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Celem moim i rady sołeckiej jest pobudzenie 
do aktywności całej naszej społeczności wiej-
skiej. Myślę, że do tej pory nam się to udaje, gdyż 
mieszkańcy chętnie pomagają we wszystkich 
pracach. Nasza wieś jest zgrana, a raszowianie 
chcą, żeby coś się działo i zmieniało na lepsze.

25 rocznica 
pielgrzymki 
Jana Pawła II
na Górę św. Anny

(więcej na str. 22)
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 Po wielu miesiącach przerwy dostę-
puje zaszczytu zaproszenia Państwa do 
lektury drugiego w roku 2008 wydania 
Wiadomości Leśnickich. Ze względu na 
rozpiętość czasu, znaczna cześć zawarto-
ści tego informatora jest opisem zdarzeń 
minionych i to dosyć dawno. Szanując 
jednak wysiłek autorów publikacji jak i 
podtrzymując tradycję rzetelnego prze-

Szanowni Mieszkańcy
i Sympatycy gminy Leśnica.

kazu, leśnicki biuletyn stanowi kompo-
zycję historii i najbliższej przyszłości.
 Ciekawe wydarzenia z życia szkół  
i przedszkoli, aktywność stowa-
rzyszeń, rad sołeckich, parafii i in-
dywidualnych mieszkańców przy-
bliża nam obraz życia społecznego 
gminy a suche liczby i sprawozdania 
dokumentują wydarzenia gospodarcze.  

W „Wiadomościach Leśnickich” znaj-
dziecie też Państwo zaproszenia na pla-
nowane w najbliższym czasie przedsię-
wzięcia kulturalne. 
 Z lekturą tego pisma życzę Państwu 
udanego lata – wypoczynku młodzieży 
szkolnej, urlopu pracującym, obfitych 
żniw rolnikom a wszystkim pogody du-
cha.
 Dziękuję serdecznie autorom artyku-
łów i współpracownikom za opracowa-
nie tej gazetki.

Burmistrz
Hubert Kurzał

Informacje Urzędu Informacje Urzędu

U. J.: Od roku jest pani sołtyską Raszowej, 
jak ocenia pani zaangażowanie miesz-
kańców wsi?
M. R.: Celem moim i rady sołeckiej jest 
pobudzenie do aktywności całej naszej 
społeczności wiejskiej. Myślę, że do tej 
pory nam się to udaje, gdyż mieszkańcy 
chętnie pomagają we wszystkich pra-
cach. Nasza wieś jest zgrana, a raszowia-
nie chcą, żeby coś się działo i zmieniało 
na lepsze. Mają też wiele pomysłów jak 
upiększyć naszą wieś.

U. J.: Co zrobili mieszkańcy, żeby ich wieś 
piękniej wyglądała?
M. R.: Wspólnymi siłami staramy się, 
żeby Raszowa była piękna i czysta. Zor-
ganizowaliśmy akcję sprzątania wsi  
w której udział brały wszystkie organi-
zacje społeczne działające w naszej miej-
scowości, jak również szkoła i przedszko-
le. Przy akcji tej mieliśmy zorganizowane 
wsparcie ze strony Urzędu Gminy, które 
polegała na zaopatrzeniu nas w rękawi-
ce i worki. Zapewniono nam również 
wywóz pozbieranych śmieci. Poma-
lowaliśmy także tablice ogłoszeń oraz 
mostek. Mieszkańcy wykonali, pospa-
wali i postawili stojak pod drzewko ma-
jowe. Usunęliśmy także gałęzie z terenu 
byłego stawu. Wykonaliśmy skalniak, 
gdzie przywieziono piętnaście przyczep 
ziemi, naciągnięto folię orz rozłożono 
korę. Miejsce to jest rynkiem i dumą na-
szej wsi. Postawiliśmy tutaj ławki, aby 
mieszkańcy mieli gdzie usiąść podczas 
imprez organizowanych w tym miejscu. 
Mieszkańcy wyrównali także pobocze 
wzdłuż chodnika, naprawili znajdujące 
się  nim dziury  oraz ścięli niebezpiecz-
ne gałęzie. Zagospodarowaliśmy rów-
nież teren między kościołem, a most-
kiem. Zasadziliśmy tam choinki i posiali 

Rozmowa z Marią Reinert - sołtyską Raszowej
Rok działalności

trawę. Postawiliśmy także pięć donic  
z kwiatami. Ponadto wykonaliśmy stojaki 
na rowery koło stacji pkp, ponieważ na-
sze dzieci nie miały gdzie zostawić swo-
ich jednośladów, gdy dojeżdżały nimi na 
pociąg. Miejsce na rowery wyłożyliśmy 
płytkami, które pozyskaliśmy ze starego 
chodnika z cmentarza. Pomalowaliśmy 
również ogrodzenie wokół stojaków oraz 
zasadzili krzaki. Zrobiliśmy także gene-
ralne porządki przed świętem zmarłych 
oraz posadzili tuje koło kościoła i przy-
stanku. Ponadto pozyskaliśmy dwie lam-
py, które oświetlają nasz parking i most. 
Mieszkańcy we własny zakresie zespawali 
grill oraz wykonali podest, który posłuży 
w spotkaniach integracyjnych.

U. J.: Jakie imprezy zorganizowano  
w ubiegłym roku w Raszowej?
M. R. : Podczas ferii zimowych w ubie-
głym roku zorganizowaliśmy dyskotekę 
dla dzieci i młodzieży. Były również im-
prezy z okazji śledzika oraz Dnia Kobiet. 
Wielkim wydarzeniem w naszej wsi było 
stawianie drzewka majowego połączone 
z Dniem Ojca. Oprócz tego zorganizo-
waliśmy także piknik z okazji zakoń-
czenia wakacji. Ponadto braliśmy udział  
w korowodzie na dożynkach gminnych. 
Zbieraliśmy i suszyli kłosy z których po-
wstały trzy korony żniwne. Dwie z nich 
brały udział w dożynkach gminnych,  
a jedna zdobiła rynek naszej wsi. Przygo-
towaliśmy także dożynki parafialne oraz 
imprezę podożynkową. Rada sołecka 
pierwszy rok swojej działalności zakoń-
czyła podczas sylwestra zorganizowane-
go pod chmurką w centrum wsi. Licznie 
przybyli mieszkańcy wspólnie świętowali 
przyjście nowego roku, puszczali petardy 
oraz składali sobie noworoczne życze-
nia.

U. J.: Jak ocenia Pani miniony rok i czego 
sobie życzy w przyszłym?
M. R.: Myślę, że w minionym roku udało 
nam się wspólnymi siłami dużo osiągnąć. 
Chcę podziękować wszystkim mieszkań-
com, którzy chętnie służyli pomocą, radą 
oraz dobrym słowem. Mam nadzieję, że 
osoby, które angażowały się w pracę na 
rzecz naszej miejscowości, będą to czynić 
nadal z równym zapałem. Natomiast ci, 
którzy do tej pory byli raczej obojętni, 
przyłączą się również do aktywnej dzia-
łalności na rzecz naszej wsi.

U. J: Dziękuję za rozmowę.
M. R.: Również dziękuję.

U.J.

23 czerwca gmina Leśnica reprezento-
wana przez burmistrza Kurzała pod-
pisała akt notarialny sprzedaży działki 
przy wiadukcie kolejowym w Leśnicy. 
W przyszłym roku winna rozpocząć 
się na tej działce budowa zakładu prze-
twórczego.

27 czerwca odbył się przetarg na wy-
łonienie wykonawcy odcinak sieci 
tranzytowej kanalizacji (ul. Młyńska) 
w Raszowej. Trwa procedura zawarcia 
umowy – koszt blisko 900 tys. zł.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę 
remontu budynku komunalnego przy 
Pl. Narutowicza (adaptacja poddasza 
i wykonanie 3 mieszkań, remont ka-
pitalny dachu, stolarki itp.) Inwestycja 
jest dofinansowana z Banku Gospodar-
stwa Krajowego – koszt 354 780 zł.

03.07 wykonawca kapliczki w Dolnej 
zgłosił gotowość inwestycji do odbioru 
technicznego. Wykonano remont na-
wierzchni ul. Bp. Franciszka Cedzicha, 
również na zlecenie UM przeniesiono 
przystanek autobusowy, przebudowa-
no zgodnie z życzeniem mieszkańców 
skrzyżowanie w Dolnej, wydano książ-
kę o Biskupie Cedzichu. A wszystko po 
to by Dolna była tak znana jak biskup 
Cedzich. Łącznie na upiększenie Dol-
nej wydano ok. 220 tys. zł.

Trwa bardzo istotna inwestycja reali-
zowana przez ZGK na zlecenie Urzędu 
Miejskiego.  – budowa wodociągu tran-
zytowego Lichynia – Czarnocin. Celem 
jej jest poprawa jakości wody w Lichyni 
i Zalesiu Śl. oraz podniesienie ciśnienia 
wody w hydrantach. Sprzeciw jednego  
z właścicieli posesji, który wcześniej 
wyraził zgodę, może spowodować, że 
zamierzone cele nie zostaną osiągnięte. 
Koszt zadania – ponad 200 tys. zł.

W związku z pojawieniem się szans na 
uzyskanie dotacji opóźniono rozpoczę-
cie renowacji rynku w Leśnicy.
Trwają prace projektowe dla budowy 
parkingu w Górze Św. Anny i zabiegi o 
pozyskanie środków.

Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla parku miejskiego w cen-
trum Leśnicy.

Trwają remonty dróg i uzupełnienie 
oznakowania ulic.

U.M.

Migawki
gospodarcze

 Rada Miejska w Leśnicy na sesji w dniu 
25 czerwca b.r. podjęła Uchwałę o przyję-
ciu „Planu Odnowy Miejscowości Leśni-
ca na lata 2008-20015” w ramach uczest-
nictwa naszego Osiedla Nr. 1 w Leśnicy 
w Opolskim Programie Odnowy Wsi. 
Plan ten jest podstawowym dokumen-
tem kierunkującym działalność Zarządu 
Osiedla oraz wsparcia ze strony gminy w 
dłuższym okresie czasu, jest fundamen-
tem odnowy i oznacza spełnienie zasady 
programowania obowiązującej w polityce 
strukturalnej Unii Europejskiej. Powsta-
wał on w trakcie warsztatów odnowy wsi, 
w których uczestniczyli przedstawiciele 
społeczności lokalnej Leśnicy w grudniu 
2005 roku. W roku bieżącym podczas cy-
klu spotkań dokonano jego aktualizacji 
i dostosowano do wymogów Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 
2007-2013, uwzględniono jego spójność 
z Lokalną Strategią Rozwoju wypraco-
waną przez Stowarzyszenie Kraina św. 
Anny i przede wszystkim skonsultowano 
z naszymi władzami miejskimi. W dniu 
30 maja b.r. Uchwałą Ogólnego Zebrania 
Mieszkańców Osiedla nr 1 przyjęto go do 
realizacji i przedłożono Radzie Miejskiej. 
 Plan Odnowy Miejscowości Leśni-
ca realizowany będzie we współpracy 
Zarządu Osiedla Nr 1 z organizacjami 
działającymi na terenie miejscowości, 
radnymi oraz Burmistrzem Leśnicy. Jest 
to dokument, który podlegać może mo-

Plan Odnowy Miejscowości Leśnica
Uchwała podjęta

dyfikacjom, wprowadzone mogą być do 
niego dodatkowe zadania uznane za waż-
ne dla mieszkańców, inne zaś mogą być  
z niego usuwane. Proces modyfikacji pla-
nu odbywa się w ramach kompetencji sta-
tutowych Osiedla Nr 1.
 Wśród działań i przedsięwzięć zawar-
tych w planie znalazły się miedzy innymi 
te inwestycje i przedsięwzięcia na terenie 
naszej miejscowości dla realizacji których 
konieczne jest pozyskanie dodatkowych 
źródeł finansowania. W szczególności 
plan ten przewiduje:

zagospodarowanie Placu Narutowicza  •	
i Placu Marka,
urządzenie Parku Miejskiego,•	
remont kościoła parafialnego i obej-•	
ścia,
budowa dwóch placów zabaw,•	
stworzenie ogólnodostępnej sali szko-•	
leniowej z dostępem do Internetu,
wykonanie strony internetowej po-•	
świeconej odnowie naszej miejscowo-
ści,
budowa ogólnodostępnego boiska •	
sportowego,
rewitalizacja potoku Padół i ścieżek •	
historycznych jak „Brieftraegerweg” 
(zwanego także „chodniczkiem”) 
czy wiodącej do „Śląskiej Szwajcarii” 
(Czarnocina),
organizację cyklicznych imprez kul-•	
turalnych m.in.: „Bluetenfest mit Ma-
ibaumaufstellung” („Świeto Kwiecia  

z postawieniem 
drzewka majowe-
go”), Festyn Rodzin-
ny, dożynki, Festiwal 
latawców, Święto św. 
Marcina, Spotkanie 
ze św. Mikołajem, 
Dni Babci, Matki, 
Dziecka, Seniora, 
Przeglądy Zespołów 
Dziecięcych i Mło-
dzieżowych oraz Or-
kiestr Mniejszości 
Niemieckiej,

utworzenie muzeum regionalnego,•	
nasadzenia drzew i krzewów,•	
budowa dróżki rowerowej z Leśnicy do •	
Zdzieszowic,
modernizacja i rozbudowa kąpieliska •	
wraz z obiektem noclegowym,
modernizacja dróg, chodników i ście-•	
żek rowerowych,
adaptacja zabudowań byłego dworca •	
PKP na atrakcyjną bazę hotelowo-ga-
stronomiczną.

 Decydujący wpływ na realizację tego 
planu będzie miało pozyskanie środ-
ków z innych źródeł niż budżet gminny  
a w szczególności w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Woje-
wództwie Opolskim. Powszechne są gło-
sy, że środków tych jest zdecydowanie za 
mało w odniesieniu do potrzeb chociaż-
by naszej gminy. Plan ten daje natomiast 
podstawę by w ogóle można było się o te 
środki ubiegać np. w przypadku gminy 
czy parafii jako beneficjenta refundacji 
części poniesionych kosztów.
 Zgodnie z Uchwałą Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego nr 1837/2008 z dnia 
06.05.2008 uczestnictwo w dostępnych 
formach wsparcia (działaniach progra-
mu) uwarunkowane jest zorganizowa-
nym przywództwem wsi – przywództwo 
to musi być organizacją pozarządową ze 
statusem osobowości prawnej lub dyspo-
nować możliwością oddziaływania przez 
taką/takie organizację(e) i zarządzać roz-
wojem miejscowości przy zaangażowaniu 
ogółu mieszkańców. Innymi słowy – dal-
szym beneficjentem unijnych pieniędzy 
oprócz gminy i parafii – może być tylko 
stowarzyszenie lub fundacja posiadające 
osobowość prawną i wpisane/a do krajo-
wego rejestru sądowego. Czy uda się nam 
wspólnie wokół tego planu zainicjować 
powstanie takiego stowarzyszenia lub 
fundacji? 
 Raz w roku Zarząd Osiedla Nr 1 
lub Zarząd Stowarzyszenia / Fundacji 
na Ogólnym Zebraniu  Mieszkańców 
przedstawi informacje o realizacji Planu 
Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 
2008-2015.

