym uwzględnieniem filmu
rysunkowego). Zwiedzaliśmy pracow-
nie: animacji i malarni, pokój zdjęć i salę 
do nagrań dźwięku. Mogliśmy zobaczyć 
trwające prace nad nowym filmem rysun-
kowym poświęconym Mikołajowi Koper-
nikowi. Na koniec była projekcja filmów
m.in. Bolek i Lolek, Reksio. W ośrodku, 
właściciel Pan Stefan Kucierski i obsługa 
wytworzyli wspaniałą, niezapomnianą at-
mosferę. Były dyskoteki i grill, miła rado-
sna atmosfera. W ostatnim dniu byliśmy 
w centrum Wisły. Malownicze tereny na 
długo pozostaną w naszej pamięci. Po-
zostanie też wdzięczność tym wszystkim, 
którzy wsparli ten wyjazd, przede wszyst-
kim nasze podziękowania kierujemy do 
Urzędu Miasta i Gminy Leśnica i Pana 
Burmistrza Huberta Kurzała.

Ks. Henryk Kuczera
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 W 2004 roku Dolna przystąpiła do 
unijnego programu „Odnowa wsi”.  
Ze środków tego programu adaptowano  
i wyremontowano pomieszczenia po szko-
le na świetlicę wiejską.Inwestycję przepro-
wadził Urząd Miejski przy społecznym 
zaangażowaniu mieszkańców. W ramach 
programu „Odnowy wsi” powstało To-
warzystwo Przyjaciół Wsi Dolna. 27 lipca 
2007 roku nastąpił wpis do Krajowego Re-
jestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy 
w Opolu. Celem naszego działania jest 
rozwijanie i popieranie inicjatyw społecz-
nych, rozwijanie działalności kulturalno 
- oświatowej i podnoszenie estetyki wsi 
oraz kultury życia codziennego jej miesz-
kańców, a w szczególności popularyzacja 
jej perspektyw rozwojowych oraz ochrona 
zabytków znajdujących się na terenie wsi. 
Obecnie Towarzystwo ma 42 członków. 
W skład zarządu wchodzą: Przewodni-
czący - sołtys Horst Morawiec, wice prze-
wodniczący - Wiktor Barteczko, sekretarz 
-  Irena Barteczko oraz członkowie: Anto-
ni Daniel, Rudolf Plachetka oraz Brygida 
Kopa. Powołana została również Komisja 
Rewizyjna. 
 Obecnie najważniejszymi zadaniami 
Towarzystwa są remont zabytkowej ka-
pliczki przy skrzyżowaniu oraz upiększe-
nie centrum naszej wsi.

Sołtys wsi Dolna Horst Morawiec

Plany odnowy wsi

Burmistrz ma swojego zastępcę
 W najbliższych latach czeka naszą gminę 
wiele wyzwań o charakterze strategicznym. 
Do najważniejszych z nich należą: gospodar-
ka odpadami w kontekście bliskiej perspek-
tywy zamknięcia naszego składowiska, po 
drugie gospodarka mieszkaniowa, która jest 
obecnie bardzo deficytowa, a także problem
nierozwiązanej kompleksowo gospodarki 
ściekowej. W zakresie gospodarki ściekowej 
przygotowywana jest pod moim kierownic-
twem strategia odprowadzania ścieków by-
towych z miejscowości naszej gminy, które 
nie są objęte siecią kanalizacyjną. Mogłoby 
się wydawać, że taka strategia jest zbędna  
i że wystarczyłoby przecież wybudować sieć 
kanalizacji zbiorczej i podłączyć ją do już 
istniejącej oczyszczalni ścieków z Zakładów 
Koksowniczych lub nowej – własnej oczysz-
czalni. Taki wariant wiązałby się z wydatka-
mi rzędu kilkudziesięciu milionów złotych 
i jest niestety nierealny, gdyż znacznie prze-
kracza możliwości naszego budżetu. Mając 
to na uwadze, jak i również niezaprzeczalny 
postęp cywilizacyjny związany z wejściem 
Polski do UE, stawimy sobie poprzeczkę bar-
dzo wysoko i właśnie dlatego pracujemy nad 
przygotowaniem strategii odprowadzania 
ścieków. Takiej strategii odprowadzania ście-
ków, która z jednej strony będzie możliwa do 
zrealizowania przez naszą gminę (oczywiście 
przy udziale środków pozabudżetowych),  
a z drugiej strony sprosta oczekiwaniom 

Gwardian Ojciec Błażej Kurowski
 Ojciec Błażej Kurowski jest gwardianem 
i kustoszem sanktuarium na Górze Świętej 
Anny od 12 września 2006 roku. Wcześniej 
przebywał we Wrocławiu, w Niemczech  
w mieście Görlitz oraz w Anglii w miejsco-
wości pod Londynem. Do jego obowiązków 
należy czuwanie nad wspólnotą klasztorną 
oraz przewodniczenie jej. Dba on także  
o potrzeby klasztoru, bazyliki, kalwarii. Do 
jego obowiązków należy także czuwanie nas 
wszelkimi remontami. Mówi on: - Góra Św. 
Anny ma niepowtarzalny klimat modlitew-
ny. Kiedy wchodzi się do Bazyliki zawsze 
można spotkać modlących się ludzi. Moim 
oczkiem w głowie i marzeniem jest to, żeby 
Góra Św. Anny nie zatraciła tego ducha uf-
nej modlitwy, żeby nie stała się miejscem 
komercyjnym i przetargowym. Pragnę, aby 
dla ludzi na pierwszym miejscu była modli-
twa i by odchodzili stąd lepsi, zadowoleni 
i pełni optymizmu. Rocznie odwiedza nas 
około 200 tysięcy pielgrzymów, ale statysty-
ki te obejmują tylko grupy zorganizowane, 
które się do nas zgłaszają. Myślę, że liczba ta 
jest o wiele wyższa, ponieważ odwiedza nas 
wielu pielgrzymów indywidualnych. Góra 
Św. Anny to miejsce magiczne również pod 
względem geograficznym. Obszar ten jest
pięknie ukształtowany i niezwykle malow-
niczy. Myślę, że oblicze Bazyliki w ostatnich 

Nowa dyrektor SP w Zalesiu
 Trzeciego września we wszystkich szko-
łach naszej gminy zabrzmiał pierwszy dzwo-
nek. Dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu 
Śląskim był to jednak dzień wyjątkowy, po-
nieważ placówka ma nową panią dyrektor. 
 Ewa Spinda skończyła w 2001 roku stu-
dia magisterskie w zakresie wychowania 
przedszkolnego i nauczania początkowego.  
W 2004 roku ukończyła studia podyplomo-
we w zakresie digofrenopedagogiki i edukacji 
integracyjnej w ogólnodostępnych placów-
kach oświaty, a w 2007 roku studia pody-
plomowe w zakresie zarządzania oświatą. 
Zaraz po skończeniu liceum ogólnokształ-
cącego, w wieku 18 lat, rozpoczęła pracę  
w PKSie. Później pracowała w Przedszkolu 
Nr 7 na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. 
Następnie przeniosła się do gminy Bierawa, 
gdzie pracowała w przedszkolu w Lubieszo-
wie, a następnie w Dziergowicach. Obecnie 
pani Ewa mieszka w Kędzierzynie-Koźlu. 
Jej pasją są podróże. Lubi zwiedzać cieka-
we miasta i państwa. Najbardziej urzekły ją 
Chorwacja, Niemcy i Litwa. Uwielbia miej-
sca w których coś potrafi ją zainteresować 
i zaskoczyć, obojętnie czy jest to wschód czy 
zachód. Ważny jest dla niej niepowtarzalny 

Dzień Europejski
 Publiczne Gimnazjum w Leśnicy im. Św. 
Franciszka z Asyżu bierze udział w projek-
cie, na realizację którego dotacji udzielił 
Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju 
Śląska oraz wspierania inicjatyw lokalnych. 
Projekty należało wysłać do 21 kwietnia, 
a wyniki ogłoszono 30 kwietnia. Osobami 
koordynującymi całe przedsięwzięcie są dy-
rektor gimnazjum Monika Kłosek oraz Ewa 
Buczkowska, która jest nauczycielką historii 
w tej szkole. Celem działań jest poszerzenie 
wiedzy na temat 3 państw UE: Danii, Szwe-
cji i Finlandii, kształcenie postawy toleran-
cji i otwartości na inne kultury europejskie, 
pogłębienie wiedzy na temat Traktatów 
Rzymskich, doskonalenie umiejętności pla-
stycznych, muzycznych i posługiwania się 
technologią informatyczną oraz kształcenia 
kreatywności uczniów i marketingu szkol-
nego. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 
bezpośrednio całą społeczność szkolną (323 
uczniów i 36 nauczycieli) oraz pośrednio 
rodziców uczniów (około 600 osób), a także 
mieszkańców gminy Leśnica i powiatu strze-
leckiego (poprzez prasę lokalną). 
 Na wstępie dyrektor szkoły Monika 
Kłosek powitała zebranych na „Dniu Eu-
ropejskim” gości: posła Helmuta Paisdzio-
ra, kierownik Gminnego Zarządu Oświa-
ty Agnieszkę Nowak oraz dyrektor SP  
w Leśnicy Barbarę Górną. – John Fitzgerald 
Kennedy powiedział: „Nie pytaj, co Amery-
ka może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz 
zrobić dla Ameryki”. Parafrazując jego słowa 
chciałabym zapytać co my możemy zrobić 
dla UE? Dziś po prostu możemy ją poznać 

„W kręgu północy europy”

latach bardzo się zmieniło. Została ona 
gruntownie wyremontowana od wewnątrz. 
Jest jeszcze wiele rzeczy, które w najbliż-
szym czasie trzeba zrobić we współpracy 
z gminą i burmistrzem. Do tej pory nasza 
kooperacja dobrze się układała więc jestem 
pełen optymizmu. Moją troską jest również 
to, żeby pojawiali się tutaj młodzi ludzie, 
którzy są pełni sił, entuzjazmu i świeżych 
pomysłów. Obecnie jest więcej powołań niż 
za moich czasów, jednak nowi franciszka-
nie pochodzą z obszaru całej Polski. Gdy 
przybywają na Górę Św. Anny to muszą się 
jej dopiero w pewien sposób uczyć. Chciał-
bym, aby byli to również ludzie którzy znają 
to miejsce i są z nim uczuciowo związani.

mieszkańców z funkcjonalnego i społeczne-
go punktu widzenia. Proszę zwrócić uwagę 
na sformułowanie, którego używam: „odpro-
wadzanie ścieków”. Oznacza ono, że naszym 
nadrzędnym celem jaki sobie stawiamy jest 
odbieranie ścieków bytowych, a nie budo-
wa kanalizacji zbiorczej jako celu samego  

w sobie. Odbiór ścieków można realizować 
na wiele różnych sposobów, a wybudowa-
na infrastruktura kanalizacyjna powinna 
charakteryzować się wysoką efektywnością 
finansową i ekonomiczną. Jej koszty eks-
ploatacyjne muszą być realnie możliwe do 
udźwignięcia przez społeczność lokalną. Po-
zostaje jeszcze jedna, ale chyba najważniejsza 
kwestia, czyli finansowanie inwestycji według
przyjętej strategii. Każdy z przyjętych wa-
riantów będzie wymagał współfinansowania
ze środków pozabudżetowych. Tutaj muszę 
obalić mit dotyczący nieograniczonych moż-
liwości współfinasowania inwestycji w zakre-
sie środowiska przez tzw. środki unijne (Fun-

dusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionu). Tak nie jest. W obecnym procesie 
programowania 2007/2013 najwięcej środ-
ków przeznaczonych jest na projekty kluczo-
we z punktu widzenia państwa, do którego 
nasz projekt niestety się nie zalicza oraz tak 
zwane projekty miękkie, czyli niezwiązane  
z budową takiej infrastruktury jak kanaliza-
cja. Jedyną realną pomocą z której możemy na 
dzień dzisiejszy skorzystać jest Fundusz Spój-
ności, który promuje duże projekty powyżej 
25 milionów euro. Aby spełnić ten warunek 
musimy występować o współfinasowanie 
w ramach tzw. aglomeracji razem z gminami 
Zdzieszowice, Walce i Ujazd orz wyznaczyć 
jednego beneficjenta końcowego, którym
według obecnego stanu wiedzy nie może być 
gmina, lecz spółka prawa handlowego. Może-
my potencjalnie uzyskać pomoc z funduszu 
spójności na realizację zadania związane-
go z budową infrastruktury kanalizacyjnej  
w wysokości realnie od 60 do 70 procent kosz-
tów, jednak koszt eksploatacji będzie wyższy 
znacznie od obecnego z powodu naliczania 
amortyzacji przez beneficjenta końcowego.
Cena końcowa odbioru 1m3 ścieków może 
sięgnąć nawet kilkunastu złotych. Jak widać 
w najbliższym czasie czeka nas wiele wyzwań 
związanych z wyborem strategii do odbioru 
ścieków oraz poszukiwania możliwych źró-
deł współfinasowania tych bardzo kosztow-
nych, ale i bardzo potrzebnych inwestycji  
w naszej gminie. 

zastępca burmistrza 
Andrzej Iwanowski

klimat danego miejsca.
 - Od połowy sierpnia miałam kontakt  
z panem Mieczysławem Pociechą, byłym 
dyrektorem – mówi pani Ewa – Moje zdanie 
na jego temat jest jak najbardziej pozytywne. 
Przekazał mi majątek szkoły oraz zapoznał 

z jej problemami. Opowiedział mi również 
o swoich licznych osiągnięciach. Nowa pani 
dyrektor doskonale wie jaka powinna być 
szkoła: - Chciałabym, aby nasza szkoła była 
otwarta i bezpieczna dla dzieci. Pragnę, by 
pociechy z chęcią do niej przychodziły i do-
brze się tutaj czuły. W szkole nie powinno 
być agresji i przemocy, a dzieci powinny 

wiedzieć, że nic złego im nie grozi i że są pod 
opieką wychowawców i nauczycieli. 
 Ewa Spinda chce nawiązać współpracę 
z rodzicami oraz wszelkimi organizacjami 
społecznymi w Zalesiu: sołectwem, mniej-
szością niemiecką, OSP oraz LZS-em. Pra-
gnie, by dzieci uczestniczyły w imprezach 
lokalnych, by żyły regionalizmem, który 
jest bardzo ważny oraz znały swoje korze-
nie. Zorganizowane jest już spotkanie z po-
licją, a dzieci z zalesiańskiej podstawówki 
wezmą czynny udział w gminnych dożyn-
kach. – Jestem pełna optymizmu. Poznałam 
już władze gminy, nauczycieli oraz księdza 
proboszcza. Wszyscy są do mnie bardzo 
pozytywnie nastawieni, co daje mi chęci do 
działania. Jestem pewna, że nasza współpra-
ca będzie się pomyślnie układać. W planach 
mamy także założenie nowych kółek zain-
teresowań m. in. ekologicznego, matema-
tycznego i teatralnego. Początki mogą być 
trudne, ale kiedy te pomysły się sprawdzą, to 
myślę, że każdy będzie się chciał przyłączyć 
do aktywnego życia szkoły. Będziemy dzia-
łać małymi kroczkami, abyśmy byli coraz 
bardziej widoczni. Pragnę, by dzieci pięknie 
reprezentowały naszą szkołę nie tylko na te-
renie gminy, ale także poza nią – zakończyła 
pani dyrektor.

– powiedziała Monika Kłosek. Konferansjer-
kami były Urszula Plachetka oraz Maja Kuś. 
Powiedziały one na wstępie: - W tym roku 
głównym celem naszych zainteresowań były 
kraje Europy Północnej, a szczególnie trzy 
z nich: Szwecja, Dania i Finlandia. Następ-
nie szkolny klub Europejski „Euromaniak” 
przedstawił krótką historię UE. Kolejnym 
punktem programu był występ Martyny 
Lechman, która wykonała utwór „Dancing 
Oueen” z repertuaru legendarnej szwedzkiej 
grupy Abba. Następnie przystąpiono do kon-
kursów. Jury w składzie: Grażyna Przepiór-
kowska, Bogumiła Ptak oraz Katarzyna Luca 
miało trudny orzech do zgryzienia, gdyż 
wszystkie klasy solidnie przygotowały się do 
rywalizacji. Na początku dokonano prezenta-
cji trzech najciekawszych prac multimedial-
nych, dotyczących walorów turystycznych 
oraz historyczno-przyrodniczych trzech 
wyżej wymienionych krajów. Klasy pierw-
sze miały przygotować materiały o Szwecji, 
drugie o Dani, a trzecie o Finlandii. Wyróż-
nienia za owe prezentacje otrzymały klasy Ia, 
Ib oraz IId, a zaprezentowały je publiczności 
Magdalena Kruczek, Magdalena Kwoczała 
oraz Sandra Przepiórkowska. Następnym 
punktem programu była prezentacja plaka-
tów wykonanych przez uczniów każdej klasy, 
które miały zawierać następujące informacje 
o danym kraju: godło, ustrój państwa, stoli-
ca, powierzchnia kraju, ludność, jednostka 
monetarna, data przystąpienia do UE oraz 
główne zajęcia ludności. Zwyciężyła klasa  
III a, a dalsze miejsca zajęły III d oraz Id. 
Klasy pierwsze brały udział w konkursie na 
najlepsze wykonanie piosenki Abby. Tu bez-
konkurencyjna okazały się dziewczyny z Id, 
które wykonały utwór „Money, money, mo-