Sołtys Osiedla NR 1 
Berthold Malik
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 Już w lipcu mieszkańcy Dolnej będą 
obchodzić niezwykłą uroczystość: 40le-
cia sakry biskupiej i 70 rocznicę odpra-
wienia mszy prymicyjnej przez pocho-
dzącego z Dolnej księdza Franciszka 
Cedzicha. Podczas uroczystości jednej  
z ulic zostanie nadane imię tegoż ka-
płana, który został później biskupem w 
Paragwaju. Przy ulicy imienia księdza 
Franciszka Cedzicha umieszczona zo-
stanie pamiątkowa tablica. Opubliko-
wana zostanie również książka z jego 
życiorysem oraz historią Dolnej, któ-
rej wydanie sfinansuje Urząd Miejski  
w Leśnicy przy współpracy z Panem Ka-
rolem Cebulą. Pod kątem tego wydarze-
nia w Dolnej wykonywane są również 
liczne remonty, które finansuje Urząd 
Miejski w Leśnicy na czele z Panem bur-
mistrzem Hubertem Kurzałem. 
 Przeniesiono już kapliczkę z cen-
trum miejscowości o 100 metrów dalej 
w stronę kościoła. Zostanie poszerzona 
droga oraz przesunięty przystanek. Wy-
konano również nowe przejście przez 
zieleniak oraz odnowiono, pomalowano  
i ocieplono elewację przedszkola i świe-
tlicy wiejskiej. Wmontowano nową bra-
mę wjazdową i furtkę w przedszkolu. 
Odnowiono słupy przy bramie. Wsta-
wiono nowe drzwi wejściowe do świe-
tlicy wiejskiej oraz wymieniono płytki 
na schodach. Wzmocniono również 
mur wokół zabudowań na terenie placu 
przedszkolnego. 
 Przy wjazdach do Dolnej od strony 
Poręby i Strzelec postawiono kwietni-
ki. Ksiądz proboszcz Paweł Felsztyński 

Remonty w Dolnej
udostępnił pomieszczenie gospodarcze 
niewykorzystane przez parafię. W czy-
nie społecznym w pomieszczeniu tym 
zdjęto stary tynk i nałożono nowy. Po-
nadto pomalowano ściany i położony 
został nowy parkiet taneczny, który wy-
konano z materiałów pozyskanych od 
nadleśnictwa Zawadzkie. Za symbolicz-
ną opłatą parkiet przygotował Pan Jan 
Smykała ze Staniszcz Wielkich. Podest 
został zamontowany dzięki zaangażo-
waniu członka rady sołeckiej Antonie-
go Daniel, który nadzorował pracę oraz 
jego rodziny. W pracę zaangażowali się 
aktywnie członkowie rady sołeckiej, 
mieszkańcy wsi oraz część młodzieży. 
Dzięki uprzejmości naszego proboszcza 
mamy teraz pomieszczenie do zabawa, 
festynów, spotkań itp. 
 Jestem bardzo zadowolony ze współ-
pracy z radą sołecką i mieszkańcami 
Dolnej. Oceniam ich bardzo pozytyw-
nie, a nasza współpraca układa się bar-
dzo pomyślnie. Jeszcze się nie zdarzyło, 
żeby ktoś mi odmówił, kiedy go o coś 
poprosiłem. Zarówno mężczyźni jak  
i kobiety, mimo wielu innych obowiąz-
ków, zawsze znajdą czas, żeby zrobić 
coś dla naszej wsi. Chciałbym również 
serdecznie podziękować burmistrzowi, 
który wspiera wszystkie nasze przedsię-
wzięcia.

Sołtys Dolnej 
Horst Morawiec 

 Redakcja Wiadomości Leśnickich 
gratuluje radzie sołeckiej Dolnej jej 
zaangażowania i aktywności.

 W związku z koniecznością do-
stosowania zasad gospodarowania 
odpadami do zapisów uchwał Rady 
Miejskiej w Leśnicy Remondis Opo-
le Sp. z. o.o. uprzejmie informuje, iż  
z dniem 01.08.2008 r. zmienia zasady 
rozliczania usług odbioru odpadów ko-
munalnych na terenie Gminy.
  W gminie Leśnica wywiązanie się  
z obowiązków właściwego zagospoda-
rowania odpadów wiąże się z wprowa-
dzeniem dwóch stawek opłat tj. niższej, 
mającej zastosowanie w przypadku gdy 
właściciel nieruchomości selektywnie 
(do worków) zbiera odpady i odpowied-
nio wyższej dla właścicieli nierucho-
mości nie realizujących obowiązku se-
gregowania odpadów.
 Selektywny odbiór odpadów w gmi-
nie odbywa się „u źródła”, przez zasto-
sowanie systemu „workowego” – każdy 
właściciel posesji ma dostęp do komple-
tu czterech worków przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów segregowanych 
tj. makulatury, tworzyw sztucznych, 
szkła bezbarwnego i kolorowego z moż-
liwością ich comiesięcznego oddawania, 
według dostarczonego harmonogramu. 
Koszty odbioru odpadów w systemie 
„workowym” ujęte są w cenach odpa-
dów segregowanych.

 Dla nieruchomości, w których pro-
wadzi się selektywną zbiórkę i prze-
kazuje się w dniu odbioru następujące, 
minimalne ilości odpadów w workach:

1 worek na 3 miesiące z nieruchomo-•	
ści zamieszkanej przez 1 mieszkań-
ca,
2 worki na 1 miesiąc z nieruchomości •	
zamieszkanej przez 2 do 4 mieszkań-
ców,
3 worki na 1 miesiąc z nieruchomości •	
zamieszkanej przez 5 i więcej miesz-
kańców, 

ceny jednorazowego wywozu odpadów 
wynoszą (stawki niższe):

O odbiorze śmieci
z pojemnika 80 l 
 8,80zł (netto) - 9,42zł (brutto)
z pojemnika 110-120 l
 10,50zł (netto) - 11,23zł (brutto)
z pojemnika 240 l
 19,50zł (netto) - 20,86zł (brutto)

 Dla nieruchomości, które nie pro-
wadzą selektywnej zbiórki odpadów 
lub ich zebrana ilość jest mniejsza od 
wskazanej wyższej normatywnej, mini-
malnej ilości, ceny jednorazowego wy-
wozu odpadów noszą (stawki wyższe):
z pojemnika 80 l 
 13,80zł (netto) - 14,77zł (brutto)
z pojemnika 110-120 l 
 15,50zł (netto) - 16,58 zł (brutto)
z pojemnika 240 l
 24,50zł (netto) - 26,21zł (brutto)

 Wprowadzony w gminie system wy-
maga podpisania nowych umów. Zada-
nie to zamierzamy powierzyć sołtysom 
(inkasentom) poszczególnych miejsco-
wości (w terminie 25.06 – 20.07 b.r.).

 Przekazane książeczki opłat za-
wierają ryczałt obliczony według sta-
wek niższych, obowiązujących dla go-
spodarstw prowadzących selektywną 
zbiórkę odpadów. Rozliczenie opłat, 
uwzględniających udział właścicieli 
nieruchomości w selektywnym za-
gospodarowaniu odpadów w syste-
mie „workowym”, następować będzie  
w cyklach kwartalnych – po zakończe-
niu kwartału świadczenia usług. Dla 
tych właścicieli nieruchomości, gdzie 
za usługę wywozu odpadów zastoso-
wana będzie stawka podwyższona (nie 
wyselekcjonowano minimalnej ilości 
odpadów w workach) zostaną wysta-
wione dodatkowo faktury, uwzględ-
niające wyższe opłaty. 

DYREKTOR
Wiesław Derkacz

 Osoby zamieszkałe w Lichyni, Zalesiu 
Śląskim, Wysokiej, Kadłubcu, Dolnej, 
Czarnocinie, Łąkach Kozielskich i Porę-
bie, które rozważają budowę oczyszczalni 
przydomowej i byłyby zainteresowane 
spotkaniem z przedstawicielem firmy 
oferującej sprzedaż i montaż oczyszczal-
ni, proszone są o kontakt telefoniczny  
z panem Andrzejem Jęczmiennym Kie-
rownikiem Referatu Gospodarki Komu-

Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców gminy 
zainteresowanych ich budową.

Oczyszczalnie przydomowe
nalnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy 
tel. 077 461 52 81 lub e-mailowy um@
lesnica.pl .
 Na spotkaniu można będzie zapoznać 
się z ofertą techniczną i cenową produ-
centa, a po wypełnieniu odpowiednich 
ankiet uzyskać pomoc w doborze oczysz-
czalni odpowiedniej dla swoich potrzeb  
i możliwości gruntowych działki.

U.M.

Migawki
gospodarcze
Trwa realizacja remontów w jednost-
kach oświatowych. Ważniejsze z nich 
to:

osuszanie ścian piwnicy w SP Le-•	
śnica,
remont podłogi w małej Sali gim-•	
nastycznej w SP Leśnica,
cyklinowanie parkietu w SP Raszo-•	
wa,
remont ogrodzenia w SP Raszowa,•	
docieplenie przedszkola w Dolnej  •	
i wymiana bramy,
malowanie przedszkola w Leśnicy,•	
wymiana lam w PP Raszowa,•	
remont placu przy przedszkolu  •	
w Kadłubcu,
remont dachu z docieplenie w SP •	
Zalesie Śl.,
remont szatni i sanitariatów oraz •	
biblioteki w SP Zalesie Śl.,
remont ogrodzenia przy placu za-•	
baw w PP Zalesie Śl.,

Koszt ww. remontów wyniesie ok. 600 
tys. zł.

Przygotowywana jest dokumentacja 
techniczna dla zbiornika ppoż. w Łą-
kach Kozielskich.

Uchwalono zmiany w planach zago-
spodarowania przestrzennego pod 
oczekiwania inwestorów.

Trwa proces rejestracji Opolskiego Sto-
warzyszenia Gmin.

U.M.

Bank Spółdzielczy
w Leśnicy 
dla naszych mieszkańców.

Kredyt wakacyjny
oprocentowanie stałe •	 9,9%* w sto-
sunku rocznym
prowizja 5%•	
kwota kredytu – nawet •	 do 10 000 zł
okres kredytowania do 18 miesięcy•	
Miesięczna rata •	 180,03 zł **

* rzeczywista stopa oprocentowania obliczona 
zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim 
dla kwoty kredytu 3 000 zł, prowizji 150 zł 
i okresu kredytowania 18 miesięcy wynosi 
18,02%)

** przy kredycie na kwotę 3 000 zł

 Oferta ważna do 29.08.2008 r.

Lokata wakacyjna
na okres 6 miesięcy•	
oprocentowanie stałe 5,5% w sto-•	
sunku rocznym

 Oferta ważna do 30.09.2008 r.

Rachunek bez opłat
przez 12 miesięcy dla klientów, którzy 
złożą rachunki rozliczeniowe związa-
ne z prowadzeniem działalności go-
spodarczej lub rolniczej.
Co można zyskać posiadając taki rachunek: 

rachunek bez opłat przez 12 miesięcy,•	
możliwość prowadzenia rachunku poprzez •	
Centrum Usług Internetowych,
bezpieczeństwo realizowanych transakcji na •	
rachunkach obsługiwanych przez Internet  
z wykorzystaniem kart mikroprocesowych  
z podpisem elektronicznym,
dostęp do środków za pomocą kart płatni-•	
czych VISA Businnes lub VISA Businnes 
Electron w ponad 2800 bankomatach na te-
renie całego kraju
bezpłatne ubezpieczenie kart płatniczych,•	
informacja o stanie środków na rachunku •	
przez wiadomości SMS na telefon komórko-
wy
realizacja płatności za pomocą zleceń stałych •	
i poleceń zapłaty,
możliwość uzyskania kredytu w rachunku •	
bieżącym,
możliwość lokowania nadwyżki środków na •	
rachunkach lokat terminowych 

 Oferta ważna do 31.12.2008 r.

Więcej informacji uzyskać można 
w BS Leśnica, pl. Narutowicza 9  
i pod nr telefonu 077 4630850 (fax. 
077 4630851).

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 Pożar-
nej ............................................ 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

Ważne numery
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
Parafie Rzymsko-Katolickie:
Dolna (p.w. Św. Piotra i Pawła) .... 077-461-50-88 
Góra Świętej Anny (p.w. Św. Anny)

 077-461-54-15
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 .......... 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
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 Pierwszego czerwca na placu przed 
Domem Pielgrzyma na Górze Św. Anny 
odbył się XVII Przegląd Zespołów Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Mniejszości 
Niemieckiej. Organizatorem przeglądu 
było Śląskie Stowarzyszenie Samorządo-
we we współpracy z Urzędem Miejskim  
w Leśnicy: Edyta Gola, Łukasz Jastrzęb-
ski, Alicja Pisarska, Adrian Lukosz oraz 
zarządem TSKN. Przedsięwzięcie zreali-
zowane zostało przy wsparciu finanso-
wym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Konsulatu Generalnego 
Niemiec we Wrocławiu oraz Samorządu 
Województwa Opolskiego, we współpracy  
z Urzędem Miejskim w Leśnicy, Leśnic-
kim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji oraz 
OSP Łąki Kozielskie. Podczas przeglądu 
obecni byli konsul Ludwik Neudorfer, 
przedstawiciele mniejszości serbołużyc-
kiej Helmut Müller, i Thaddäus Zisch 
oraz były poseł Helmut Paisdzior.
 Po przesłuchaniu i obejrzeniu zespo-
łów, jury w składzie Zuzanna Donat-
Kasiura, Rafał Miczka, Manfred Kudla, 
przyznało następujące miejsca: W katego-
rii zespół taneczny najlepsza okazała się 

XVII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 
Mniejszości Niemieckiej

Śpiewaj i tańcz
grupa z Łężczok. Drugie miejsce przyzna-
no ex eguo zespołowi Silesia z Rozmier-
ki oraz grupie Wal-Nak Schulenburger 
und Nakler Freunde z Walidróg. Trzecie 
miejsce zajął zespół Sanssouci z Rudnika.  
W kategorii zespołów śpiewaczych pierw-
sze miejsce ex eguo zajęła grupa Na Chwi-
la z Kadłuba oraz Sternchen z 
Łącznika. Na drugiej pozycji 
uplasowały się ex eguo Oppel-
ner Spatzen z Opola oraz Bratki  
z Kluczborka. Trzecie miejsca 
przyznano zespołom Sternenta-
ler z Kotórza Małego oraz Son-
nenkinder z Kotórza Małego. W 
kategorii grup wokalno instru-
mentalnych pierwsze miejsce 
zajął zespół No Name z Leśnicy,  
a na drugiej pozycji znalazł się 
zespół Szafir z Żywocic. W ka-
tegorii grup instrumentalnych 
pierwsze miejsce przyznano zespoło-
wi Capri z Walec. Drugie miejsce zajął 
zespół Echo z Żywocic. Wyróżnienie 
przyznano grupie wokalno-tanecznej 
Marlenki z Leśnicy. Poza konkursem 
wystąpił laureat poprzednich edycji prze-
glądu zespół ZAAS z Kotulina. Dyplomy  
i puchary wręczał burmistrz Hubert Ku-
rzał. Zespoły otrzymały również nagrody 
pieniężne. 
 - Nasz zespół nazwywa się Marlenki 
na cześć pani Marleny Paisdzior, która 
wiele lat temu jako pierwsza założyła taki 
zespół w leśnickim DFK – mówi przedsta-
wicielka młodzieży Anna Celt - Marlenki 
działają dopiero od dwóch miesięcy i są 
prowadzone przez młodzież działającą 
przy DFK w Leśnicy. Do grupy należą 22 
osoby w przedziale wiekowym od pięciu 

do dziesięciu lat, w tym pięciu chłopców. 
Większość osób z naszej grupy młodzie-
żowej należało do zespołów prowadzo-
nych właśnie przez panią Marlenę oraz 
panie Marię Czeczor i Joannę Kopę. Bar-
dzo nas cieszy, że teraz możemy przekazać 
najmłodszym wszystko to, czego kiedyś 
sami się nauczyliśmy tańcząc i śpiewając 
w takich grupach. Ciekawostką jest to, że 
do naszych Marlenek należą dzieci z Le-
śnicy, Góry Św. Anny oraz Kadłubca. Do 
występu przygotowywaliśmy się około 
miesiąca, przy czym próby odbywały się 

tylko raz w tygodniu. Dzieci zaśpiewa-
ły piosenki „Alle meine Entchen” i „Ein 
Stern” oraz wykonały taniec „Bruderchen 
komm tanz mit mir”. Nasze pociechy są 
bardzo zdolne i szybko się uczą. Występ 
Marlenek bardzo spodobał się publiczno-
ści, która ochoczo klaskała. Usłyszeliśmy 
też wiele ciepłych słów od nieznajomych 
nam osób po występie. Ludzie gratulo-
wali nam i mówili, że dzieci zrobiły na 
nich spore wrażenie. Powtarzaliśmy im 
przed występem, że nieważne jest które 
miejsce zajmą, ważne jest to, żeby dobrze 
się bawiły na scenie. Wszyscy członkowie 
zespołu byli zadowoleni i to jest najważ-
niejsze. Myślę, że dzisiejszy występ był 
udanym debiutem – zakończyła Anna.