ney” („Pieniądze, pieniądze, pieniądze”). Na 
koniec zwyciężczynie, na prośbę publiczno-
ści, bisowały przy gromkich brawach. Drugie 
miejsce zajęła Ia, a trzecie – Ib. Klasy drugie 
miały za zadanie przedstawić fragment wy-
branej baśni Chansa Chrystiana Andersena. 
Tutaj najlepsza okazała się IIb, która odegra-
ła scenkę z „Brzydkiego kaczątka”. Drugie 
miejsce zajęła IIa, która przedstawiła „Bał-
wanka ze śniegu”, a trzecie IId z przedsta-
wieniem „Królowa śniegu”. Następnie klasy 
trzecie przystąpiły do konkursu dotyczącego 
UE. Pytania miały dotyczyć głównie Trakta-
tów Rzymskich, aby w ten sposób uczcić 50 
lat UE. Pytania od 1 do 35 były nagradza-
ne jednym punktem, a od 36 do 50 dwoma 
punktami. Do finału przeszły dwie klasy:
IIIb w składzie: Sebastian Kwoczała, Sybilla 
Tiszbierek, Katarzyna Głowania oraz IIId  
w składzie: Mateusz Mateja, Anna Szendzie-
lorz i Ewelina Wloka. Młodzież była dobrze 
przygotowana i dlatego po zaciętej i wyrów-
nanej rywalizacji jury zdecydowało się przy-
znać dwa pierwsze miejsca. Rozdanie nagród 
nastąpi 16 maja. Główną wygraną dla zwy-
cięzców we wszystkich konkursach są bilety 
do teatru im. Jana Kochanowskiego w Opo-
lu. Uczniowie stanęli na wysokości zadania  
i nie tylko przygotowali różnorodne występy, 
ale wykonali także piękne gazetki. Na jednej 
z nich można było przeczytać słowa Jana 
Pawła II: „Jest bowiem Europa wielką rzeką 
do której wpadają rozliczne dopływy i stru-
mienie, a różnorodność tworzących ją trady-
cji i kultur jej wielkim bogactwem.”  Pani dy-
rektor doceniła zapał młodych ludzi mówiąc: 
- Dziękuję wszystkim za udział i podziwiam 
waszą sprawność intelektualną i artystyczną.
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 15 czerwca w gimnazjum w Leśnicy 
odbył się II Powiatowy Festiwal Piosen-
ki angielskiej i niemieckiej. Wystąpili w 
nim uczniowie z Publicznego Gimnazjum  
Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Publicznego 
Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich, 
Publicznego Gimnazjum w Izbicku oraz 
Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem. 
Jako goście specjalni zaprezentowali się 
poza konkursem gimnazjaliści ze Zdzie-
szowic. Mówią oni: - Bardzo chcieliśmy 
tu dziś wystąpić. Przygotowywaliśmy się 
do naszego popisu około tygodnia. Uwa-
żamy, że poziom festiwalu jest niezwykle 

Powiatowy festiwal piosenki  
angielskiej i niemieckiej

Finał konkursu „Gmina Leśnica 
w zadaniach matematycznych”

Nasza szkoła jest jak okręt,  
którym płyniemy po oceanie wiedzy

„Młody Leśniczanin w Europie”
 To nazwa programu realizowanego przez 
Publiczne Gimnazjum im. „Św. Franciszka  
z Asyżu” w Leśnicy w ramach projektu 
„Szkoła na TAK” Fundacji Kalós Kai Aga-
thós we Wrocławiu. Leśnickie gimnazjum 
jako jedna z kilku szkół powiatu strzelec-
kiego zakwalifikowało się do otrzymania
grantu w ramach konkursu ogłoszonego 
przez wyżej wymienioną fundację. War-
tość otrzymanej dotacji wynosi 63 626,00 
złotych. Program znacząco poszerzy ofertę 
edukacyjną szkoły. Jego cele to : wyrów-
nywanie szans edukacyjnych młodzieży, 
w szczególności z terenów wiejskich;  re-
alizacja pasji i rozwijanie zainteresowań 
uczniów; kształcenie postaw prospołecz-
nych i obywatelskich młodego pokolenia. 
 Zgodnie z opracowanym harmonogra-
mem zakłada realizację 10 działań. W jego 
ramach  już od maja tego roku odbywają się 
dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrów-
nawcze z j. polskiego, matematyki i chemii, 
w łącznej liczbie 11 godzin tygodniowo. Od 
września 2007 roku ruszą koła zaintereso-
wań : teatralne, dziennikarskie, matema-
tyczne, języka niemieckiego, j. angielskiego, 
informatyczne i turystyczne. Dla uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
będą zajęcia z logopedą i dyslektyczne. 
Łącznie będzie 25 godzin dodatkowych 
zajęć edukacyjnych. Aby ułatwić wybór 
dalszej drogi kształcenia przewiduje się 
zorganizowanie warsztatów z doradcą za-
wodowym dla uczniów klas III.
 We wrześniu młodzież uzdolniona pla-
stycznie weźmie udział w dwudniowym 
plenerze malarskim w Górze Św. Anny.

 Załogę okrętu tworzą uczniowie, któ-
rzy wypoczęci, z nowymi siłami 3 wrze-
śnia zainaugurowali nowy rok szkolny. Za 
sterami oświaty stoją nauczyciele, którzy 
chętnie rozproszą ciemności niewiedzy, 
prowadząc swoich uczniów do licznych 
sukcesów. Zapewnienie bezpieczeństwa, 
edukacja mająca na celu wszechstron-
ny rozwój osobowości, przygotowanie 
uczniów klas szóstych do sprawdzianu to 
priorytety szkoły. Realizacji postawionych 
celów sprzyja baza lokalowa. W czasie 
wakacji, dzięki gruntownym remontom 
przeprowadzonym i sfinansowanym przez
Burmistrza i Urząd Miasta w Leśnicy, wa-
runki lokalowe uległy znacznej poprawie. 
Wymieniona została instalacja elektrycz-
na, wymieniono podłogi w klasach na I i II 
piętrze, pomalowano parter, I piętro i salę 
gimnastyczną, wykonane zostało ogrodze-
nie i zmieniona nawierzchnia wjazdu na 
teren szkoły. Pracownicy szkoły wykonali 
po remoncie prace porządkowe. Wyma-
gały dużo wysiłku i zaangażowania, ale 
efekty są widoczne. Teraz kolej na uczniów 
– troska o wygląd szkoły, nauka, rozwijanie 
uzdolnień i zainteresowań, pokonywanie 
trudności. Już wkrótce uczniowie założą 

 Po raz czwarty w szkole podstawowej  
w Leśnicy odbył się Gminny Konkurs Wie-
dzy o Regionie „Gmina Leśnica w zadaniach 
matematycznych.” Cieszył się on ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 
aż 125 osób. Opiekunka koła regionalnego 
Maria Wróbel mówi: - Ten konkurs ma to 
do siebie, że nie trzeba się tutaj wykazywać 
wiedzą książkową. Rozwiązując proste za-
dania matematyczne można się dowiedzieć 
wielu ciekawych rzeczy o naszej gminie i jej 
mieszkańcach. Zadania były ciekawe i zróż-
nicowane. 
 Uczestnicy musieli wykonać różnego ro-
dzaju obliczenia, rozwiązywać krzyżówki, 
zmieniać cyfry rzymskie na arabskie i na od-
wrót, wykonywać działania na grafach oraz 
wypełniać diagramy. Do wykonania było 20 
zadań, dzięki którym uczestnicy mogli do-
wiedzieć się ciekawostek na temat zabytków, 
ludzi i ich pasji, wydarzeń artystycznych  
i społecznych, jubileuszy i innych ciekawo-
stek ziemi leśnickiej. Uczestnicy mieli moż-
liwość poznać nazwiska wszystkich radnych 
naszej gminy znajdując je w wykreślance, 
bądź też przyswoić sobie nazwy wszystkich 

 W związku z realizacją przez Publiczne Gimnazjum w Leśnicy projektu edu-
kacyjnego „Śladami Św. Franciszka z Asyżu” składam gorące podziękowania Bur-
mistrzowi Miasta – panu Hubertowi Kurzałowi za dofinansowanie, w wysokości
dla nas astronomicznej, 16600,00 złotych (pokrywa to koszt transportu) projektu 
– wycieczki – pielgrzymki śladami naszego Patrona do Włoch, która odbędzie się 
w dniach: 16 – 22.09.2007.
 Wycieczka jest nagroda dla uczniów wyróżniających się w nauce, osiągających 
sukcesy w konkursach przedmiotowych i w sporcie, pracujących społecznie.
 Składam również podziękowanie Radzie Miejskiej za życzliwość, Firmie „IZO-
BUD” z Łąk Kozielskich za wsparcie wyjazdu na kwotę 700,00 zł i Zarządowi BS 
w Leśnicy (500,00 zł sponsoringu).
 Relację z wycieczki przedstawimy w następnym wydaniu Wiadomości Leśnic-
kich. 

Monika Kłosek

PODZIĘKOWANIA

wysoki. – zakończyli goście. Aby wszystko 
przebiegało uczciwie kolejność występów 
losowano. Uczniowie zaprezentowali się 
bardzo dobrze i dlatego jury miało ciężki 
orzech do zgryzienia. Dyrektorka gimna-
zjum w Leśnicy i członkini jury, Monika 
Kłosek, mówi: - Poziom był bardzo wyso-
ki. Młodzież dobrze zna języki, świetnie 
śpiewa i przygotowała ciekawe choreogra-
fie. Mieliśmy spory problem z ustaleniem
werdyktu, ponieważ poziom był bardzo 
wyrównany. Gimnazjalistki z Zawadzkie-
go same postanowiły, że chcą wystąpić  
w festiwalu. Emilia Pietrek mówi: - U nas 
w szkole nie było eliminacji. Wykonałyśmy 
utwór „Nothing else matters” z repertuaru 
Metallicy.  Marta Michalik grała na gitarze, 
a my śpiewałyśmy i odgrywałyśmy scen-
kę. Chciałyśmy po prostu przekazać to, 
co mówią słowa tego utworu, pokazać co 
czujemy, kiedy go śpiewamy. Do występu 
przygotowywałyśmy się miesiąc. Na pierw-
sze miejsce raczej nie mamy szans, bo inni 
mieli świetne występy, ale mamy nadzieję, 
że zdobędziemy chociaż wyróżnienie. Poza 
konkursem wystąpili gimnazjaliści z Le-
śnicy, którzy w eliminacjach szkolnych do 
festiwalu zdobyli wyróżnienia. Najwięcej 
braw zebrał rock’n’rollowy popis księdza 
wikarego Wiesława Mróz i Teresy Osman, 
która w leśnickim gimnazjum uczy języka 
angielskiego.  Ksiądz mówi: - Nasz układ 
ćwiczyliśmy na wczorajszym komersie. – 

zakończył kapłan. Nauczyciele pokazali, że 
mają ogromne poczucie humoru i dystans 
do samych siebie. Teresa Osman i Marta 
Jankowska za swoją interpretację hitu „Life 
is life” dostały owacje na stojąco. Uczenni-
ca gimnazjum w Leśnicy, Justyna Gorzel 
mówi: - Występy nauczycieli były świetne. 
Zresztą można się było tego spodziewać, 
bo nasi wychowawcy są zwariowani i wy-
stępują co roku. Mamy nadzieję, że tak 
pozostanie. Ich występy to dla nas wielka 
atrakcja, bo możemy ich zobaczyć w trochę 
niecodziennej roli. Kiedy jury udało się na 
obrady wystąpił zespół No Name ze szkoły 
muzycznej w Leśnicy. Wokalistką formacji 
jest Martyna Lechman, która ma zadatki na 
prawdziwą gwiazdę. Nie tylko ma świetny 
głos i prezencję sceniczną, ale także potrafi
ożywić publiczność. Reszta zespołu w ni-
czym jej nie ustępowała, a widownia reago-
wała bardzo żywiołowo. Okazało się, że to 
właśnie Martyna Lechman z Publicznego 
Gimnazjum w Leśnicy i Katarzyna Bazgier 
z Publicznego Gimnazjum w Izbicku zajęły 
ex eguo I miejsce w festiwalu. Młodzieży 
gratulujemy zapału i pomysłowości i za-
chęcamy do dalszego rozwijania licznych 
talentów.

mundurki – granatowe kamizelki z logo 
szkoły ( wzór wybrany przez Rodziców). 
W ofercie edukacyjnej proponujemy roz-
wijanie zainteresowań w ramach koła ma-
tematycznego, informatycznego, kół spo-
łecznie prowadzonych przez nauczycieli: 
regionalnym, ekologicznym, europejskim, 
Młodych Redaktorów „Kujonka”, prozdro-
wotnym, a w ramach zajęć świetlicowych: 
artystycznym i sportowym. Szczególny 
nacisk położony zostanie na wyrównywa-
nie braków, dysfunkcji rozwojowych dzieci  
w ramach zajęć wyrównawczych, kompen-
sacyjnych, logopedycznych, gimnastyki ko-
rekcyjnej, w miarę potrzeb można będzie 
korzystać z pomocy pedagoga. Zdobytą 
wiedzą, umiejętnościami uczniowie będą 
mogli się wykazać uczestnicząc w kon-
kursach przedmiotowych i innych, w tym 
organizowanych przez szkołę (niektóre we 
współpracy z UM w Leśnicy): plastycz-
nym, literackim, fotograficznym, artystycz-
nym. Liczne uroczystości szkolne, apele, 
będą okazją do prezentacji talentów arty-
stycznych i aktorskich naszych dzieci. Już 
w październiku odbędzie się uroczystość 
„Pasowania pierwszoklasistów na ucznia”. 
Grono pedagogiczne zaprosi uczniów do 

udziału w licznych wycieczkach, warszta-
tach, spotkaniach z osobistościami gminy, 
wyjazdu na zieloną szkołę. Realizowane 
będą akcje szkolne i środowiskowe, pro-
jekty edukacyjne: „ Przyjaźni środowisku 
i II Sejmik Ekologiczny”, Dzień Europejski 
– „Święta w Europie”, „ Moja Mała i Wielka 
Ojczyzna” – Dzień Regionalny połączony 
z dniem otwartym szkoły; programy proz-
drowotne „Radosny uśmiech”, „Trzymaj 
formę” i inne. 
 W celu uatrakcyjnienia i usprawnienia 
realizacji zadań edukacyjnych tradycyjnie 
planujemy współpracę z rodzicami i pod-
miotami działającymi w środowisku lo-
kalnym (z góry dziękując za współpracę). 
Dla najlepszych uczniów na zakończenie 
roku szkolnego są do zdobycia: Dyplomy 
Wzorowego Ucznia w kl. I- III, świadectwa 
z wyróżnieniem w kl. IV - VI, „Leśnickie 
Orły”, Nagrody Burmistrza i inne. W mi-
nionym roku siedmiu uczniów wyróżnia-
jących się w nauce uczestniczyło w obozie 
letnim w Lützelbach w Niemczech, zorga-
nizowanym przez Burmistrza Leśnicy we 
współpracy z Burmistrzem zaprzyjaźnionej 
gminy Lützelbach. Jak widać warto podjąć 
wyzwanie. W trosce o poprawę kondycji 
zdrowotnej planujemy zorganizować dla 
uczniów akcję „Szklanka mleka”.   
W nowym roku życzę - uczniom aktyw-
ności i wytrwałości w dążeniu do posta-
wionych celów, nauczycielom - satysfakcji  
z wykonywanej pracy, rodzicom - wiele 
cierpliwości i zadowolenia. Wszystkim ży-
czę, aby po Oceanie Wiedzy dopłynęli do 
portu o nazwie „Sukces”. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy
Barbara Górna

miejscowości w gminie. Okazało się, iż naj-
mniej znaną jest Czarnocin. Można było 
zdobyć maksymalnie 87 punktów. 
 W kategorii klas IV najlepsi okazali się: 
Łukasz Ziegler -75,5 punktów 
(Raszowa), Marta Siudzik - 72,5 
punktów (Leśnica) oraz Alek-
sandra Barton – 70 punktów 
(Raszowa). W kategorii klas V 
triumfowali: Monika Majnusz 
– 79 punktów (Zalesie), Martina 
Lissok – 75 punktów (Leśnica) 
oraz Michał Popławski – 74,5 
punktów (Zalesie). Natomiast 
w kategorii klas VI zwyciężyli: 
Aleksandra Pup – 84,5 punk-
tów (Leśnica), Szymon Reczek 
– 83,5 punktów (Leśnica) oraz Bartłomiej 
Zemlak – 82,5 punktów (Leśnica). 
 Patronat nad konkursem objął Burmistrz 
miasta Leśnica Hubert Kurzał, który był tak-
że fundatorem nagród. Podsumowanie kon-
kursu odbyło się 1 czerwca br. Podczas Dnia 
Regionalnego w leśnickiej podstawówce. 
Na gazetce specjalnie przygotowanej na tę 
okazję można było przeczytać słowa: „Język 
ojców to dar Boży, który ukochać trzeba.” 

Nagrody wręczył Burmistrz, natomiast pa-
miątkowe certyfikaty Dyrektor Szkoły pani
Barbara Górna. Upominki dla uczestników 
ofiarowała Dyrektor Oddziału Banku Spół-
dzielczego w Leśnicy pani Renata Kurzał,  
a słodycze ufundowała pani Bernadeta Je-
giołka. 

 Uroczystość uświetnił występ dziecięcego 
zespołu ludowego z Łubnian „Dziatki, Starki 
Jagatki”, którego przyjazd ufundowała Rada 
Rodziców. Dodatkową atrakcją obchodów 
Dnia Regionalnego były występy członków 
Koła Regionalnego, którzy zaprezentowali 
scenki w gwarze śląskiej. Opiekunka koła 
Regionalnego pani Maria Wróbel pragnie 
serdecznie podziękować wszystkim sponso-
rom.