U.J.

Wydarzenia Wydarzenia

 „Poznajmy się ”pod takim hasłem od-
było się spotkanie Klubów Europejskich  
z gminy Leśnica w ramach projektu małych 
dotacji współfinansowanych przez Dom 
Europejski przy Fundacji Rozwoju Ślą-
ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych  
w Opolu.
 Rok 2008 został ogłoszony przez Ko-
misję Europejską Rokiem Dialogu Mię-
dzykulturowego, którego jednym z celi jest 
poszanowanie i promocja różnorodności 
kulturowej oraz ukazanie lokalnych kon-
tekstów wielokulturowości, sprzyjającej 
lepszemu wzajemnemu zrozumieniu miesz-
kańców i ich przyszłemu współdziałaniu.
 Spotkanie to odbyło się 10 czerwca 2008  

Spotkanie Klubów Europejskich
Poznajmy się

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wycho-
wawczym w Leśnicy. Celem było poznanie 
specyfiki działalności poszczególnych Klu-
bów, wymiana doświadczeń, kształtowanie 
tożsamości lokalnej oraz podjęcie dalszej 
współpracy. Spotkanie to miało wymiar or-
ganizacyjny którego głównym przesłaniem 
na przyszłość jest integracja młodzieży. Do 
rozmów zaproszono przedstawicieli szkół 
oraz burmistrza gminy pana Huberta Ku-
rzała.
 Efektem jest chęć podjęcia współpracy 
poszczególnych szkół i ustalenie kolejnego 
terminu spotkania oraz podjęcie konkret-
nych działań.

Danuta Botor

 Pierwszego maja mieszkańcy Leśni-
cy obchodzili Święto Kwiecia połączone  
z postawieniem drzewka majowego. 
Przedsięwzięcie to zorganizowane zosta-
ło przez Zarząd DFK Leśnica, Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz burmi-
strza Huberta Kurzała. Podczas impre-

Deszczowa majówka
zy obecni byli zaproszeni goście: konsul 
Ludwig Neudorfer wraz z małżonką, 
burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał oraz 
ksiądz proboszcz Henryk Pasieka.
 Mimo padającego deszczu uformowa-
no uroczysty pochód w którym członko-
wie zespołu śpiewaczego Frohsinn nieśli 

drzewko, a za nimi kroczyła nowa dzie-
cięca grupa taneczno-wokalna Marlenki 
oraz młodzież działająca przy DFK w Le-
śnicy. Okazałe 13,5 metrowe drzewko po-
stawiono, przy dźwiękach muzyki granej 
prze orkiestrę, przed Domem Spotkań 
DFK. Maibaum został poświęcony przez 
proboszcza, a potem wszyscy udali się do 
sali OSP, gdzie odbyła się druga część im-
prezy. 
 Burmistrz Hubert Kurzał powitał 
wszystkich zebranych i powiedział: - 
Święto to obchodzimy na pamiątkę tego, 
że Leśnica słynęła kiedyś z obfitości kwie-
cia i warzyw. Mam nadzieję, że mimo 
niepogody będą się państwo dobrze bawić 
– zakończył burmistrz. – Mamy zaszczyt 
gościć na dzisiejszej imprezie dwie ważne 
osobistości – powiedział były poseł Hel-
mut Paisdzior – Jedną z nich jest konsul 
Ludwig Neudorfer, a drugą nasz ksiądz 
proboszcz Henryk Pasieka. Chciałbym 
wręczyć konsulowi wiązankę kwiatów  
w podzięce za udaną współpracę. Nato-
miast kwiaty dla naszego proboszcza są  
z okazji tego, że został mianowany dzie-
kanem. Jesteśmy dumni z tego, że po wielu 
latach Leśnica znów ma swojego dzieka-
na – zakończył pan Paisdzior. – Bardzo 
chętnie przyjeżdżam do Leśnicy i faktycz-
nie czuję się tutaj jak u siebie, ponieważ 
zawsze jestem bardzo serdecznie przyjmo-
wany – powiedział konsul - Bardzo mnie 

cieszy, że organizuje się tutaj tak dużo im-
prez, które jednoczą społeczność lokalną 
– zakończył gość. 
 Później rozpoczęła się część arty-
styczna. Konferansjerzy mówili w dwóch 
językach: po polsku – Piotr Cyron, a po 
niemiecku – Piotr Paisdzior. Orkiestra 
Szkoły Muzycznej w Leśnicy pod kie-
rownictwem dyrektora Krystiana Gajdy 
dała mini koncert. - Drzewko majowe 
ma uosabiać ducha wzrostu, zdrowia  
i płodności oraz ma zapewnić dobrobyt 
całej wsi – powiedziała Urszula Pla-
chetka, która opowiedziała zebranym o 
tradycji stawiania Maibaumu. Podczas 
imprezy wystąpił po raz pierwszy dzie-
cięcy zespół taneczno-wokalny Marlen-
ki oraz dobrze wszystkim znany zespół 
śpiewaczy Frohsinn. Dziewczęta z koła 
regionalnego, które przygotowała Maria 
Wróbel, wykonały scenkę pod tytułem 
„Ostatniou lauba”, z którą zdobyły w tym 
roku drugie miejsce podczas konkursu 
„Śląskie Beranie”. Wszyscy obecni mogli 
również skorzystać z bufetu, a najmłod-
si z usług „salonu piękności”. – Miała to 
być impreza plenerowa, ale to już prawie 
tradycja, że podczas Święta Kwiecia za-
wsze pada deszcz -  powiedział były po-
seł Helmut Paisdzior - W przyszłym roku 
postaramy się o namiot – zakończył pan 
Paisdzior.

U.J.

 24 maja w Lichynii odbył się Gminny 
Dzień Seniora. Na obchodach obecni byli 
konsul Ludwig Neudorfer wraz z małżon-
ką, starosta Józef Swaczyna, burmistrz 
Hubert Kurzał wraz z małżonką, ksiądz 
prałat Piotr Kondziela, były poseł Helmut 
Paisdzior, prezes Polskiego Związku Eme-
rytów i Rencistów Władysław Haber oraz 
księża z gminy Leśnica. Udział w imprezie 
wzięli również podopieczni sióstr Służeb-
niczek z Poręby oraz mieszkańcy Domu 
Pomocy Społecznej w Leśnicy. – Kultural-
ny człowiek odznacza się tym, że szanuje 
ludzi starszych – powiedział konsul Lu-
dwig Neudorfer – Cieszy mnie, że w gminie 
Leśnica, ta integracja pomiędzy starszym  
i młodszym pokoleniem przebiega tak do-
brze - zakończył konsul.
 Dzień Seniora organizowany jest w gmi-
nie Leśnica od 1992 roku z małą przerwą. 
Pomysłodawcą tej imprezy był burmistrz 
Hubert Kurzał. Pierwszy dzień seniora 
zorganizowano na Wysokiej. Od kilku lat 
impreza ta odbywa się w Lichynii i rozpo-
czyna się zawsze mszą świętą. W tym roku 
błogosławieństwa prymicyjnego po mszy 
świętej udzielił ksiądz Łukasz Szablicki. 
– W imprezie tej biorę udział od samego 
początku jej istnienia – mówi Jerzy Gusa-
row mieszkaniec Domu Pomocy Społecz-

Święto seniorów
nej w Leśnicy – Organizacja dnia seniora 
jest bardzo dobrym pomysłem. Dzięki temu 
mogę porozmawiać z kolegami z całej gmi-
ny, z którymi na co dzień nie mam okazji 
się spotkać. Podczas takiego święta można 
posłuchać różnych pięknych melodii i zin-
tegrować się z ludźmi. Chciałbym jeszcze 
wiele lat, jeśli zdrowie dopisze, brać udział 
w tej imprezie – zakończył pan Jerzy. 
 Specjalnie dla seniorów 
przygotowano bogaty pro-
gram artystyczny. Wystąpiła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
z Leśnicy oraz grupa śpiewacza 
Frohsinn. Gwiazdą wieczo-
ru był wokalista Georg Wind. 
Śpiewał on znane niemieckie 
i zagraniczne hity i rozruszał 
całą publiczność. Podczas jego 
występu wszyscy bardzo ży-
wiołowo reagowali i nie obyło 
się bez bisu. – Dziękuję wspa-
niałej publiczności – powiedział 
wokalista na zakończenie – Naprawdę nie 
brakuje wam wigoru. Życzę wam zdrowia  
i żebyśmy mogli spotkać się znów tutaj za 
rok i wspólnie bawić się, śmiać, klaskać  
i tańczyć – zakończył Georg Wind. 
 Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Burmistrz Leśnicy, Ks. Prałat Piotr Kon-

dziela, Urząd Miejski w Leśnicy: Edyta Gola 
i Łukasz Jastrzębski. Przy organizacji im-
prezy współpracowali:  Księża proboszczo-
wie parafii gminy Leśnica, Leśnicki Ośro-
dek Kultury i Rekeracji, DFK Lichynia, koła 
PZERiI, sołectwo Lichynia, OSP Lichynia, 
młodzież z DFK Leśnica. Przedsięwzięcie 
sfinansowane zostało z budżetu Gminy Le-
śnica oraz dotacji Konsulatu Generalnego 
Republiki Federalnej Niemiec we Wrocła-
wiu. Seniorów obsługiwały panie z LOKI-ru  
i Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz mło-

dzież działająca przy DFK w Leśnicy  
i dziewczęta z Lichynii. Smaczne posił-
ki przygotował i wydał Dom Pielgrzyma  
w Górze Św. Anny na czele z księdzem dy-
rektorem Domu Pielgrzyma Ojcem Sławo-
mirem.

 U.J.
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 31 maja na boisku w Łąkach Kozielskich 
odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze OSP. Do rywalizacji przystąpiły 
łącznie 22 zespoły strażackie, w czterech 
grupach wiekowych, których zmagania 
obserwowała licznie zgromadzona publicz-
ność. 
 Otwarcia zawodów, dokonał Prezes ZO-
M-Gm ZOSP RP w Leśnicy dh Ryszard Gol-
ly. W ceremonii tej uczestniczył m. in. Wi-
cemarszałek Województwa Opolskiego Pan 
Józef Kotyś, Prezes ZOSP RP Józef Swaczy-
na starosta strzelecki, zastępca Burmistrza 
Andrzej Iwanowski oraz Burmistrz Leśnicy 
Hubert Kurzał, który na powitanie życzył 
wszystkim zgłoszonym drużynom sporto-
wej postawy i osiągnięcia jak najlepszych 
wyników. Funkcję komendanta zawodów 
pełnił dh Rajmund Murlowski – Komen-
dant M-G ZOSP. Starty oceniała komisja 
powołana przez Komendanta Powiatowego 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP
Było mokro

PSP, której prze-
wodniczył młodszy 
brygadier Wojciech 
Lisowski. 
 W kategorii se-
niorów zawody ro-
zegrano wg Regu-
laminu Zawodów 
Sportowo-Pożarni-
czych OSP potocz-
nie nazywanego 
polskim „na mo-
kro”. Wyniki tych 
rozgrywek przed-
stawiają się nastę-
pująco:

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

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

 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ry-
walizowały w oparciu o międzynarodowy 
regulamin CTIF. Wyniki przedstawiają się 

następująco:
MDP grupa chłopców
I miejsce - OSP Wysoka
II miejsce - OSP Raszowa
III miejsce - OSP Leśnica
IV miejsce - OSP Zalesie Śląskie
V miejsce - OSP Łąki Kozielskie
 
MDP grupa dziewcząt
I miejsce - OSP Raszowa
II miejsce - OSP Lichynia
III miejsce - OSP Zalesie Śląskie
IV miejsce - OSP Wysoka

 Za zwycięstwo w poszczególnych gru-
pach okazałe puchary ufundowane przez 
Prezesa Banku Spółdzielczego w Leśnicy 
wręczał Burmistrz Hubert Kurzał. 
 Dyplomy i nagrody otrzymały wszyst-
kie startujące drużyny:

MDP – rzeczowe sponsorowane przez •	
Marszałka Województwa Opolskiego,
seniorów – finansowe na zakup sprzętu •	
i umundurowania strażackiego ufundo-
wane przez Burmistrza Leśnicy.

Na zakończenie zawodów zadowoleni 
uczestnicy na gorąco omawiali swoje wy-
stępy przy tradycyjnej strażackiej grochów-
ce. Posiłek przygotowano dzięki środkom 
przekazanym przez liczną grupę sponsorów 
zawodów – przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie gminy 
Leśnica.
 Wzorowo z powierzonego zadania wy-
wiązały się jednostki OSP Zalesie Śląskie 
i OSP Lichynia – główni organizatorzy 
zawodów oraz druhowie z OSP w Łąkach 
Kozielskich, którzy niemałym wysiłkiem 
przygotowali obiekt boiska do imprezy.

U.M

 14 czerwca 2008 roku na stadionie KS 
„Ruch” w Zdzieszowicach przeprowadzo-
no III Wojewódzkie Zawody Sportowo-Po-
żarnicze OSP i MDP wg regulaminu CTIF. 
Wielki sukces odniosła w nich Ochotnicza 
Straż Pożarna w Raszowej, reprezentująca 
powiat strzelecki. 
 Wystawione przez jednostkę do zawo-
dów drużyny w końcowej klasyfikacji oka-
zały się najlepsze w czterech kategoriach: 
Grupa „Ochotnicze straże pożarne” klasa 
A bez zaliczenia punktów za wiek, Grupa 
„Drużyny kobiece” klasa A bez zaliczenia 
punktów za wiek, Grupa „Drużyny kobie-
ce” klasa B z zaliczeniem punktów za wiek, 
Grupa MDP dziewcząt. 
 – Do zawodów przygotowywaliśmy się 
około pół roku – mówi naczelnik Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Raszowej – Treningi 
odbywały się już od wczesnej wiosny po dwa, 
trzy razy w tygodniu. Bezpośrednio przed 

III Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i MDP
Cztery Puchary dla OSP Raszowa

zawodami trenowaliśmy codziennie. Bardzo 
pozytywnie oceniam zaangażowanie na-
szych strażaków. Byli zdyscyplinowani i nie 
mogę o nich powiedzieć niczego negatyw-
nego. Zawsze mówię, że treningi są zabawą, 
a sukces, który osiągnęliśmy na zawodach 
bardzo mnie cieszy – zakończył naczel-
nik. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca 
były puchary, medale, dyplomy  
i nagrody rzeczowe. Jednostka 
wzbogaciła się o aparat powietrz-
ny MSA Auer, kompletny zestaw 
ratownictwa medycznego, GPS  
i 3 węże strażackie. Członkinie 
drużyny młodzieżowej otrzy-
mały nagrody indywidualne 
– odtwarzacze MP-3. Drużyny  
z Raszowej do zawodów przy-
gotowali druhowie Marcin 
Murlowski i Rajmund Mur-
lowski. W grupie „Ochotni-

cze straże pożarne” klasa B z zaliczeniem 
punktów za wiek zwyciężył OSP Dobrzeń 
Mały (powiat opolski), w grupie „Zawodo-
we straże pożarne” klasa A bez zaliczenia 
punktów za wiek – JRG Strzelce Opolskie,  
a w grupie MDP chłopców – OSP Gierał-
cice (powiat nyski). Wszystkie zwycięskie 
zespoły zakwalifikowały się do zawodów 
szczebla krajowego, które rozegrane zostaną  
w sierpniu w Lądku (OSP) i we wrześniu  
w Bydgoszczy (MDP).

U.M.

Wydarzenia Wydarzenia

 W dniach 7 i 8 czerwca b.r. gru-
pa naszych 48 mieszkańców gościła  
w zaprzyjaźnionej gminie partnerskiej 
Crostwitz w Niemczech. Organizato-
rem wycieczki było koło DFK w Leśni-
cy przy współpracy i dofinansowaniu 
Urzędu Miejskiego. Pomysł zorgani-
zowania wyjazdu narodził się z chęci 
poznania jednej z naszych zaprzyjaź-
nionych gmin oraz zwiedzenia leżących 
w pobliżu miast Drezna, Budziszyna  
i niemieckiej części Zgorzelca. Wyciecz-
ka odbyła się dzięki staraniom byłego 
posła Helmuta Paisdziora. 

 Wczesnym rankiem autobus wy-
pełniony poranną modlitwą i pieśnią 
zawtórowaną przez naszego probosz-
cza ruszył w drogę. Jeszcze przed po-
łudniem autobus dojechał do Zgorzel-
ca. Tu czekał już na nas Pan Helmut 
Müller, były poseł Landtagu Saksonii 
i przyjaciel Leśnicy, by nas oprowadzić 
po centrum Goerlitz i pokazać pięknie 
odrestaurowane kamieniczki wraz z ra-
tuszem opowiadając przy tym ciekawie 
o historii miasta. Informacje te na bie-
żąco były tłumaczone przez Piotra Pa-
isdziora na język polski. Nie mogliśmy 
zagościć tu dłużej bo czekano na nas 
w Crostwitz z obiadem w pięknej hali 
wielofunkcyjnej „Jednota”. Przywitali 
nas uroczyście burmistrz Crostwitz Pan 
Matthias Brützke wraz z Panem Thad-
däus Ziesch opiekunem naszej wyciecz-
ki a na co dzień pracownikiem CSB Mil-
titz. Po smacznym obiedzie udaliśmy się 
w towarzystwie pana Burmistrza i pana 
Ziesch na objazdowe zwiedzanie okolic 
Crostwitz. 

 Jako pierwszy zwiedziliśmy cysterski 
kompleks klasztorny St. Marienstern, 
który w części pełni funkcję domu po-

Z wizytą w Crostwitz
mocy społecznej dla niepełnosprawnych 
z warsztatami pracy i szkołą a w części 
służy celom religijnym zakonowi sióstr 
benedyktynek. Następnie odwiedzili-
śmy okoliczne miejscowości Rosenthal – 
Maryjne centrum pielgrzymkowe i Ral-
bitz współtworzące z Crostwitz związek 
gmin wspólnie zarządzanych. Towa-
rzysząca nam piękna pogoda sprzyjała 
podziwianiu zadbanych domostw jak  
i licznych odnowionych charaktery-
stycznych metalowych czarno-złotych 
krzyży i zadbanych kapliczek świad-
czących o pobożności mieszkańców. W 
Ralbitz mogliśmy natomiast podziwiać 
jedyny w swoim rodzaju będący pod 
ochroną cmentarz przy kościele ka-
tolickim p.w. św. Katarzyny cmentarz  
z jednolitymi grobami i białymi orna-
mentowo zdobionymi drewnianymi 
krzyżami. 

 Po tylu atrakcjach nadszedł czas 
na zakwaterowanie w pobliskim ka-
tolickim centrum kształcenia diecezji 
drezdeńsko-miśnieńskiej – Bischof-
Benno-Haus w Schmochtitz. Pięknie 
odrestaurowane obiekty byłego domi-
nialnego majątku rycerskiego służą 
dzisiaj jako centrum kulturowe i kształ-
cenia dorosłych z bogatą ofertą semina-
ryjną i wypoczynkową. 

 Po kolacji ruszyliśmy jeszcze na 
zwiedzanie starówki nieopodal leżą-
cego Bautzen / Budziszyna. Pięknie 
odrestaurowane zabytki i dostojnie za-
świadczały o bogatej historii tego uro-
czego miasta. Pełni wrażeń wróciliśmy 
wieczorem do Schmochtitz by a jakże 
w gustownie odrestaurowanej stodole 
z bufetem obejrzeć w telewizji inaugu-
rację rozpoczynających się właśnie mi-
strzostw europy w piłce nożnej.

 Nazajutrz po śniadaniu udaliśmy się 
do pobliskiego kościoła parafialnego 
p.w. św. Szymona i Judy w Crostwitz by 
uczestniczyć w mszy świętej wspólnie 
celebrowanej prze tamtejszego i nasze-
go księdza proboszcza. Celebrowana  
w języku sorbskim z modlitwą w języku 
polskim i pieśniami w języku niemiec-
kim oraz po łacinie była zapewne dla 
wielu z nas wzruszającym przeżyciem 
szczególnie, że kościół był wypełniony 
po brzegi a w eucharystii udział wzięli 
wręcz wszyscy wierni. Na zakończenie 
naszego pobytu w Crostwitz po nie-
dzielnej mszy świętej wraz z panem 
Burmistrzem Matthiasem Brützke od-
wiedziliśmy pobliski pomnik wznie-
siony ku czci poległych w okolicznych 
walkach pod koniec drugiej wojny 
światowej żołnierzy polskich. Nastąpił 
moment podziękowania za wspaniałe  
i serdeczne przyjęcie nas przez Pana 
Burmistrza Matthiasa Brützke, wręcze-
nie prezentów i pamiątkowego zdjęcia 
na pożegnanie.

 Przed nami ostatni punkt programu 
– krótkie zwiedzanie Drezna. W samo 
niedzielne południe w towarzystwie 
sympatycznego przewodnika podzi-
wialiśmy wspaniałe zabytki centrum 
Drezna – katedrę p.w. św. Trójcy, por-
celanową mozaikę fasadową pochodu 
książęcego na Augustusstrasse, na nowo 
wzniesioną i wspaniale odrestaurowaną 
Marienkirche, Zwinger, operę …

 No cóż, czasu było już naprawdę mało 
a przed nami jeszcze droga powrotna. 
Pełni wrażeń, rozśpiewani i wdzięczni 
kierowcy za szczęśliwa podróż dzięko-
waliśmy modlitwą za opatrzność.

Sołtys Osiedla Nr 1 
Berthold Malik

 Zadaniem działającego od paź-
dziernika 2007r. Punktu Informacji 
Turystycznej jest promowanie Gminy 
Leśnica. Poszczególne miejscowości 
naszej Gminy oferują bowiem od-
wiedzającym różnorodne formy spę-
dzania wolnego czasu, wypoczynku 
i rekreacji. Piękne, o różnorodnym 
ukształtowaniu tereny zapraszają mi-
łośników pieszych wędrówek, rowero-
wych wycieczek, zorganizowane grupy 
młodzieży, czy też dorosłych i cyklicz-
nie pielgrzymów. Każdemu z nich 
gwarantują mnóstwo różnorodnych 
przeżyć kulturalnych i duchowych, 

Odkryj i Ty piękno Gminy Leśnica!
Punkt Informacji Turystycznej

dobry wypoczynek na łonie natury,  
a także możliwość „odkrycia” cieka-
wych miejsc i obiektów naszej Gminy. 
W celu szerszego rozpropagowania 
miejscowych walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych, kulturowych i histo-
rycznych uruchomiona została strona 
internetowa Urzędu Miejskiego (www.
lesnica.pl), na której zainteresowani 
znajdą wiele ciekawych i praktycznych 
wskazówek, n.p. terminarz imprez kul-
turalnych i sportowych, propozycje 
spędzania weekendów, oferty miejsco-
wej gastronomii oraz bazy noclegowej. 
 W związku z rosnącym zaintereso-

waniem gości zagranicznych walorami 
turystycznymi Ziemi Leśnickiej utwo-
rzono stronę internetową także w ję-
zyku niemieckim. Korzystają z niej nie 
tylko goście z Niemiec, Czech, czy Au-
strii, ale nawet z odległych części świa-
ta, jak n.p. z Tajwanu. Szczególnie ulu-
bionym celem turystów, pątników, czy 
wycieczkowiczów jest Góra św. Anny 
– miejscowość pielgrzymkowa z bogatą 
tradycją, klejnot naszej Gminy. To ona 
przyciąga rokrocznie tysiące ludzi z bli-
ska i daleka, o każdej porze roku.
 Właśnie z tego powodu planowane 
jest usytuowanie Punktu Informacji 
Turystycznej w Górze św. Anny, dla 
jeszcze lepszej i bezpośredniej informa-
cji przybywających tutaj osób. 

Małgorzata Polak
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 W latach 1920 do 1927 istniała w tym 
rejonie tzw. „Spółka strażacka” skupia-
jąca 3 sąsiadujące ze sobą wioski: Lichy-
nię, Cisową i Łąki Kozielskie. Spółka ta 
miała swoją siedzibę w Lichyni. Było 
to w dużej mierze uciążliwe i niewy-
godne dla strażaków wywodzących się  
z naszej wioski. Wtedy narodził się po-
mysł, by w Łąkach Kozielskich utwo-
rzyć Straż Pożarną. Projekt utworzenia 
własnej Straży Pożarnej wyszedł od 
ówczesnego sołtysa naszej wioski, nie-
żyjącego już dziś Pana Romana Swa-
czyny. Postanowiono, że trzeba zacząć 
przede wszystkim od wybudowania 
remizy strażackiej, by z kolei wyposa-
żyć ją w odpowiedni i niezbędny sprzęt.  
W stosunkowo krótkim czasie wybu-
dowano remizę, służącą nam po dzień 
dzisiejszy. 
 Uroczystego otwarcia remizy doko-
nano w maju 1928 r. Od tej daty liczy się 
okres istnienia naszej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. W kilka dni po uroczystym 
otwarciu remizy dostarczono z powiatu 
pompę ręczną oraz kompletny sprzęt bo-
jowy, ćwiczebny i odpowiednie umun-
durowanie. W chwili założenia straży 
stano osobowy wynosił 24 osoby wraz  
z członkami zarządu. W skład pierw-
szego zarządu weszli: Henryk Lange – 
prezes, Tomasz Markucik – sekretarz  
i Józef Michalke – komendant. Spośród 
pierwszych ochotników w szeregach 
Straży Pożarnej wielu pozostało jej 
wiernym przez długie lata. Należy tu 
wspomnieć o nieżyjących już druhach 
jak: Augustyn Krahl, Stefan Migocz, 
Józef Gąsior, Jan Termin, Augustyn To-
manek, Józef Poniszowski i wieloletni 
prezes Józef Tiszbierek. Na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat wykazywali wiele 
poświęcenia i hartu dla dobra sprawy 
jaką jest obrona i ochrona mienia pry-
watnego i społecznego. 

 W latach 1930 do 1938 Ochotnicza 
Straż Pożarna w Łąkach Kozielskich 
była jedną z przodujących straży w po-
wiecie. Dowodem tego były czołowe 
miejsca uzyskiwane na corocznych za-
wodach rejonowych czy powiatowych. 
Wielkie zasługi w tych osiągnięciach 
mieli wcześniej wymienieni druho-
wie. W roku 1938 funkcję komendan-
ta przejmuje druh Augustyn Krahl, 
którą piastował do wybuchu II Wojny 
Światowej. Z chwilą wybuchu tej najtra-
giczniejszej w dziejach ludzkości wojny 
wielu członków Ochotniczej Straży Po-
żarnej poszło na front. W tym okresie 
jedyną obronę przeciwpożarową sta-

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkach Kozielskich
Dawno, dawno temu ... 

nowiły kobiety a Pani Magdalena Ko-
mander obecnie Magdalena Winkler 
pełniła funkcję komendanta OSP w la-
tach 1943-1944. Po roku 1944 funkcję 
naczelnika pełnił druh Józef Gąsior aż 
do roku 1948.