 W  ramach programu odbył się Festiwal 
Piosenki Angielskiej i Niemieckiej (etap 
szkolny i finał powiatowy, w którym wzięło
udział 5 gimnazjów powiatu strzeleckiego).
 Szkoła zrealizowała w czerwcu program 
„Z ekologią na co dzień”- będący również 
modułem programu „Szkoły na TAK”. 
Zorganizowaliśmy wycieczki: do oczysz-
czalni ścieków i Zakładów Koksowniczych  
w Zdzieszowicach, do Parku Krajobrazowe-
go „Góra Św. Anny” i Kamienia Śląskiego 
oraz warsztaty ekologiczne, w trakcie któ-
rych  młodzież badała poziom zanieczysz-
czenia wody, gleby i powietrza. Uczniowie 
wzięli udział w Konkursie Ekologicznym  
z licznymi nagrodami.
 Przed nami organizacja „Biesiady Ślą-
skiej”- imprezy środowiskowej z konkur-
sami: plastycznym, fotograficznym, literac-
kim i gawędziarskim oraz prezentacją prac 

artystów gminy Leśnica.
 Istotnym działaniem będzie także „Pro-
gram edukacji kulturalnej’, zakładający 
miedzy innymi wyjazd wszystkich uczniów 
do teatru dramatycznego oraz 100 uczniów 
do operetki i 100 na musical w Gliwicach.
 Rozwinie się możliwości szkolnej gazet-
ki, jej redaktorzy wybiorą się do redakcji 
lokalnych gazet, aby poznać prace profesjo-
nalistów.
 Reasumując program wpłynie na rozwój 
szkoły, wzbogaci intelektualnie i duchowo  
uczniów, wykształci postawy proekologicz-
ne i społeczne, wskaże na wartości tkwią-
ce w „małej ojczyźnie”, pozwoli młodzieży 
realizować pasje i zainteresowania oraz 
doskonalić języki, co jest tak istotne we 
współczesnej Europie. Wzbogaci również 
wyposażenie szkoły. I za to wszystko zapła-
ci Europejski Fundusz Społeczny.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Leśnicy

Monika Kłosek 
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KLUB WIEJSKI Raszowa – Anna Murlowska
czynny: poniedziałek -  piątek – od 1700 do 2000

oferuje dzieciom i młodzieży zajęcia w ramach kółka plastyczne-
go,  warcabowego, gry planszowe, gry komputerowe, telewizję, 
bilard, tenis stołowy. Do dyspozycji uczestników przez cały czas 
otwarcia są: bilard, tenis stołowy, dart, 3 komputery, gry plan-
szowe, zręcznościowe i logiczne oraz dla najmłodszych zajęcia 
plastyczne. Uczestnikami zajęć klubowych są dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, młodzież oraz dorośli. Klub wyko-
rzystywany jest również przez organizacje społeczne wsi, takie 
jak: Rada Sołecka, DFK, OSP, Związek Śląskich Rolników, LZS na 
organizację zebrań, spotkań towarzyskich z okazji Dnia Matki, 
Św. Mikołaja itp. Organizowane tu są również występy i przed-
stawienia szkolne i przedszkolne. Obiekt wynajmowany jest rów-
nież osobom prywatnym.

KLUB Góra Św. Anny – Agnieszka Głombik
czynny: wtorek – sobota  od 1600 do 2000

odbywają się tu zajęcia: komputerowe, plastyczne, tenisowe, 
bilardowe; można pograć na instrumentach muzycznych oraz 
poćwiczyć celność rzucania do tarczy. Uczestnikami zajęć klu-
bowych są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież 
oraz dorośli.

KLUB Lichynia – Beata Warzecha – Skoluda Małgorzata 
instruktor zespołu „Lichyńskie Promyki”
czynny: czwartek, sobota od 1830 do 2200 
odbywają się tu próby zespołu „Lichyńskie Promyki”, zajęcia 
bilardowe, tenisowe. Uczestnikami zajęć klubowych są dzieci  
w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież oraz dorośli. Klub 
wykorzystywany jest również przez organizacje społeczne wsi, ta-
kie jak: Rada Sołecka, OSP, DFK na organizację zebrań, spotkań 
towarzyskich z okazji Dnia Matki, Św. Mikołaja itp. Obiekt po-
siada piękną dużą salę wraz zapleczem kuchennym dzięki czemu 
często jest wykorzystywany na organizowanie zabaw tanecznych, 
przyjęć weselnych i innych. Odbywają się tu są również występy 
i przedstawienia. 

KLUB DFK Zalesie Śl. – Bernadeta Marek
czynny: wtorek, środa, piątek od 1700 do 2100 
odbywają się tu zajęcia: komputerowe, plastyczne, tenisowe, 
bilardowe. Uczestnikami zajęć klubowych są dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, młodzież oraz dorośli. Klub wyko-
rzystywany jest również przez organizacje społeczne wsi, takie 
jak: Rada Sołecka, DFK na organizację zebrań, spotkań towarzy-
skich z okazji Dnia Matki, Św. Mikołaja itp. Organizowane tu są 
również występy i przedstawienia szkolne i przedszkolne. Obiekt 
posiada zaplecze kuchenne.

KLUB Dolna – Beata Sobota
czynny: piątek – niedziela od 1600 do 2200 
odbywają się tu zajęcia: plastyczne, tenisowe, bilardowe. Uczest-
nikami zajęć klubowych są dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym, młodzież oraz dorośli. Klub wykorzystywany jest również 
przez organizacje społeczne wsi, takie jak: Rada Sołecka, DFK na 
organizację zebrań, spotkań towarzyskich z okazji Dnia Matki, 
Św. Mikołaja itp. Organizowane tu są również występy i przed-
stawienia szkolne i przedszkolne. 

KLUB Łąki Kozielskie – Eryka Zagrol 
czynny: środa – piątek od 1700 do 2000 
odbywają się tu zajęcia: plastyczne, tenisowe, bilardowe, kompu-
terowe. Uczestnikami zajęć klubowych są dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym, młodzież oraz dorośli. Klub wykorzysty-
wany jest również przez organizacje społeczne wsi, takie jak: 
Rada Sołecka, DFK na organizację zebrań, spotkań towarzyskich 

Diałalność klubów na terenie gminy
 Galeria Sztuki mieści się w jednym 
z najstarszych budynków w Leśnicy.  
W minionych wiekach był to jeden  
z najważniejszych dla funkcjonowania 
społeczności lokalnej budynek, pier-
wotnie młyn, a później spichlerz i ma-
gazyn. Przebudowa spichlerza na budy-
nek wystaw sztuki artystycznej i toalety 
publiczne zrealizowany został w ramach 
Zintegrowanego Programu Rozwoju 
Regionalnego i przez okres 5 lat po za-
kończeniu realizacji niniejszego projek-
tu Gmina Leśnica nie może wykonywać 
czynności opodatkowanych związanych 
z infrastrukturą i sprzętem sfinansowa-
nym w ramach projektu, dlatego korzy-
stanie z toalet publicznych będzie nieod-
płatne. 
 W Galerii znajdują się „owoce” twór-
ców trzech plenerów malarskich zwanym 
u nas „Międzynarodowymi Sympozjami 
Twórców” w Górze Św. Anny. Obrazy 
wykonane są różnymi technikami, ale 
tematem przewodnim jest „Góra Św. 

Galeria sztuki w Leśnicy

 Leśnicki Ośrodek  Kultury i Rekreacji zaprasza  od 11 wrze-
śnia na zajęcia  do  Ogniska Plastycznego. Zajęcia artystyczne 
zaadresowane są do szerokiej grupy wiekowej dzieci iłodzieży 
wieku od 6 do 15 lat. Celem prowadzonych spotkań edukacyj-
nych jest rozwijanie wyobraźni, spostrzegania abstrakcyjnego,  
a także uczulenie wszystkich uczestników młodszych i starszych 
na otaczające nas piękno. Program ogniska plastycznego obej-
muje różne dyscypliny artystyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba, 
ceramika, tkanina artystyczna.
 W ramach zajęć prowadzone są także kierunkowe przygo-
towania młodzieży do egzaminów na uczelnie artystyczne. Na 
zakończenie roku szkolnego przewiduje się zorganizowanie wy-
stawy prezentującej powstałe prace młodszych i starszych. Każdy 
uczestnik zostanie uhonorowany dyplomem za wniesiony „trud 
pracy twórczej”. Wraz z rozwojem ogniska zaplanowane są, kon-
kursy plastyczne z nagrodami. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy w każdy wtorek na godzinę 16.00 do Leśnickiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji, ul. Nad Wodą 15.

Ognisko plastyczne w Leśnicy

z okazji Dnia Matki, Św. Mikołaja itp. Organizowane tu są rów-
nież występy i przedstawienia szkolne i przedszkolne. 

KLUB DFK Kadłubiec – Maria Heiter 
czynny: wtorek, piątek, niedziela od 1700 do 2000 
odbywają się tu zajęcia: komputerowe, plastyczne, tenisowe, 
bilardowe. Uczestnikami zajęć klubowych są dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, młodzież oraz dorośli. Klub wyko-
rzystywany jest również przez organizacje społeczne wsi, takie 
jak: DFK, Rada Sołecka, LZS na organizację zebrań, spotkań to-
warzyskich z okazji Dnia Matki, Św. Mikołaja itp. Organizowane 
tu są również występy i przedstawienia przedszkolne. 

Świetlica Krasowa – Damian Termin
czynna: piątek, sobota, niedziela od 1700 do 2000

odbywają się tu zajęcia: komputerowe, plastyczne, bilardowe. 
Uczestnikami zajęć klubowych są dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, młodzież oraz dorośli. Klub wykorzystywany jest 
również przez organizacje społeczne wsi, takie jak: Rada Sołec-
ka, na organizację zebrań, spotkań towarzyskich z okazji Dnia 
Matki, itp.

Świetlica Szopkarzy Góra Św. Anny – Karol Gawlik
odbywają się tu zajęcia szkoleniowe i praktyczne dot. budowy 
szopek bożonarodzeniowych

Świetlica Wysoka – E. Skowronek i St. Rudol
czynna: wtorek, piątek, niedziela od 1700 do 2000 
odbywają się tu zajęcia: komputerowe, plastyczne, bilardowe. 
Uczestnikami zajęć klubowych są dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, młodzież oraz dorośli. Klub wykorzystywany jest 
również przez organizacje społeczne wsi, takie jak: Rada Sołec-
ka, na organizację zebrań, spotkań towarzyskich z okazji Dnia 
Matki, itp. 

Świetlica Poręba – Roman Gawlik
odbywają się tu zajęcia: plastyczne, tenisowe, bilardowe. Uczest-
nikami zajęć klubowych są dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym, młodzież oraz dorośli. Klub wykorzystywany jest również 
przez organizacje społeczne wsi, takie jak: Rada Sołecka, na orga-
nizację zebrań, spotkań towarzyskich z okazji Dnia Matki, itp. 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zawsze służy wsparciem 
merytorycznym, technicznym i organizacyjnym wszystkim 
gminnym klubom.

Anny”. Aby uatrakcyjnić pobyt w Gale-
rii w pomieszczeniach na parterze znaj-
duje się salonik prasowy z mini bufetem  
i salka telewizyjna. Galeria jest czyn-
na codziennie od 16.00 – 20.00, a w 
niedzielę od 10.00 – 18.00. W jednym  
z pomieszczeń znajduje się wystawa prac 
uczestników Ogniska Plastycznego z Le-
śnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, 
które prowadzi pani Katarzyna Nossek. 
Tam również będą odbywały się zajęcia 
plastyczne. Planowane są również kon-
certy muzyczne i wieczory poezji dla 
małych grup zorganizowanych. Docelo-
wo sprowadzane będą inne wystawy np. 
fotografii, rzeźby, figur woskowych itp.
 Często odwiedzają galerię turyści  
i pielgrzymi, którzy udają się na Górę Św. 
Anny. Jednak najmilej będzie nam gościć 
naszych mieszkańców gminy, a chyba 
warto zobaczyć wizję i zamysły osób, 
które swe uczucia wyzwalają poprzez 
plastykę.

Gizela Szendzielorz

 Tradycyjnie, jak co roku, w pierwszy 
dzień wakacji otwarto Kąpielisko wśni-
cy. Do dyspozycji wypoczywających co-
dziennie w godz. 10.00 – 18.00 oprócz 
basenów było boisko do gry w siatkówkę 
i plac do gry w koszykówkę, plac zabaw 
dla dzieci i kawiarenka. Goście mogli za-
grać w szachy, wypożyczyć piłki do siat-
kówki, kosza i do wody, do dyspozycji był 
również zestaw do gry woraz telewizor. 
Jak co roku ratownicy prowadzili nieod-
płatnie, przez cały sezon naukę pływa-
nia. Takiego oblężenia jak w lipcu tego 
roku dawno nie mieliśmy, bo i pogody 
takiej jeszcze nie było. Bardzo dużo gości 
przyjeżdżało do nas z poza gminy, któ-
rych przyciąga piękne położenie obiektu, 
dużo zieleni oraz możliwość skorzysta-
nia z noclegu po przystępnych cenach.
 W siedzibie LOKiR-u przy ul. Nad 
Wodą 15 przez całe lato czynna była bi-
blioteka, kawiarenka internetowa, sala 
bilardowa z 2 stołami do gry oraz chętni 
mogli zagrać w piłkarzyki i gry stoło-
we oraz wziąć udział w zajęciach kółka 
plastycznego. To wszystko mieszkańcy 
Leśnicy i goście mieli do dyspozycji od 

Co oferował LOKiR w okresie wakacji,
a co proponuje na jesień

poniedziałku do soboty w godzinach od 
10.00 do 18.00. Wychodząc z założenia, że 
w okresie wakacji powinny wypoczywać 
dzieci nie tylko w mieście, ale również na 
wsi, tak Ci ostatni mogli korzystać z zajęć 
wwiejskich. Czynne były kluby w Dolnej, 
Górze Św. Anny, Lichyni, Łąkach Koziel-
skich, Kadłubcu, Raszowej i w Zalesiu 
Śl., Krasowej.
 Od 11 września wznowi swoje zajęcia 
Ognisko plastycznego, które prowadzi 
pani Katarzyna Nossek. Zajęcia odby-
wają się w każdy wtorek w godz. 16.00 - 
18.00. Są jeszcze wolne miejsca, więc za-
praszamy do skorzystania z oferty. Część 
prac uczestników ogniska z zeszłego 
roku można zobaczyć w nowo otwartej 
Galerii Sztuki na Placu Targowym. Tam 
można też codziennie poczytać prasę, 
posłuchać muzyki, obejrzeć obrazy pro-
fesjonalnych malarzy. Zapraszamy rów-
nież na zajęcia aerobiku w poniedziałki, 
środy i piątki od 19.00 - 20.00. W paź-
dzierniku wznowione zostaną zajęcia 
kółka szachowego, tanecznego i inne,  
o których będziemy informować na bie-
żąco.

 Powstał w połowie 1999 roku z inicja-
tywy lekarzy zajmujących się populacją 
Pacjentów gminy Leśnica. Dzięki przy-
chylności Władz gminy oraz Dyrekcji ów-
czesnego ZOZ Strzelce Op. przekształce-
nia przeszły bardzo szybko i sprawnie. Od 
tego czasu Praktyka Lekarzy Rodzinnych 
„Medica” oferuje swoim pacjentom opiekę 
z zakresu szeroko rozumianej Medycyny 
Rodzinnej oraz Diabetologi. W tym czasie 
udzieliliśmy ponad 120 000  porad. Prak-
tyka zajmuje się również szkoleniem spe-
cjalizacyjnym lekarzy rodzinnych. Personel 
Praktyki to 5 wykwalifikowanych pielęgnia-
rek obsługujących rejestrację i gabinet za-
biegowy oraz opiekujących się pacjentami  
w ramach pielęgniarstwa środowiskowego 
i medycyny szkolnej. Opiekę lekarską pełni 
4 lekarzy rodzinnych, pediatra oraz diabe-
tolog.
Poradnia czynna jest:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 
z przerwą od 12.00 do 13.00.

Lekarze przyjmują od 8.00 do 12.00  oraz  
od 13.00 do 17.00. 

W godzinach od 12.00 do 13.00 i 17.00  
do 18.00 realizowane są wizyty domowe.

Poradnia Diabetologiczna (cukrzycowa) 
czynna jest w każdą środę od 8.00 do 12.00 
po uprzedniej telefonicznej rejestracji.

Poradnia Pediatryczna (dziecięca) czyn-
na jest codziennie za wyjątkiem czwartków 
w następujących godzinach: poniedziałek 
13.00 - 16.00, wtorek 10.30 - 13.30, środa 
10.30 - 13.30, piątek 10.30 - 13.30.

Po godzinie 18.00 oraz w niedziele i świę-
ta opiekę nad naszymi pacjentami pełni 
dyżur całodobowy szpitala w Strzelcach 
Opolskich tel. 0-77-462-16-60 wew. 134 
lub centrala szpitala 0-77-461-32-91 pro-
sić opiekę POZ (nie pogotowie ratunko-
we) Opieka pełniona jest w formie stacjo-
narnej czyli na izbie przyjęć szpitala oraz 
wyjazdowej czyli w uzasadnionych przy-
padkach (nie w celu wypisania recepty), 
można wezwać karetkę POZ do domu (nie 
jest to pogotowie ratunkowe). 

Dane adresowe: NZOZ Praktyka Lekarzy 
Rodzinnych „Medica” s.c. 47-150 Leśnica pl. 
Narutowicza 27 tel. 0-77-461-53-24 

Praktyka jest członkiem Związku Pracodaw-
ców Opieki Medycznej Opolszczyzny „Pro 
Homine” – sygnatariusza Federacji Związ-
ków Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zie-
lonogórskie”.

Informacji udzielił 
dr Krystian Adamik

O ośrodku zdrowia 
w Leśnicy

 Członkowie kół PZERiI w Gminie 
Leśnica (Leśnica, Dolna, Wysoka, Za-
lesie Śl.) uczestniczyli w dniach 1 lipca  
i 5 sierpnia br. w wycieczce do Sanktu-
arium Matki Bożej Gidelskiej i Często-
chowy - łącznie w dwóch wyjazdach 
uczestniczyło 108 osób.