 W okresie wojny sprzęt uległ częścio-
wemu zniszczeniu i OSP nie przejawiała 
większej działalności. Pełniący w tym 
okresie obowiązki sołtysa Mieczysław 
Żurek na polecenie ówczesnych władz 
nakłania druha Augustyna Krahla do 
odnowienia działalności OSP w naszej 
wiosce. W 1948 r. Augustyn Krahl zo-
staje ponownie wybrany naczelnikiem 
OSP. Praca w tym czasie nie była łatwa, 
brak było zniszczonego w okresie wo-
jennym sprzętu przeciwpożarowego 
i umundurowania. Dzięki ofiarności 
i poświęceniu ówczesnych członków 
OSP oraz przy pomocy Gminnej Rady 
Narodowej i Komendy Powiatowej 
wkrótce uzupełniono brakujący sprzęt 
bojowy i ćwiczebny. Przystąpiono do 
szkolenia nowych członków zwerbowa-
nych w szeregi naszej organizacji. Stan 
liczebny członków  czynnych wynosił  
w tym okresie 20 osób. 
 W roku 1950 utworzony został nowy 
zarząd. Prezesem mianowany zosta-
je druh Józef Tiszbierek, członek OSP 
od 1935r. Komendantem zostaje na-
dal druh Augustyn Krahl a skarbni-
kiem druh Józef Gąsior. W tym czasie 
do dyspozycji OSP jest jedynie pompa 
ręczna. Przeprowadzone są szkolenia 
nowych strażaków. Między innymi 
przeszkolono dwóch dowódców sekcji. 
Przeprowadzono remont remizy w któ-
rej odnowiono sufit i ściany wewnętrz-
ne. W tym czasie nasza OSP bierze 
czynny udział w każdych rejonowych 
zawodach strażackich, w których czę-
sto zajmowała czołowe miejsca. 
 Obchodząc jubileusz 30-lecia w roku 
1958 OSP Łąki Kozielskie jest gospoda-
rzem rejonowych ćwiczeń strażackich. 
Praca zarządu jak i całej jednostki jest 
bardzo dobra. Przeprowadzane są sys-
tematyczne szkolenia strażaków. Przy-
bywa pochwał i dyplomów. W 1964 
roku jednostka nasza otrzymuje na wy-
posażenie pompę traktorową, a w dwa 
lata później tj. w roku 1966 Komenda 
Powiatowa przydziela nam pompę me-
chaniczną M400. Zostają wydelegowa-
ni na kursy obsługi motopomp strażacy 
z naszej jednostki. 
 W roku 1966 następuje zmiana 
naczelnika. Pełniący ponad 20 lat tę 
funkcję druh Augustyn Krahl  prze-

kazuje ją młodszemu od siebie kole-
dze. Obowiązki naczelnika przejmuje 
druh Herbert Kiebel. W maju 1968 r. 
OSP w Łąkach Kozielskich uroczyście 
obchodzi 40-lecie swego istnienia i jest 
jednocześnie gospodarzem rejonowych 
zawodów strażackich. Z tej okazji wielu 
naszych działaczy i strażaków otrzy-
mało odznaczenia i wyróżnienia. 40-le-
cie OSP było wielkim świętem naszej 
wsi. W roku 1971 z inicjatywy naszego 
długoletniego prezesa Druha Józefa Ti-
szbierka powstała drużyna młodzieżo-
wa OSP, która z powodzeniem działała 
przez wiele lat. W 1972 r. Następuje ko-
lejna zmiana funkcji naczelnika. Obej-
muje ją druh Zygfryd Kopiec i pełni ją 
nieprzerwanie do 1995 r. W czerwcu 
1978 roku OSP przeżywa kolejny jubi-
leusz 50-lecia istnienia. 
 Początek lat 80-tych to trudny dla 
wszystkich okres rozruchów w kraju  
a także okres stanu wojennego. Sytuacja 
ta i wydarzenia z tym związane nie omi-
nęły naszej OSP. Wielu młodych ludzi nie 
widząc szans na lepszą przyszłość wy-
emigrowało z kraju. Ucierpiała na tym  
i nasza OSP, której ubyło wielu war-
tościowych ludzi, a tym samym stan 
liczebny naszych członków uległ 
zmniejszeniu. Trzeba było kilku lat by 
uzdrowić tę sytuację. Otrzymaliśmy 
większą motopompę M800 zamiast po-
siadanej M400. Stało się to dzięki przy-
chylności Komendanta  Gminnego OSP 
druha Zbigniewa Korczyńskiego. 
 W grudniu 1986 r. nastąpiła zmiana 
na stanowisku prezesa, którą pełnił druh 
Józef Tiszbierek nieprzerwanie przez 36 
lat. Nowo wybranym prezesem został 
druh Józef Zagrol. Z jego inicjatywy  
w 1988 r. reaktywowana została sekcja 
młodzieżowa, która przez 2 lata wiodła 
prym w gminie. Sekcją opiekował się 
druh Józef Szweda. 
 W 1992 r. otrzymaliśmy długo ocze-
kiwany samochód pożarniczy marki 
„Żuk” oraz przyczepkę z 8 odcinkami 
węża W-75 z OSP Wysoka. Przekaza-
liśmy natomiast naszą przyczepkę ga-
śniczą do OSP Czarnocin. W kwietniu 
1993 r. powstała Harcerska Drużyna 
Pożarnicza. W roku 1994 byliśmy go-
spodarzami zawodów sportowo-pożar-
niczych. 

 W okresie ostatnich lat wykona-
no również sporo prac renowacyjnych  
i remontowych w remizie. Nie spo-
sób ich tutaj wszystkich wymienić, 
ale przypomnijmy chociaż te waż-
niejsze. Wymieniono starą drewnianą 
bramę wjazdową do remizy na nową 
stalową, wyburzono walący się strop, 
na jego miejsce zrobiono strop nowy  
z płyt korytkowych, zdjęto starą prze-

ciekającą dachówkę a przykryto dach 
blachą trapezową, otynkowano elewa-
cję, wymieniono instalację elektrycz-
ną, wymalowano remizę od wewnątrz  
i z zewnątrz, założono rynnę i rury 
spustowe. Materiały potrzebne do re-
montu dostarczył Urząd Miasta i Gmi-
ny w Leśnicy. Zaś prace zostały wyko-
nane przez naszych członków w czynie 
społecznym. Głównym reżyserem, wy-
konawcą tego remontu był ówczesny 
naczelnik OSP druh Zygfryd Kopiec, 
dzielnie wspomagał go prezes OSP 
druh Józef Zagrol. 

 Z chwilą przejścia naszej jednostki  
z typu „M” na typ „S” zostały na nas 
nałożone nowe zadania jakie obowią-
zują w przepisach dla tego typu jedno-
stek. Wykonano dużo prac związanych 
z tym przejściem. 
 1 sierpnia 1998 roku uroczyście 
obchodziliśmy 70-tą rocznicę po-
wstania naszej OSP. Dzięki staraniom 
Pana Burmistrza Huberta Kurzała,  
z okazji tego jubileuszu otrzymaliśmy 
na wyposażenie naszej jednostki sa-
mochód strażacki marki „Hanomag”  
z kompletnym wyposażeniem. Ofi-
cjalne przekazanie samochodu odby-
ło się z udziałem strażaków z Niemiec 
z miejscowości Gerbrunn oraz władz 
Urzędu Miasta i Gminy w Leśnicy  
w dniu 29 sierpnia 1998 roku. W związ-
ku z otrzymaniem samochodu trzeba 
było dokonać przeróbki bramy wjazdo-
wej do remizy, gdyż samochód ten ma 
większe gabaryty i nie mieścił w bramie 
wjazdowej. Prace te wykonano w czy-
nie społecznym. W roku 2000 nastąpiła 
zmiana zarządu OSP. Funkcję preze-
sa objął druh Eugeniusz Grabarczyk 
a naczelnikiem został druh Bernard 
Smandzich. Dotychczasowy prezes 
druh Józef Zagrol, który pełnił funk-
cję prezesa przez 14 lat, został wybrany 
sekretarzem zarządu OSP Łąki Koziel-
skie. Pełnił również funkcję v-ce preze-
sa Zarządu Gminnego w Leśnicy, oraz 
członka Zarządu Powiatowego OSP  
w Strzelcach Opolskich. Był zaangażo-
wanym strażakiem, wspaniałym kolegą  
i dobrym organizatorem. Jego marze-
niem było nadanie jednostce sztandaru 
z okazji jubileuszu 75-lecia OSP.  Nie-
stety nie doczekał tej uroczystości z po-
wodu tragicznej śmierci w 2002 roku, 
która zabrała go z naszych szeregów. 
 31 maja 2003 roku nasza jednostka 
obchodziła Jubileusz 75-lecia. Sportową 
częścią jubileuszu były zorganizowa-
ne tydzień wcześniej Gminne Zawody 
Sportowo - Pożarnicze na naszym bo-
isku. Kulminacyjnym punktem obcho-
dów Jubileuszu był uroczysty apel wraz 
z wręczeniem naszej jednostce sztanda-

ru. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
w naszym kościele p.w Bł. Bronisławy. 
Ksiądz Henryk Kuczera nasz proboszcz 
uroczyście odprawił liturgię i poświęcił 
nowy sztandar ofiarowany przez Bur-
mistrza Huberta Kurzała. Po mszy św. 
wszyscy druhowie wraz z zaproszony-
mi gośćmi udali się w szyku na boisko 
sportowe, aby tam świętować Jubileusz.
 W roku 2004 została założona 
Kronika OSP, którą zobowiązała się 
prowadzić druhna Teresa Kwoczała.  
W tym roku założyliśmy drużynę, któ-
ra przygotowywała się do startu w Za-
wodach Pożarniczych, według regula-
minu CTIF, na  szczeblu wojewódzkim. 
26 czerwca odbyły się  Wojewódzkie 
Zawody Pożarnicze, na których zdoby-
liśmy 6 miejsce na 11 drużyn startują-
cych. Był to wielki sukces dla naszych 
druhów, którzy poświęcali swój czas 
aby jak najlepiej się przygotować do 
startu i godnie reprezentować nasza 
małą jednostkę. Na zawodach gmin-
nych pierwszy raz startowały nasze 
dziewczyny z sekcji MDP także już we-
dług regulaminu CTIF.
 Rok 2005 upłynął pod znakiem piel-
grzymek. Nasz sztandar brał udział  
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Stra-
żaków na Jasną Górę ,a także w Piel-
grzymce Strażaków na Górę św. Anny 
,co czynimy już rok rocznie. 24 wrze-
śnia byliśmy organizatorami Powia-
towych Zawodów Sportowo- Pożarni-
czych.
 W roku 2006 skończyła się kadencja 
Zarządu OSP więc odbyły się wybory 
nowego Zarządu. Na Walnym Zebra-
niu wybrane zostały nowe władze. Pre-
zesem został dotychczasowy naczelnik 
dh Bernard Smandzich, v-ce prezesem 
dh Henryk Nowak, na stanowisko Na-
czelnika wybrano dh Marka Zagrol.  
W maju 2006 roku jako, że przypada 
święto patrona strażaków- Floriana 
został zorganizowany dzień strażaka. 
Zaproszeni zostali wszyscy druhowie 
jak i członkowie MDP z naszej jed-
nostki. Po uroczystej mszy św. wszy-
scy udali się do klubu wiejskiego gdzie 
był przygotowany ciepły posiłek. Przy 
okazji zostały wręczone odznacze-
nia wyróżniającym się strażakom.  
W myśl nowych przepisów została po-
wołana jednostka „J”.
 W październiku został wymieniony 
słup syreny alarmowej. Stary drew-
niany zastąpiono stalowym. Wymiana 
była konieczna gdyż stary słup zagrażał 
bezpieczeństwu.
 W roku 2007 byliśmy organizato-
rami Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. 
Turniej stał na bardzo wysoki poziomie 
a pytania na które odpowiadali naj-

młodsi strażacy z naszej gminy, niejed-
nokrotnie sprawiały trudność doświad-
czonym strażakom.Dzięki staraniom 
Zarządu Gminnego  OSP zostaliśmy 
wyposażeni w system selektywnego 
wywołania wraz z modułem powiada-
miania SMS. 
 W ciągu ostatnich kilku lat znacząco 
poprawił się stan naszego sprzętu ga-
śniczego. Otrzymaliśmy nowe ubrania 
specjalne, potocznie zwane UPS, wraz 
z hełmami i butami. Wzbogaciliśmy się 
również o pompę pływającą Niagara 
oraz agregat prądotwórczy, który po-
darowała nam jednostka OSP Wysoka. 
Otrzymaliśmy również drobny sprzęt 
taki jak: nowy rozdzielacz, smok sawny, 
węże czy latarki halogenowe. 

 Tak w telegraficznym skrócie zobra-
zować można 80 lat istnienia Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Łąkach Koziel-
skich. Ta jednostka nie istniała by tyle 
lat gdyby nie My strażacy- ochotnicy.
 Nie sposób tutaj wymienić nazwiska 
wszystkich  wyróżniających się człon-
ków i działaczy OSP na przestrzeni 80-u 
lat a także pozostałych mieszkańców 
wsi, którzy przyczynili się w jakikol-
wiek sposób do tworzenia pięknej hi-
storii naszej OSP. Dzisiaj młodzi miesz-
kańcy naszej wsi kontynuują piękne 
tradycje swoich rodziców i dziadków 
sprzed lat. Nie sposób również wymie-
nić wszystkie miejsca nawiedzone klę-
ską pożaru, w których nasza jednostka 
brała udział w akcji ratunkowej. Wie-
lokrotna interwencja OSP w pożarach 
zabudowań gospodarczych w naszej 
i sąsiednich wioskach oraz w akcjach 
gaszenia pożarów lasów i pożarów na 
polach i nieużytkach to plon naszej 
działalności. Zdajemy sobie sprawę, że  
w dalszym ciągu ciąży na nas odpowie-
dzialność by zachować stałą gotowość 
bojową, by „czerwony kur” nie zagrażał 
naszemu mieniu tak prywatnemu jak 
i społecznemu. Jednostka nasza bierze 
również czyny udział w różnych uro-
czystościach jakie odbywają się na te-
renie gminy oraz udziela się w pomocy 
przy ich organizowaniu.

 Z okazji tej pięknej uroczystości 
chcielibyśmy serdecznie podziękować 
władzom terenowym i sponsorom za 
dotychczasową wszelką pomoc i jed-
nocześnie życzymy, by ich współpraca 
z jednostkami OSP układała się jak naj-
lepiej.
 Mieszkańcom naszej wioski ży-
czymy by omijała ich klęska pożaru. 
Wszystkim bez wyjątku życzymy dużo 
zdrowia, sukcesów i zadowolenia w ży-
ciu osobistym, pracy zawodowej i spo-
łecznej.

Historia Historia
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 W poprzedzającą święto Piotra i Pawła 
w Porębie odbył się XII Regionalny Prze-
gląd Koni – premiowanie źrebiąt rocz-
nych i dwuletnich rasy śląskiej. Na impre-
zę przyjechali hodowcy z województwa 
opolskiego i śląskiego, aby zaprezentować 
najpiękniejsze klacze i ogiery ze swoich 
hodowli. Na boisku sportowym w Porę-
bie udostępnionym dzięki uprzejmości 
LZSu zgromadziła się liczna publiczność, 
która podziwiała wspaniałe okazy. Or-
ganizatorami prze-
glądu byli burmistrz 
Leśnicy Hubert Ku-
rzał, Terenowe Koło 
Hodowców Koni w 
Strzelcach Opolskich, 
Okręgowy Związek 
Hodowców Koni w 
Katowicach. Impreza 
zorganizowana zo-
stała przy współpracy 
Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji, 
OSP Czarnocin i OSP 
Leśnica. Sponsorami 
byli Transannaberg 
Logistic Wiesiollek 
Wolfgang, Transannaberg J.M. Wiesiol-
lek S.J., Zakład Produkcyjno usługowy 
Sebastian Bula Poręba oraz Bank Spół-
dzielczy w Leśnicy. Patronat honorowy 
nad przeglądem objął Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego Józef Sebesta. Pod-
czas imprezy obecny był pracownik De-
partamentu Rolnictwa i Rozwoju Piotr 
Dziedzic. Konie oceniała komisja w skła-
dzie Małgorzata Studzińska, Zbigniew 
Dąbrowski, Stefan Jacobson oraz Leszek 
Bogacz. Przegląd prowadziła najpierw 
Maria Szymańska, a później Katarzyna 
Komadera pracownik OZH Katowice. 
Konie oceniano już od godziny 9.30 rano. 
O godzinie 11.00 oficjalnego otwarcia 
przeglądu dokonał burmistrz Leśnicy 
Hubert Kurzał, który przyjechał bryczką 
wraz ze swoją małżonką, burmistrzem 
Strzelec Opolskich Tadeuszem Gocem 
oraz przewodniczącym Rady Miejskiej 
Ryszardem Froniem. Powożona ona była 
przez Piotra Pisarskiego. – Chciałbym 
przede wszystkim podziękować dwóm 
fanatykom w pozytywnym sensie tego 
słowa, dzięki którym organizowana jest 
ta impreza – powiedział burmistrz – To 
dzięki Piotrowi Pisarskiemu i Rudolfowi 
Gajda Poręba stała się znana, bo czasem 
nie było jej widać zza Góry Św. Anny. 
Kiedy jechaliśmy bryczką żartowaliśmy 
nawet, że dziś wszyscy myślą, że piel-
grzymka mężczyzn odbywa się teraz  
w Porębie. Dziękuję również za zaangażo-