Z życia kół PZERiI w gmienie Leśnica
 W planach emeryci mają jeszcze zor-
ganizowanie spotkania andrzejkowego, 
które odbędzie się w listopadzie w remi-
zie OSP Wysoka. Również w miesiącu 
grudniu planują wyjazd do operetki
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SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNICY
Remont posadzek w salach lekcyjnych
 Prace remontowe rozpoczęto od ze-
rwania starych płytek podłogowych  
z PCV oraz wylania posadzek z zaprawy 
samopoziomującej. Po wyschnięciu pod-
łoża ułożono na kleju 617 m2 wykładziny 
podłogowej typu Tarkett Stella gr. 2mm.
 Prace zostały wykonane terminowo 
w okresie od 25.06.2007 do 24.08.2007 r. 
Koszt robót wyniósł: 52.408,20zł. Wyko-
nawcą robót wybranym w wyniku proce-
dury przetargowej był Janusz Norkiewicz 
prowadzący działalność pod firmą NOR-
MAX z siedzibą w Promnicach.

Wymiana instalacji elektrycznej na parterze  
i piętrze
 W trakcie przeprowadzonych robót 
wykonano wymianę instalacji elektrycz-
nej w salach lekcyjnych i korytarzach 
parteru i I piętra. W salach lekcyjnych  
i korytarzach zamontowano nowe lam-
py, które spełniają obecnie obowiązujące 
normy oświetleniowe. Po robotach elek-
trycznych wykonano malowanie ścian  
i sufitów wszystkich pomieszczeń, w któ-
rych były prowadzone prace instalacyjne. 
Przeprowadzony remont był ostatnim eta-
pem prowadzonej systematycznie od kil-
ku lat modernizacji instalacji elektrycznej 
szkoły.
 Prace zostały wykonane zgodnie z wa-
runkami umowy w okresie od 25.06.2007 
do 24.08.2007. Koszt robót wyniósł: 
94.749,68 zł. Wykonawcą robót wybra-
nym w wyniku procedury przetargowej 
był Krzysztof Zwadło prowadzący działal-
ność pod firmą Usługi Budowlane z sie-
dzibą w Zdzieszowicach.

Remont nawierzchnie placy wewnętrznego
 Zakres prac obejmował remont na-
wierzchni części placu szkolnego od stro-
ny wjazdu od ul. Zdzieszowickiej polega-
jący na rozebraniu starej nawierzchni z 
płyt betonowych sześciokątnych, wyko-
naniu podbudowy z piasku i tłucznia oraz 
nawierzchni z betonu asfaltowego na po-
wierzchni 299,06 m2. Zakres prac obejmo-
wał również wykonanie 51 mb ogrodzenia 

Remonty
z paneli stalowych ocynkowanych od stro-
ny zachodniej działki szkolnej.
 Prace zostały wykonane terminowo 
w okresie od 25.06.2007 do 31.07.2007 r. 
Koszt robót wyniósł: 38.261,76 zł. Wyko-
nawcą robót wybranym w wyniku procedu-
ry przetargowej był Marek Patas prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe BUDIM 2.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU ŚLĄSKIM
Remont placu przyszkolnego
 Prace remontowe rozpoczęto od de-
montażu starych płytek betonowych. 
Następnie wykonano i zagęszczono pod-
budowę z piasku i tłucznia. Nawierzchnię 
palcu o powierzchni 317 m2 wykonano  
z kostki betonowej gr. 6 cm.
 Prace zostały wykonane w terminie od 
12.07.2007 do 24.08.2007 r. Koszt robót 
wyniósł: 46.970,00 zł. Wykonawcą robót 
był Zdzisław Kasprzyk prowadzący dzia-
łalność pod nazwą Zakład Utrzymania 
Terenów Zieleni z siedzibą w Opolu.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RASZOWEJ
Remont ogrodzenia murowanego
 W okresie wakacyjnym przeprowadzo-
no remont ogrodzenia murowanego od 
strony północnej działki szkolnej na od-
cinku 42 m. W trakcie prowadzonych prac 
ponownie przemurowano rozpadające się 
fragmenty muru, wykonano nowe tynki 
oraz nakrywę betonową na całej długości 
muru. Ostatnim etapem prac było poma-
lowanie ogrodzenia.
 Prace zostały wykonane w okresie od 
01.08.2007 do 31.08.2007 r. Koszt robót 
wyniósł: 9.771,83 zł. Wykonawcą ro-
bót był Jan Jelec prowadzący działalność 
pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlo-
wo - Usługowo - Produkcyjne z siedzibą  
w Gliwicach.

PUBLICZNE GIMNAZJUM W LEŚNICY
Remont korytarza na I piętrze
 W związku z licznymi uszkodzenia-
mi tynków ścian korytarza wykonanych 
z płyt gipsowo - kartonowych zdecydo-
wano o ich demontażu na wysokości 2,0 
m i zstąpieniu ich tynkiem cementowo-

wapiennym. Następnie wykonano nowe 
malowanie ścian i sufitów. Wzdłuż ścian
wykonano uzupełnienie wykładziny PCV 
z pasów wykładziny wywiniętych na ścia-
nę na wysokość 10 cm.
 Prace zostały zakończone 24.08.2007 r. 
Koszt robót wyniósł: 13.306,52 zł. Wyko-
nawcą robót był Joachim Gasz prowadzący 
działalność pod nazwą Zakład Remonto-
wo-Budowlany z siedzibą w Zdzieszowi-
cach.

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNOCINIE
Remont i docieplenie dachu
 Nieszczelność pokrycia dachowego 
spowodowała konieczność przeprowadze-
nia remontu. Zdecydowano, że dodatko-
wo wykonane zostanie docieplenie dachu 
płytami styropianowymi gr. 10 cm. Pokry-
cie dachu wykonano papą termozgrzewal-
ną. Zakres prac obejmował również wy-
konanie murków ogniowych z cegły oraz 
wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych oraz instalacji od-
gromowej.
 Prace zostały zakończone 24.08.2007 
r. Koszt robót wyniósł: 46.078,18 zł. Wy-
konawcą robót był Jan Jelec prowadzący 
działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo 
Handlowo - Usługowo - Produkcyjne  
z siedzibą w Gliwicach.

• W lutym nawiązano współpracę w 
miastem Pribram w Czechach. W maju br. 
przebywali tam mieszkańcy gminy Leśni-
ca – uczestnicy wycieczki organizowanej 
przez DFK Leśnica. Nasi mieszkańcy zo-
stali mile przyjęci przez Burmistrza Pri-
bram, który pomógł w zorganizowaniu 
tego wyjazdu. Takie zaangażowanie do-
brze rokuje na rozwój dalszej współpracy 
między naszymi gminami.
• W dniach 24 - 25 października odbę-
dzie się na Górze Św. Anny konferencja 
dotycząca problemu sekt. Szczegółowe 
informacje na ten temat zamieszczone są 
na stronie internetowej Leśnicy: www.le-
snica.pl
• W dniach 26 - 28 października odbę-
dzie się rajd samochodowy na Górze Św. 
Anny.

W skrócie

  Wojewoda Opolski informuje, że wydłużenie do 31 marca 2008 r. czasu, w którym książeczkowe 
dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame z przesu-
nięciem terminu wymiany tych dowodów.
Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty pozostaje bez zmian i upływa 31.12.2007 r.
  Wydłużenie ważności starych, książeczkowych dowodów osobistych ma jedynie spowodować, żeby osoby, 
które złożą wnioski do końca grudnia br., z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego 
dowodu osobistego, nie były po 1 stycznia pozbawione możliwości załatwiania różnych spraw wymagających po-
twierdzenia tożsamości.

Komunikat wojewody 
w sprawie wymiany dowodów osobistych

Data Nazwa Miejsce Organizator

2007-09-22 Dożynki Gminne Leśnica 2007 Leśnica Urząd Miejski w Leśnicy

2007-09-23 Dożynki Diecezjalne Góra Św. Anny Diecezjalne Dzuszpasterstwo Rolników

2007-09-23
XVI Przegląd Zespołów Dziecięcych  
i Młodzieżowych Mniejszości Niemiec-
kiej Leśnica 2007

Leśnica Urząd Miejski w Leśnicy, Śląskie Stowarzy-
szenie Samorządowe, Sołectwa

2007-09-29 Powiatowe Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF Łąki Kozielskie - boisko Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Urząd Miejski w Leśnicy

2007-09-30 Festyn dożynkowy po dożynkach para-
fialnych Zalesie Śl. Sołtys i Rada Sołecka

2007-10-07 Oktoberfest Sala OSP Wysoka DFK Góra Św. Anny, Burmistrz

2007-11-10 Święto Świętego Marcina Leśnica DFK Leśnica

2007-11-11 Uroczystość św. Marcina Rynek - Dom Pielgrzyma Góra 
Św. Anny Rada Sołecka Góry Św. Anny

2007-11-11 Spotkanie ze świętym Marcinem Zalesie Śl. Sołtys i Rada Sołecka

2007-11-11 Spotkanie ze świętym Marcinem Parking w Lichynii DFK Lichynia

2007-11-24 Spotkanie andrzejkowe Sala OSP Wysoka Zarządy Kół PZERiI Dolna, Leśnica