XII Regionalny Przegląd Koni
Rumaki wierzgały aż miło

wanie czasu i energii w organizację tego 
dzieła pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Leśnicy: Edycie Goli, Annie Wyschka, 
Łukaszowi Jastrzębskiemu, Urszuli Lison, 
Monice Grabowskiej, Adrianowi Lukosz 
oraz Annie Murlowskiej z Leśnickiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji– zakończył 
burmistrz.
 Dzieci mogły wraz z rodzicami przeje-
chać się bryczką. Wiele emocji wzbudził 
pokaz westernowy w wykonaniu braci 

Ginner z Bytkowa. Publiczność była pod 
wrażeniem umiejętności młodych jeźdź-
ców, którzy nawiązali ze swoimi końmi 
niesamowitą więź, dzięki której zwierzę-
ta mają do nich całkowite zaufanie. Ko-
nie między innymi udawały, że zdechły, 
wykonywały manewry w ogniu oraz inne 
kaskaderskie triki. Bracie Ginner poka-
zali, że oprócz ogromnych umiejętności 
mają również poczucie humoru, kiedy je-
den z nich przebrał się za babcię i wjechał 
na... byku. – Ocenialiśmy pięć elementów: 
typ (koń śląski), pokrój (budowa), stęp, 
kus oraz kondycję i pielęgnację – mówi 
członkini jury Małgorzata Studzińska 
- Za każdy z nich można było otrzymać 
maksymalnie 10 punktów. Maksymalna 
końcowa nota mogła więc wynieść 50 
punktów. Z roku na rok poziom i ranga tej 
wystawy rośnie i przyjeżdża na nią coraz 
więcej hodowców. Jeśli chodzi o jakość 
zwierząt to w zeszłym roku ogierki były 
lepsze. W tym roku to klaczki były lep-
sze i bardziej wyrównane. Z roku na rok 
konie są coraz lepsze jakościowo i lepiej 
przygotowane. Materiał hodowlany jest 
bardzo dobry i widać, że jest tutaj jakaś 
myśl hodowlana. Klacze są kryte dobry-
mi ogierami, co widać po młodzieży. Na 
imprezę tą przyjeżdża sporo osób szuka-
jących dobrych, przyszłościowych koni, 
które będą stanowić świetny materiał do 
ich hodowli – zakończyła jurorka.

U.J.

 Organizatorami imprezy było Śląskie 
Stowarzyszenie Samorządowe, burmistrz 
Leśnicy Hubert Kurzał oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy Edyta Gola 
i Łukasz Jastrzębski. Podczas przeglądu 
obecni byli wicemarszałek Józef Kotyś, 
starosta Powiatowy Józef Swaczyna, bur-
mistrz Hubert Kurzał oraz były poseł 
Helmut Paisdzior. – To burmistrz Leśni-
cy był pomysłodawcą tego przeglądu – 
powiedział starosta Strzelecki Józef Swa-
czyna – Dziękuję ci dziś za to Hubercie, 
że pielęgnujesz tą piękną tradycję, choć 
czasem miałeś momenty zwątpienia. To 
dzięki tobie do naszego powiatu i gminy 
Leśnica zjechały się dziś liczne orkiestry. 

XVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej
Dmuchali w te trąby

Życzę wszystkim sukcesu. Puchary już są 
przygotowane, dlatego jest o co dmuchać 
w te trąby – zażartował starosta. – Orkie-
stra dęta to podstawa kultury niejednej 
miejscowości i wsi – powiedział wice-
marszałek Józef Kotyś - Dziś będą nas te 
dźwięki bawić i wesoło rozbrzmiewać. 
Ochotnicza Straż Pożarna z Łąk Koziel-
skich obchodzi dziś swoje 80lecie istnie-
nia. Strażacy niejednokrotnie są związani 
z orkiestrami, dlatego dziś podczas tego 
podwójnego święta chciałbym złożyć na 
ręce prezesa OSP Łąki Kozielskie medal 
„Brońmy swego Opolskiego”. Jest to do-
wód uznania dla waszej jednostki – za-
kończył wicemarszałek.

 W jury zasiadali: prze-
wodniczący Piotr Baron, 
Tadeusz Widera oraz Pa-
weł Muszkieta. W prze-
glądzie udział wzięło 10 
orkiestr. Imprezę prowa-
dziła Dorota Kwoczała, 
która zapowiadała zespoły  
w języku polskim i nie-
mieckim oraz przedsta-
wiała ciekawostki dotyczą-
ce poszczególnych orkiestr. 
Nagłośnienie zapewnił 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji  
w osobie Anny Murlowskiej. Po burzli-
wej naradzie przewodniczący jury, Piotr 
Baron powiedział: - Niesamowite jest to, 
że dyrygentom udał się zmobilizować 
tylu młodych ludzi, którzy mają ogrom-
ną radość muzykowania. Najprościej jest 
włączyć sobie w domu MP4 lub plazmę,  
a wam chce się przychodzić na próby, co 
jest godne podziwu. Chcielibyśmy rów-
nież podkreślić bardzo ciekawy i zróż-
nicowany dobór repertuaru oraz różne 
temperamenty dyrygentów. Śmialiśmy 
się nawet, że gdyby w jury były jakieś 
kobiety, to żywiołowy Ernest Malik, któ-
ry dyrygował Orkiestrą Dętą Camerata 
ze Strachy Budkowic, poprosił by je do 
tańca. Warto również podkreślić coraz 
wyższy poziom występujących. Wytrzy-
maliśmy tyle czasu bez kawy, ponieważ 
orkiestry tak dobrze grały. Jesteśmy pod 
wrażeniem waszych umiejętności, dla-
tego laureatami dzisiejszego przeglądu 
zostają wszystkie orkiestry – zakończył 
pan Baron. Jury uzasadniło swoją decyzję 
tym, że każda z orkiestr czymś się wyróż-
niała. 
 I tak tytuł laureata poszczególnym 
orkiestrom przyznano za: Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej z Łowkowic za umiejęt-
ność dialogu pomiędzy solistami, a orkie-
strą, Bialskej Orkiestrze Dętej za precyzję 
w zmianach tempa i klimatów muzycz-

nych, Orkiestrze OSP z Węgrów za dużą 
kulturę dźwięku,  Parafialnej Orkiestrze 
ze Świbia za kantylenowe prowadzenie 
fraz, Orkiestrze Gminnej z Komprachcic 
za dobre wykorzystanie brzmienia głosów 
środkowych, Młodzieżowej Orkiestrze 
Dętej z Gogolina za temperament i radość 
wykonania, Orkiestrze Dętej z Borków 
Wielkich za odnalezienie się w tradycji 
orkiestr, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej 
CAMERATA ze Starych Budkowic za 
doskonały akompaniament solisty i wy-
korzystanie solistów, Orkiestrze Miasta  
i Gminy Zawadzkie za pomysł połączenia 
występu orkiestry ze śpiewem oraz Mło-
dzieżowej Orkiestrze Dętej z Leśnicy za 
odwagę pójścia w stronę big bandu i cie-
kawe występy solistów. Występ orkiestry 
z Leśnicy zrobił największe wrażenie na 
publiczności, która nagrodziła młodych 
muzyków gromkimi brawami. Orkiestra 
ta zagrała podczas obrad jury i na wyraź-
ne życzenie publiczności kilka razy biso-
wała. 
 Po przeglądzie o godzinie 20.30 odby-
ła się zabawa z zespołem Athrix. Przed-
sięwzięcie to zrealizowane zostało przy 
wsparciu finansowym Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Konsulatu Generalnego Republiki Fede-
ralnej Niemiec, Samorządu Wojewódz-
twa Opolskiego oraz Gminy Leśnica.

U.J.

 22 czerwca Ochotnicza Straż Pożar-
na w Łąkach Kozielskich obchodziła 
uroczystość z okazji 80lecia swojego ist-
nienia oraz odbył się XVI Przegląd Or-
kiestr Mniejszości Niemieckiej. Imprezy 
dofinansował Urząd Miejski w Leśnicy. 
Obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą 
świętą dziękczynną o godzinie 11.30 pod-
czas której proboszcz Henryk Kuczera 
poświęcił figurę Świętego Floriana ufun-
dowaną przez sołtyskę Łąk Kozielskich 
Erykę Korzeniec. Po mszy wszyscy w 
uroczystym pochodzie przemaszerowali 
na boisko sportowe, gdzie odbył się apel 
nad którego przebiegiem czuwał dh Jerzy 
Wojtala. Ustawiły się tam poczty sztan-
darowe OSP i uformowały pododdziały 
straży pożarnych. W szyku stały poczty 
sztandarowe jednostek w Łąkach Koziel-
skich, Leśnicy, Lichyni, Raszowej, Wyso-
kiej, Zalesiu Śląskim oraz strażacy OSP  
w Łąkach Kozielskich: członkowie czyn-
ni, zarząd i działacze OSP z Prezesem 
druhem Bernardem Smandzich oraz naj-
młodsi – członkowie MDP. Gośćmi ho-
norowymi byli poseł Ryszard Galla oraz 
wice marszałek Jóżef Kotyś. Dowódcą 
uroczystości był naczelnik OSP w Łąkach 
Kozielskich dh Marek Zagrol. 

80 lecie OSP Łąki Kozielskie
Uroczysty apel

 Podczas imprezy obecni byli zaprosze-
ni goście: Wiceprezes Zarządu Głównego 
ZOSP RP dh Teresa Tiszbierek, członko-

wie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminne-
go Zawiązku OSP RP w Leśnicy z preze-
sem dh Ryszardem Golly i wiceprezesem 
Alfonsem Długoszem, delegacje OSP, 
Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach 
Opolskich brygadier Stefan Szłapa, bur-
mistrz Leśnicy Hubert Kurzał, przewod-

niczący Rady Miejskiej w Leśnicy 
Ryszard Froń, radny z Łąk Ko-
zielskich Waldemar Bednarek, 
właściciel firmy „IZOLER”, za-
rząd DFK w Łąkach Kozielskich 
oraz ksiądz proboszcz Henryk 
Kuczera. Oprawę muzyczną uro-
czystości zapewniła młodzieżo-
wa orkiestra dęta z Leśnicy pod 
batutą Krystiana Gajdy. Raport  
o gotowości jednostek do jubile-
uszowego apelu złożył naczelnik 
OSP Łąki Kozielskie, a przyjęła 
go wiceprezes Zarządu Główne-
go ZOSP RP dh Teresa Tiszbie-
rek. 
     Oficjalnego otwarcia obcho-
dów dokonał prezes OSP w Łą-
kach Kozielskich dh Bernard 
Smandzich. Następnie wicepre-
zes OSP w Łąkach Kozielskich 
przedstawił najważniejsze wy-
darzenia w chlubnej 80-letniej 
historii tej jednostki strażackiej. 
Jednostka OSP Łąki Kozielskie 
otrzymała prezent od burmi-

strza Leśnicy Huberta Kurzała, jako do-
wód uznania za wieloletnią chlubną dzia-
łalność.
 - Ochotnicza Straż Pożarna jest orga-
nizacją, która jeśli w danej miejscowości 
cokolwiek się stanie stoi na straży bez-
pieczeństwa mieszkańców – mówi Wice-
prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh 
Teresa Tiszbierek – Przy najróżniejszych 
zdarzeniach oni są na miejscu i reagują 
bezpośrednio. Strażacy robią to bezinte-
resownie, dlatego zasługują na szacunek 
mieszkańców oraz wsparcie gminy, która 
jest ustawowo odpowiedzialna za utrzy-
manie bezpieczeństwa. Cieszy mnie, że 
wszystkie zawody pożarnicze organizo-
wane są właśnie w Łąkach Kozielskich. 
Wymaga to wiele pracy, czasu i wysiłku. 
Niestety często bywa tak, że strażacy są 
niedoceniani i słyszy się głosy krytyczne. 
Takie uroczystości jak dzisiejsza są orga-
nizowane raz na pięć lat. Wtedy odzna-
cza się zasłużonych strażaków, daje się 
prezenty, składa życzenia i podziękowa-
nia oraz organizuje zabawę. Nie zapomi-
najmy jednak na co dzień, o tych, którzy 
czuwają nad naszym bezpieczeństwem 
i doceńmy ich trud – zakończyła pani 
Tiszbierek. Po uroczystym apelu wszy-
scy udali się do namiotu ustawionego na 
boisku, gdzie odbył się XVI Przegląd Or-
kiestr Mniejszości Niemieckiej.

U.J.
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 W dniu 19 kwietnia podczas uroczystej 
gali w Filharmonii Opolskiej burmistrz 
Leśnicy Hubert Kurzał otrzymał hono-
rową nagrodę Nowej Trybuny Opolskiej 
„Złote Spinki” w kategorii samorządność.
Do nagrody w tej kategorii zostali rów-
nież nominowani Róża Malik, burmistrz 
Prószkowa oraz Marian Wojciechowski, 
wójt Reńskiej Wsi.
 W kapitule nagrody zasiedli: Cecy-
lia Zdebik, prezes zarządu „Odra SA” 
w Brzegu, Jolanta Kawecka (w imieniu 
marszałka województwa), Stanisław  
S. Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskie-
go, Krystian Kobyłka, dyrektor Teatru 
Lalki i Aktora w Opolu, Andrzej Pulit, 
wójt Skarbimierza, Paweł Kozerski, dy-
rektor Muzeum Piastów Śląskich w Brze-
gu, Karol Cebula, opolski biznesmen, 
Marek Tukiendorf, prorektor ds. nauki 
Politechniki Opolskiej, Krzysztof Zyzik, 

Burmistrz Leśnicy laureatem 
Złotej Spinki

redaktor naczelny nto i Krzysztof Krupa, 
prezes zarządu „Pro Media”, wydawcy 
Nowej Trybuny Opolskiej.
 Naszemu burmistrzowi gratulujemy 
sukcesu!

U.M.

 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji 
wraz ze Szkołą Muzyczną z Leśnicy zor-
ganizowali wieczór wspomnień o Papie-
żu Janie Pawle II. Impreza ta odbyła się  
25 kwietnia w Galerii Sztuki, a poprowa-
dziła ją Grażyna Kulpa. 
 Widzowie zgromadzeni w kameralnym 

gronie mogli posłuchać występu chóru 
Szkoły Muzycznej pod przewodnictwem 
Leokadii Jelito oraz występu akordeonisty 
Marcina Dworaczka, którego przygotował 
dyrektor Szkoły Muzycznej Krystian Gaj-
da. Część pierwsza występów składała się 
z fragmentów autobiografii Ojca Świętego 
oraz jego wierszy, a część druga była wspo-
mnieniem ostatnich dni jego życia oraz 
pogrzebu. Zawierała także wspomnienia 
osób, które znały Ojca Świętego. Urszula 
Plachetka oraz Anna Maria Podyma re-
cytowały i czytały teksty, a do występu 
przygotowała je Grażyna Kulpa. – Śmierć 
Jana Pawła II była momentem w którym 

Jan Paweł II nadal jednoczy
zjednoczyli się wszyscy ludzie – powiedzia-
ła podczas występu Anna Maria Podyma -  
W tym dniu na Placu Świętego Piotra moż-
na było usłyszeć ludzi rozmawiających  
w wielu różnych językach, ale jednak wszy-
scy się rozumieli. Rozległy się okrzyki 
„Santo subito”, czyli „Święty natychmiast” 

– zakończyła Anna. Przy-
gotowano również spe-
cjalne wystawki ze zdję-
ciami Ojca Świętego oraz 
jego krótką biografię. W 
niezwykły nastrój wpro-
wadził widzów podkład 
muzyczny na przykład 
„Abba Pater” w wykona-
niu Jana Pawła II. – Na 
koniec zaśpiewajmy wszy-
scy razem ulubioną pieśń 
naszego Papieża – powie-
dział Grażyna Kulpa - Jest 
to oazowa zwykła piosen-
ka pod tytułem „Barka”. 

Zjednoczmy się we wspólnym śpiewie – za-
kończyła pani Grażyna. Fragment jednego  
z jego wierszy przedstawionych przez mło-
de recytatorki brzmiał: „Trwa człowiek, 
który odszedł, w tych, co po nim przy-
chodzą. Trwa człowiek, który nadchodzi, 
w tych, co odeszli. Trwa człowiek poza 
wszelkim odejściem i przyjściem. W Sobie. 
W Tobie.” Nawet dziś, trzy lata po swojej 
śmierci, Ojciec Święty nadal potrafi jedno-
czyć ludzi. Był on człowiekiem, który prze-
łamywał schematy. Chciał on łączyć to, co 
było podzielone, bądź skłócone. Dlatego na 
zawsze powinien trwać w naszej pamięci.

U.J.

 W czwartek 22 maja br. Odbył się w Ra-
szowej VII Festyn Rodzinny „Mama, tata 
i ja”. Organizatorem imprezy była Szkoła 
Podstawowa w Raszowej, Rada Rodziców 
działająca przy szkole, Burmistrz Leśnicy 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Raszo-
wej. 
 Festyn rozpoczął się o godzinie 15. 00 
uroczystym wymarszem dzieci z boiska 
szkolnego do Parku Wiejskiego. War-
to zaznaczyć, że uczniom w czasie drogi 
pięknie przygrywała miejscowa Orkie-
stra Dęta. Po przyjściu do parku Pani Dy-
rektor Iwona Pawlus wraz z Przewodni-
czącym Rady Rodziców panem Leszkiem 
Kitą powitała licznie przybyłych gości  
i podziękowała wszystkim dobroczyńcom 
za pomoc w organizacji przedsięwzięcia. 
Następnie na scenę weszła Orkiestra Dęta 
z Raszowej. Prezentując wysoki poziom 
orkiestra zagrała kilka utworów, które 
zgromadzona publiczność nagrodziła go-
rącymi owacjami. Później przyszła kolej 
na uczniów naszej szkoły, którzy popisali 
się śpiewem oraz zdolnościami taneczny-
mi przed przybyłymi gośćmi. Wszyscy 
byli zachwyceni ich występem. 
 Po części artystycznej nadszedł czas 
rozgrywek sportowych, które miały 
charakter rodzinny. Sprawiły one wiele 
radości zarówno uczestnikom jak i ob-
serwatorom. Brawami zostały również 
nagrodzone popisy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Raszowej. Dzięki urozma-
iconemu programowi i wielu atrakcjom, 
każdy mógł znaleźć tego dnia coś dla sie-
bie. Dzieciom najbardziej podobała się 
loteria fantowa, nadmuchiwany zamek – 
zjeżdżalnia oraz rodeo na mechanicznym 
byku. Na festynie nie zabrakło również 
kawiarenki z kawą oraz wspaniałymi cia-
stami, upieczonymi przez mamy uczniów 
naszej szkoły. 
 Przygotowanie Festynu wymaga spo-
ro wysiłku zarówno ze strony nauczy-
cieli, rodziców jak i uczniów. Imprezę tę 
poprzedza intensywna praca wielu ludzi, 
przygotowania wymagają dużej sprawno-
ści organizacyjnej. Wysiłek ten przynosi 
jednak fantastyczne rezultaty. Mamy na-
dzieję, że wszyscy będą wspominać ten 
dzień z uśmiechem na twarzy. 
 Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym za okazaną pomoc przy organizacji 
festynu.

Nauczycielka języka polskiego 
w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Raszowej
Gabriela Galowy

Festyn rodzinny 
„MAMA,
    TATA I JA”

 Zakończono remont 
i odnowę elewacji we-
wnętrznej kościoła fi-
lialnego pod wezwaniem 
Świętego Józefa w Lichyni. 
Kościół prezentuje się na-
prawdę imponująco. Nie-
wątpliwie jest to zasługą 
księdza proboszcza, para-
fian oraz firmy państwa 
Izbickich, którzy podjęli 
się remontu. – Panu Bogu  
i wszystkim, którzy włą-
czyli się i nadal włączają 
w to wspaniałe przedsię-
wzięcie składam gorące podziękowania 
– mówi proboszcz Teodor Smiatek. Jede-
nastego maja w tej pięknie odnowionej 

Remont zakończony

świątyni odbyły się prymicje księdza Łu-
kasza Szablickiego z Lichyni.

U.J.

 13 maja zakończono remont i reno-
wację przykościelnego krzyża w Zalesiu 
Śląskim. Intensywne prace nad pocho-
dzącym z 1885 roku krzyżem rozpoczę-
ły się 23 lutego bieżącego roku. - Firma 
konserwatora zabytków pana Ireneusza 
Śmiechowskiego z Nysy dobrze wykona-
ła swoją pracę – mówi proboszcz Teodor 
Smiatek - Odnowiony krzyż wspaniale 
wkomponował się w odnowioną elewa-
cję kościoła. Z pewnością raduje Boskie  
i ludzkie serca - zakończył proboszcz. 
 Jakiś czas temu uruchomione zostało 
również podświetlenie kościoła para-
fialnego pod wezwaniem Świętej Jadwi-
gi Śląskiej. Świątynia stała się widoczna  
z dużych odległości zarówno w dzień jak 
i w nocy. – Podświetlenie to wywołało 
większe wrażenie na mieszkańcach para-
fii, gościach i przyjezdnych, niż wcześniej 
przeprowadzony remont i renowacja ele-
wacji zewnętrznej kościoła – dodaje pro-
boszcz. 
 Podświetlenie to zostało wykonane 
dzięki zaangażowaniu księdza probosz-
cza i jego parafian oraz wsparciu Rady 
Miejskiej w Leśnicy na czele z Panem 
Burmistrzem Hubertem Kurzałem.

U.J.

Krzyż już 
odnowiony

 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji 
we współpracy z DFK Leśnica zorganizo-
wał Festyn Rodzinny, który odbył się 25 
maja na hali sportowej w Leśnicy. Impre-
zę prowadziła Grażyna Kulpa. 

 Podczas festynu wystąpił iluzjonista 
Krzysztof Bałuch, który do swoich nume-
rów zapraszał osoby z publiczności. Jego 
„czary” bardzo podobały się zebranym,  
a zwłaszcza dzieciom. Wykonał on nu-
mer z kartami, monetami, kajdankami 
i sznurkiem. Sprawił również, że stolik 
fruwał w powietrzu. Swoje umiejętności 
zaprezentowały także grupy tańca nowo-
czesnego z Leśnicy, Raszowej i Łąk Ko-
zielskich oraz dziecięcy zespół wokalno-
taneczny Marlenki działający przy DFK 
w Leśnicy. Każdy z układów był oryginal-
ny i niepowtarzalny, a występujący dali  
z siebie wszystko. 
 Odbył się również konkurs plastyczny 
pod tytułem „Mama i ja”. Dzieci i rodzi-
ce mogli sprawdzić się w konkurencjach 
sprawnościowych. Przygotowano tory 
przeszkód, które należało jak najszyb-

Festyn Rodzinny w Leśnicy
ciej pokonać. Dzieci nie pozostawiły ro-
dzicom szans i wygrały tą konkurencję. 
Wszystkie pociechy, które brały udział 
w poszczególnych konkurencjach i kon-
kursach otrzymały nagrody oraz słodki 

poczęstunek. Na peł-
nych obrotach praco-
wał salon piękności 
w którym robiono 
dzieciom fantazyjne 
fryzury i makijaże. 
Wszyscy mieli rów-
nież okazję wspólnie 
zatańczyć między 
innymi kaczuszki. 
– Dzisiejszy festyn 
był bardzo fajny – 
mówi Emilka Pigło 
z Kadłubca członki-
ni zespołu Marlenki 
– Wszystko mi się 
podobało. Jej siostra 

Natalka dodaje: - Przed naszym wystę-
pem denerwowałam się, ale wszystko 
poszło dobrze. Podobały mi się również 
popisy innych zespołów – zakończyła 
dziewczynka. 

U.J.

 W dniu 26 maja jak Polska długa i sze-
roka, wszyscy składali swoim mamom 
życzenia. Dzieci z Publicznego Przed-
szkola w Zalesiu Śląskim zaprosiły swoje 
mamy na wycieczkę do Rezerwatu Przy-
rodniczego w Czarnocinie.
 Każda mama razem ze swoją pociechą 
przejechała spod Przedszkola do Rezer-
watu na rowerach. Tam był przystanek:  
a na nim kawa i coś słodkiego dla mam 

Dzień Matki na rowerach
oraz łakocie i oranżada dla pociech. 
Wspólnie spędziliśmy czas w Bożym 
Oczku, a później wróciliśmy do Zalesia 
przez Lichynię. Cała eskapada trwała 
kilka godzin, a wszystkim dopisywały 
humory.

Dyrektorka Publicznego Przedszkola 
w Zalesiu Śląskim

Lidia Kryś

Wydarzenia Wydarzenia
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 25 maja na parkingu przykościelnym 
w Lichynii odbyła się majówka rodzinna. 
Organizatorami imprezy był sołtys, rada 
sołecka, zarząd DFK oraz strażacy z Li-
chynii. – Jako pierwsze wystąpiły dzieci 
z przedszkola przygotowane przez Basię 
Strużynę – mówi sołtys Józef Gasz – Wy-
stęp najmłodszych bardzo spodobał się 
publiczności, która nagrodziła dzieci dłu-
gimi oklaskami Również występ Lichyń-
skich promyków, które przygotowała 
Małgorzata Skoluda wzbudził wiele emo-
cji – zakończył sołtys. Podczas majów-
ki zaśpiewały także Suskie Skowronki, 
których występ sponsorował burmistrz 
Leśnicy Hubert Kurzał. – Wykorzysta-
liśmy to, że po dniu seniora stał jeszcze 
namiot i mieliśmy, gdzie zorganizować 
tą imprezę – mówi jedna z organizatorek 
Anna Wyschka – Z okazji swojego świę-
ta każda mama dostała czekoladę, które 
otrzymaliśmy jako koło DFK od grupy 
Landschaf der Oberschlesien. Również 
dzieci otrzymały słodkości – zakończyła 
pani Wyschka.

U.J.

Festyn w Lichynii
 1 czerwca mieszkańcy Raszowej po-
stawili w swojej miejscowości drzewko 
majowe, które ma im zapewnić dobrobyt 
i szczęście. Organizatorami imprezy była 
sołtyska, rada sołecka oraz DFK. 
 Najpierw Maibaum został poświęcony 
przez Henryka Kuczerę. Potem wszyscy 

w uroczystym pochodzie przy dźwiękach 
wiejskiej orkiestry udali się na rynek wsi, 
gdzie na specjalnie przygotowanym miej-
scu postawiono drzewko – Nasze drzew-

Drzewko majowe w Raszowej
ko przygotowali mieszkańcy. Później od-
była się impreza podczas której wystąpiły 
dzieci z przedszkola oraz przedstawiona 
została krótka historia stawiania drzewka 
majowego. 
 Chciałabym podziękować wszystkim 
mieszkańcom za zaangażowanie w or-

ganizację imprezy, a w 
szczególności naszym 
strażakom oraz LZS-
owi. Dziękuję również 
serdecznie w imieniu 
swoim oraz mieszkań-
ców Panu burmistrzo-
wi Hubertowi Kurzało-
wi, który dofinansował 
naszą imprezę – za-
kończyła sołtyska. Po 
części artystycznej od-
była się zabawa tanecz-
na podczas której grał 
Pan Gola z Leśnicy. Do 

dyspozycji wszystkich był bufet w którym 
zakupić można było po przystępnych ce-
nach napoje, kiełbaski itp.

U.J.

 6 czerwca w klubie wiejskim w Porębie 
odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. 
Jej organizatorami byli sołtys oraz rada 
sołecka. 
 Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał 
ufundował poczęstunek dla najmłod-
szych. – Na imprezie bawiło się około 20 
dzieci – mówi mieszkanka Poręby Irena 

Dzień Dziecka w Porębie
Gawlik – Zorganizowaliśmy dla nich 
różne gry i zabawy. Odbyły się zawody 
w piłkarzykach. Dzieci mogły również 
rysować i kolorować oraz zagrać w gry 
planszowe. Był także poczęstunek i napo-
je. Każde dziecko otrzymało także paczkę 
ze słodyczami – zakończyła Irena.

U.J.

 Siódmego czerwca w Zalesiu Śląskim 
odbył się piknik rodzinny połączony  
z obchodami 785-lecia tej miejscowości. 
Organizatorami imprezy były Publiczne 
Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawo-
wa oraz sołectwo Zalesia Śląskiego. Spon-
sorami pikniku byli Erich J. Barteczko, 
Marek Izbicki, Krystyna Gucz, Roldam, 
BS Leśnica, Krystian i Mirosława Adamik, 
Fajer i Kulpa, Krzysztof Kwoczała, Boże-
na i Krystian Mróz, Paweł Bochynek, Ste-
fan Bryłka, Jan Hadrian, Arnold Jałowy, 
Piotr Dragon. Leśnicki Ośrodek Kultury  
i Rekreacji zapewnił nagłośnienie, a Urząd 
Miejski w Leśnicy na czele z burmistrzem 
Hubertem Kurzałem bezpłatnie udostępnił 
namiot oraz sponsorował występ gwiazdy 
wieczoru Toby’ego. 
 Piknik rozpoczął się uroczystym otwar-
ciem dokonanym przez przedstawicieli 
organizatorów. Sołtys Joachim Guttmann 
otrzymał od zastępcy Burmistrza Andrze-
ja Iwanowskiego prezent. Następnie swój 
program artystyczny przedstawiły dzieci 
z przedszkoli w Zalesiu Śląskim i Lichynii 
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej. 
 Kolejną częścią popołudnia były im-
prezy sportowo-rekreacyjne prowadzone 
przez radnego Kazimierza Mierzejewskie-
go na boisku wiejskim. Były konkurencje 
dla przedszkolaków, uczniów, a nawet ro-
dziców. W tym czasie na scenie przygoto-
wywała się orkiestra ze Szkoły Muzycznej 
w Leśnicy. Koncert, który dała podobał się 
wszystkim zgromadzonym. Trochę har-

Piknik rodzinny w Zalesiu
monogram imprezy pokrzyżował deszcz, 
który jednak nie dał rady schłodzić go-
rącej atmosfery festynu. Strażacy z OSP  
w Zalesiu Śląskim wykonali szereg poka-
zów. Zobaczyć można było gaszenie pożaru, 
akcję ratowniczą przy płonącym samocho-
dzie oraz jak udzielać pierwszej pomo-
cy.  Także Policja z posterunku w Leśnicy  
w osobach młodszego aspiranta Przemy-
sław Kubisz oraz sierżanta Roman Szabat 
oraz z komendy w Strzelcach Opolskich  
aspirant Krzysztof Rusin oraz sierżant szta-
bowy Aleksander Barszczewski 
-uwrażliwiła przed wakacjami 
dzieci i młodzież na festynie 
przedstawiając program pre-
wencji: ,,Bezpieczna woda’’ oraz 
,,Czy psy muszą gryźć’’. 
 Po tak pouczających i cieka-
wych pokazach nastąpił występ 
TOBIEGO, który porwał do 
zabawy całą zgromadzoną pu-
bliczność. Występ cieszył się ta-
kim powodzeniem, że bez bisów 

się nie obyło. Na scenie pokazały się dziew-
czyny ze Szkoły Podstawowej i wykonały  
układ taneczny.
 Następnie rozbawiona publiczność 
poszła na boisko, aby kibicować w meczu 
pomiędzy mamami dzieci przedszkolnych  
i szkolnych. Mecz zakończył się  wynikiem 
2:1 dla przedszkola.
 Wieczór należał do tancerzy. Najpierw 
na parkiecie szalała młodzież na dyskotece, 
a później bawili się dorośli. Impreza zakoń-
czyła się o godz. 2 w nocy.