2007-12-01 Zabawa andrzejkowa Klub wiejski w Kadłubcu Sołectwo Kadłubiec, DFK Kadłubiec

2007-12-01 Mikołaj dla dzieci i chorych Raszowa - klub wiejski DFK Raszowa

2007-12-06 Spotkanie z Mikołajem Klub DFK Góra Św. Anny DFK Góra Św. Anny

2007-12-06 Wieczór mikołajkowy dla dzieci Poręba - świetlica Sołectwo Poręba

2007-12-06 Mikołajki Dolna - świetlica DFK Dolna

2007-12-06 Spotkanie z Mikołajem dla dzieci Klub DFK Leśnica DFK Leśnica

2007-12-09 Spotkanie z Mikołajem Sala OSP Wysoka Sołectwo Wysoka

2007-12-09 Mikołajki Klub wiejski w Kadłubcu Sołectwo Kadłubiec, DFK Kadłubiec

2007-12-16 Spotkanie opłatkowe Dolna - świetlica DFK Dolna

2007-12-23 Wigilia dla samotnych Restauracja „Na Szlaku” Urząd Miejski w Leśnicy

2007-12-23 Spotkanie bożonarodzeniowe Klub DFK Kadłubiec DFK Kadłubiec

2007-12-31 Bal sylwestrowy Klub DFK Kadłubiec DFK Kadłubiec

Kalendarz imprez kulturalnych
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Urząd Miejski ..................................................... 077-461-52-81 
Starostwo Powiatowe ....................................... 077-463-90-97 
Policja (komenda w Leśnicy) ............................. 077-461-52-22 
Komenda Rejonowa Policji ................................ 077-462-19-03 
NZOZ (przychodnia)  .......................................... 077-461-53-24 
Zakład Gospodarki Komunalnej  ......................... 077-461-53-81 
Firma Remondis  ............................................... 077-482-67-05 
Apteka ............................................................... 077-461-53-14 
Ośrodek Pomocy Społecznej ............................. 077-404-83-52 
Poczta ................................................................ 077-404-03-90 
Bank Spółdzielczy .............................................. 077-463-08-50 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji .................. 077-461-53-91 
OSP Leśnica  ..................................................... 077-461-52-44 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

077-404-99-03
Sołtysi:

Czarnocin (Anna Bajtek) .................................. 077-463-53-88 
Dolna (Horst Morawiec) .................................. 077-461-57-62 
Góra Św. Anny (Piotr Górecki) ........................ 077-461-54-38 
Kadłubiec (Małgorzata Kluge-Krzysztofik) ........ 077-461-58-55
Krasowa (Piotr Polewka) ................................. 077-461-51-89 
Leśnica: 

Osiedle Nr 1: Berthold Malik: ....................... 077-463-50-30 
Osiedle Nr 2: Zdzisław Radochoński: ........... 077-461-52-76

Lichynia (Józef Gasz)  ..................................... 077-461-57-03 
Łąki Kozielskie (Eryka Korzeniec) ..................... 077-463-56-85 
Poręba (Roman Gawlik) ................................... 077-461-53-02 
Raszowa (Maria Reinert) ................................. 077-463-57-12 
Wysoka (Edward Skowronek) ........................ 077-461-55-22 
Zalesie Śląskie (Joachim Guttmann) ............... 077-461-56-62  

Ważne numery
Parafie Rzymsko-Katolickie:

Dolna (p.w. Św. Piotra i Pawła) .......................... 077-461-50-88 
Góra Świętej Anny (p.w. Św. Anny) ................... 077-461-54-64 
Leśnica (p.w. Św. Trójcy) ................................... 077-461-53-64 
Raszowa (p.w. Wszystkich Świętych) ................ 077-404-83-00 
Zalesie (p.w. Św. Jadwigi) ................................. 077-461-52-10 
Wysoka (p.w. Św. Floriana) ................................ 077 404-83-25

„Caritas” Leśnica .................................................. 077-461-51-66 
Gminny Zarząd Oświaty (kierownik) ..................... 077-404-83-15 
 
Szkoły podstawowe:

Leśnica ............................................................... 077-461-53-30
Zalesie ................................................................ 077-461-52-41
Raszowa ............................................................. 077-404-82-65

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy .......... 077-461-52-16
Publiczne Gimnazjum w Leśnicy ........................... 077-461-53-71
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy .... 077-461-53-77

Przedszkola:
Leśnica ............................................................... 077-461-53-33
Raszowa ............................................................. 077-461-56-66
Zalesie ................................................................ 077-463-59-48

Inne:
Muzeum Czynu Powstańczego .............................. 077-461-54-66
Szkolne Schronisko Młodzieżowe na Górze Św. Anny 

077-461-54-65

Dofinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych

 Informacje o dofinansowaniu kształce-
nia osób niepełnosprawnych oraz wnio-
ski dostępne są w Gminnym Zarządzie 
Oświaty w Leśnicy, jak również na stronie 
internetowej www.lesnica.pl
 Kompletne wnioski należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 
września 2007 r. W Gminnym Zarządzie 
Oświaty w Leśnicy.
 Adresatami są osoby niepełnosprawne, 
posiadające ważne orzeczenie o niepeł-
nosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, pobierające naukę 
w szkole podstawowej, gimnazjum lub w 
szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem 
szkoły policealnej), mające stałe zameldo-
wanie na terenie gminy Leśnica.
 Do wniosku o dofinansowanie należy
dołączyć:
• kserokopię ważnego orzeczenia o nie-
pełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności ucznia,
• oświadczenie Wnioskodawcy o docho-
dzie brutto przypadającym na jednego 
członka rodziny pozostającego w gospo-
darstwie domowym, którego wzór stanowi 
załącznik do formularza wniosku o dofi-

„UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia 
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie”

nansowanie (dochody z trzech ostatnich 
miesięcy: 3x ilość członków rodziny);
Średni miesięczny dochód brutto nie może 
przekraczać 120% najniższego wynagro-
dzenia (899,10 zł) przypadającego na jed-
nego członka rodziny pozostającego we 
wspólnym gospodarstwie domowym (tj. 
1078,92 zł).
• zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu 
nauki przez ucznia w szkole podstawowej, 
gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej,
• kserokopię aktu urodzenia ucznia – do-
tyczy Wnioskodawcy ubiegającego się  
o pomoc finansową w imieniu i na rzecz
niepełnoletniego dziecka,
• kserokopię dokumentu o ustanowieniu 
opieki prawnej nad podopiecznym – doty-
czy Wnioskodawców, będących opiekuna-
mi prawnymi ucznia.

 Dofinansowanie przeznaczone jest na:
- zakup przedmiotów ułatwiających lub 
umożliwiających naukę, 
- uczestnictwa w zajęciach mających na 
celu podniesienie sprawności fizycznej lub
psychicznej (w tym wakacyjne obozy reha-
bilitacyjne),

- związane z dostępem do internetu (insta-
lacja i abonament), z wyłączeniem zakupu 
komputerów,
- kursów doszkalających w zakresie pro-
gramu nauczania oraz kursów językowych 
(w przypadku kursów organizowanych 
poza miejsce zamieszkania ucznia, dofi-
nansowaniu mogą podlegać również kosz-
ty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
wyjazdów organizowanych w ramach za-
jęć szkolnych.
 Zwrot następuje po przedłożeniu od-
powiedniego rachunku lub faktury.
Kwota dofinansowania:
w przypadku ucznia szkoły podstawowej 
lub gimnazjalnej – kwoty 2000 zł w ciągu 
jednego roku szkolnego;
w przypadku ucznia szkoły ponadgimna-
zjalnej – kwoty 3000 zł w ciągu jednego 
roku szkolnego, z zastrzeżeniem postano-
wień pkt 3;
w przypadku ucznia szkoły ponadgimna-
zjalnej zobowiązanego do uiszczenia opłat 
za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w cią-
gu jednego roku szkolnego.

 Bliższe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 077-4048315: (6): (7): lub w 
Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 
– 15.30 lub na stronie: www.pfron.org.pl

Przypominamy, że Prezydent RP zdecydował, że wybory 
do parlamentu odbędą się w dniu 21 października 2007 roku! 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

80-lecie OSP Wysoka - więcej na str. 4

W skrócie ...

Pożegnanie dyrektora Mieczysława Pociechy - więcej na str. 13
Letni piknik w Raszowej - więcej na str. 10

Leśnica sprzed lat 
- zdjęcie ze zbiorów Pana Bertholda Malika 

- więcej na str. 9

Dzień dziecka w Wysokiej - więcej na str. 5



Wiadomości LeśnickieStr. 24 Numer 3 Wrzesień 2007
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Gminny Dzień Seniora - więcej na str. 6

Otwarcie Galerii Sztuki w Leśnicy - więcej na str. 10

55-lecie LZS Kadłubiec - więcej na str. 7

Dzień dziecka w Leśnicy - więcej na str. 3

W skrócie ...