Dyrektorka 
Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śl.

Lidia Kryś

 Obchody Dnia Ojca w Raszowej sta-
ły się już tradycją. 14 czerwca w klubie 
wiejskim ojcowie należący do mniejszo-
ści niemieckiej mieli swoje święto. Orga-
nizatorem imprezy było DFK Raszowa,  
a poczęstunek sponsorował burmistrz 
Leśnicy Hubert Kurzał. – Dla panów wy-
stąpiła nasza orkiestra wiejska – mówi 
jedna z organizatorek imprezy Hildegar-
da Boronowska – W tym roku na impre-
zie było mniej osób niż zwykle, ponieważ 
w tym samym dniu przedszkole w Raszo-
wej miał zakończenie roku i niektórzy 
panowie szli na występy swoich dzieci.  
W sumie bawiło się na imprezie 40 panów 
wliczając orkiestrę – zakończyła pani Hil-
degarda.

U.J. 

Dzień Ojca
w Raszowej

 15 czerwca na boisku przy klubie wiej-
skim w Wysokiej odbył się festyn rodzin-
ny. Organizatorami imprezy była rada 
sołecka na czele z sołtysem. Sponsorami 
festynu byli burmistrz Leśnicy Hubert 
Kurzał, firma Janda, firma Sotor, Kris-Rol 
z Wysokiej, RTV Malorny oraz Wolfgang 
Wiesiollek.
 – Podczas tej imprezy przywitaliśmy 
wspólnie lato – 
mówi sołtys Edward 
Skowronek – Naj-
więcej emocji wzbu-
dził mecz pomiędzy 
młodzieżą, a old-
boyami. Po zaciętej 
rywalizacji oldboye 
zwyciężyli 3:1. Dla 
dzieci przygotowano 
konkursy i zabawy 
na przykład skoki 
w workach. Odbyła 
się również loteria 

Mieszkańcy Wysokiej 
przywitali lato

fantowa. Każde dziecko do ostatniej kla-
sy gimnazjum otrzymało los. Każdy los 
oznaczał jakąś nagrodę. Później odbyło 
się wspólne ognisko i pieczenie kiełba-
sek. Wszyscy otrzymali poczęstunek oraz 
napoje. Każde dziecko dostało również 
na drogę do domu słodycze i napoje – za-
kończył sołtys. 

U.J. 

 W niedzie-
lę 8 czerwca 
w naszej part-
nerskiej gmi-
nie Crostwitz 
(Chróścicy) od-
były się wybory 
burmistrza. 
 Dotychczaso-
wy burmistrz 
Matthias Brütz-

ke osiągnął rewelacyjny wynik 98.1%.
Serdecznie gratulujemy!

U.M.

Wybory w gminie 
CROSTWITZ

 W sobotę 7 czerwca spotkali się ab-
solwenci Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Zalesiu Śląskim z rocznika 1953. 
Byli to: Grzegorz Gnielka, Elżbieta Soj-
ka (Flajszer), Joachim Malcherek, Mo-

nika Paździor (Kral), Gertruda Korpal 
(Mróz), Anna Majewska (Mróz), Józef 
Kałuża, Krystyna Schulke (Nowak), 
Zuzanna Porowska (Niewiadomska), 
Urszula Kobylański (Putek), Beata Joń-
ca (Paruzel), Krystyna Szotka (Rudz-
ka), Barbara Labisz (Skoluda), Monika 
Goly (Winkler), Marcin Lipok, Ludmi-
ła Janda (Paterok). Na imprezę przybyli 
również zaproszeni nauczyciele: Helena 
Gołasz, Stefania Małucha oraz Janina 

Spotkanie po latach
Wojdyła, którym absolwenci wręczyli 
kwiaty w podzięce za włożony trud wy-
chowawczy. 
 Cała grupa zwiedziła najpierw bu-
dynek szkoły, co było niczym powrót w 

przeszłość. 
W s z y s c y 
wzruszeni 
w s p o m i -
nali swoich 
nauczycieli 
i kolegów 
z klasy. Po 
śn iada niu 
zjedzonym 
w szkole  
absolwenci 
udali się na 
cmentarz , 
aby złożyć 
kwiaty i za-
palić znicze 
na grobach 
z m a r ł y c h 

patrona szkoły, koleżanki i kolegi oraz 
woźnego. Potem cała grupa uczestni-
czyła w uroczystej mszy świętej w ko-
ściele pod wezwaniem Świętej Jadwigi 
Śląskiej, którą odprawił proboszcz Teo-
dor Smiatek. 
 O godzinie piętnastej absolwenci 
udali się do restauracji „Zalesianka”, 
gdzie zjedli obiad i wesoło gawędzili 
przy kawie i cieście. Przed kolacją udali 
się na boisko sportowe w Zalesiu, gdzie 

odbywał się festyn rodzinny. Impreza 
zakończyła się o godzinie 22.00. Wszy-
scy obecni obiecali sobie, że za pięć lat 
znów się spotkają. 
 – Skończyliśmy szkołę czterdzieści 
lat temu, dlatego pomyślałam, że fajnie 
byłoby znów zobaczyć dawnych kole-
gów z podstawówki – mówi organiza-
torka spotkania Ludmiła Janda – Wiele 
osób widziałam ostatni raz sporo lat 
temu, dlatego ciężko mi było je rozpo-
znać. Niektórzy krótko po ukończeniu 
szkoły wyjechali za granicę, inni zostali 
w kraju. Spotkanie było bardzo udane, 
a humory cały czas nam dopisywały. 
Wiadomo, że czas płynie nieubłaga-
nie, dlatego wspaniale było powspo-
minać stare dobre czasy. Pamiętaliśmy 
dziś również o uczniach i nauczycie-
lach, którzy już niestety zmarli. Każdy  
z nas opowiedział o tym, co robił przez 
ostatnie czterdzieści lat. Chwaliliśmy 
się także naszymi dziećmi i wnukami – 
zakończyła organizatorka.

U.J.

Wydarzenia Wydarzenia
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 1 czerwca mieszkańcy Czarnocina ba-
wili się na imprezie z okazji Dnia Ojca, 
Matki oraz Dziecka. – Była to wspól-
na, rodzinna impreza – mówi sołtyska 
Anna Bajtek – Przygotowałam pociechy 
do specjalnego występu, który odbył się 
podczas naszej imprezy. Dzieci recyto-
wały wiersze dla mam i ojców. Pociechy 
przygotowały również laurki w kształcie 
serca, które osobiście wręczyły rodzicom. 
Nie zapomnieliśmy o osobach, które nie 
mają dzieci i również one otrzymały 

Festyn w Czarnocinie
piękne laurki. 
 Dzieci otrzymały paczki z okazji swo-
jego święta, które ufundował burmistrz 
Leśnicy Hubert Kurzał oraz nasi straża-
cy– zakończyła sołtyska. 
 Cała społeczność Czarnocina wesoło 
gawędziła przy muzyce, kawie i cieście. 
Strażacy Z OSP w Czarnocinie przewieźli 
dzieci wozem strażackim na boisko. Póź-
niej wszyscy wspólnie bawili się przy mu-
zyce. 

U.J.

 20 czerwca młodzież działająca przy 
DFK w Leśnicy zorganizowała zabawę 
taneczną w remizie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Leśnicy. Była to nagroda dla 
młodych osób z mniejszości niemieckiej, 
które angażują się w pracę na rzecz spo-
łeczności lokalnej. 
 Na imprezie bawiło się 30 osób. Do 
tańca przygrywał zespół Diwers (Szy-
mon Koszkul, Paweł Telesz), który spi-

Zabawa na całego
sał się na medal i wszystkich rozruszał. 
Podczas imprezy jedzenia i picia było 
pod dostatkiem. Bawiliśmy się wspania-

le do godziny 2.30 
w nocy (mamy 
nadzieję, że nie 
daliśmy się we 
znaki sąsiadom). 
Zabawa była bar-
dzo udana i wszy-
scy pytają już kie-
dy zorganizujemy 
następną. 
 Chcielibyśmy 
serdecznie podzię-
kować Panu Bur-
mistrzowi Huber-
towi Kurzałowi, 
który udostępnił 
nam nieodpłatnie 
salę w OSP oraz 

ufundował występ zespołu oraz Pani 
dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji, która sponsorowała napoje  
i poczęstunek.

Młodzież działająca przy 
DFK w Leśnicy  

 Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał 
sponsorował w tym roku kalendarzowym 
szereg imprez organizowanych przez Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 
 Były to: III Mistrzostwa Województwa 
Opolskiego Szkół Integracyjnych i Spe-
cjalnych w Wędkarstwie Spławikowym 
„SZUWAREK 2008”, Mistrzostwa Wo-
jewództwa Opolskiego w Biegach Przeła-
jowych, II Wojewódzki Rajd Ekologiczny 
Szkół Gimnazjalnych, Wojewódzki Tur-
niej Ringo. Za pomoc finansową i wspar-
cie serdecznie dziękujemy.

Dyrektor Ryszard Baszuk

Imprezy w SOSW
sponsorowane 
przez burmistrza

 21 czerwca na placu plebanijnym  
w Dolnej odbyła się impreza rodzino-
sportowa. Jej sponsorami był Urząd 
Miejski w Leśnicy oraz Leśnicki Ośro-
dek Kultury i Rekreacji. Imprezę dofi-
nansował samorząd gminy.

 – Jest to połączony festyn z okazji 
Dnia Dziecka oraz powitania lata – 
mówi sołtys Horst Morawiec – Dzię-
ki uprzejmości naszego proboszcza 
mogliśmy go zorganizować na placu 
plebanijnym, gdzie jest sporo miejsca. 
Przygotowaliśmy wiele atrakcji, a wie-
czorem odbędzie się zabawa z zespołem 
Rytm – zakończył sołtys. 

 Imprezę zorganizowała rada sołecka 
na czele z sołtysem, ksiądz proboszcz 
Paweł Felsztyński, Towarzystwo przy-
jaciół wsi Dolna oraz Andrzej Widera. 
Na festynie zgromadziła się licznie cała 
społeczność Dolnej, zarówno dzieci, jak  
i starsi mieszkańcy wsi. 

 Najwięcej emocji wzbudziły derby po-
między drużyną gospodarzy, a drużyną  
z Czarnocina. Po zaciętej rywaliza-
cji  mecz zakończył się remisem 1:1. 
– Ksiądz Paweł Felsztyński wpadł na 
pomysł, żebyśmy zaprosili drużynę  
z Czarnocina na mecz – mówi sołtys 
- W październiku, podczas dożynek  
w Czarnocinie odbędzie się rewanż – 
zakończył pan Morawiec. 
 W trakcie imprezy odbył się rów-
nież turniej piłki siatkowej. Medale dla 
uczestników ufundował Andrzej Wi-
dera. 

 Przygotowano także wiele gier i za-
baw dla dzieci, które z humorem pro-
wadził sołtys. Najmłodsi brali udział  
w slalomie z kartoflem umieszczonym 
na paletce, wyścigach w workach, rzu-
caniu ringiem itp. Dzieci bardzo chęt-
nie brały udział we wszystkich grach  
i żywiołowo kibicowały kolegom i ko-
leżankom ze swoich drużyn. Wszystkie 
pociechy za udział w zabawach otrzy-
mały słodycze i napoje. Później w na-
grodę miały również okazję przejechać 
się wraz z rodzicami bryczką Pana Pio-
tra Pisarskiego z Poręby. 
 Wieczorem do bawiących się miesz-
kańców Dolnej dołączył burmistrz Le-
śnicy Hubert Kurzał. Tego dnia plac 
plebanijny w Dolnej tętnił życiem. Jest 
to dowód na to, że nawet w małej wsi 
można zorganizować udaną imprezę.

U.J.

Festyn 
w Dolnej W leśnickiej galerii odbył się werni-

saż wystawy poświęcony współpracy 
partnerskiej między Leśnicą i niemiec-
kim Gerbrunn. 
 Gerbrunn to jedno z pięciu miast 
partnerskich Gminy Leśnica. Leżą-
ca w Bawarii miejscowość liczy ok. 
8000 mieszkańców. Współpraca roz-
poczęła się w roku 1995 na mocy 
porozumienia podpisanego przez 
burmistrzów Huberta Kurzała i Han-
sa Lorke, ale nieformalne kontakty 
mieszkańców sięgają okresu stanu 
wojennego, gdy z Niemiec napływały 
do Leśnicy dary żywnościowe, odzież  
i paczki z artykułami przemy-
słowymi. Leśnica współpracu-
je też z saksońską gminą Cro-
stwitz, znajdującą się na terenach 
zamieszkałych przez Serbo – Łużyczan,  
z austriackim Voitsbergiem, czeski-
mi Černosicami oraz Karnes County  
w Teksasie, gdzie tysiąc obywateli 
to potomkowie mieszkańców Śląska 
Opolskiego, którzy w XIX wieku wy-
emigrowali do USA.
 - Z trzydniową wizytą w gmi-
nie przebywała 27 osobowa delega-
cja partnerskiej gminy Gerbrunn, na 
czele z wice burmistrzem Reinhar-
dem Kiesem – mówi Ewa Czeczor 
– Większości naszych gości byłą za-
kwaterowana u mieszkańców Leśnicy  
i Poręby. Ludzie byli zadowoleni, bo 
przez to nawiązały się nowe kontakty 
lub zacieśniły się już istniejące znajo-
mości. Osoby, które już parę lat temu 

Wernisaż o współpracy
były w Leśnicy podkreślały, że widać 
pozytywne zmiany w naszej gminie 
– zakończyła Ewa. Grupa realizowa-
ła głównie program poznania miejsc 
związanych z życiem wybitnego poety 
doby romantyzmu Josepha von Eichen-
dorffa, którego imię nosi zespół szkół 

w Gerbrunn. Goście zwiedzili Łubowi-
ce, gdzie urodził się Eichendorff, młyn 
w Brzeźnicy oraz historyczny szlak  
w Nysie, byli także we Wrocławiu. 
 Wystawa „Gerbrunn i jego partne-
rzy” powstała w roku 2007 z okazji uro-
czystości 900 lat istnienia Gerbrunn. 
Jest wystawą objazdową i ma zagościć 

w poszczególnych miastach partner-
skich tej gminy. Dotychczas z wystawą 
zapoznali się mieszkańcy samego Ger-
brunn, jak również Würzburgu i The-
mar (Niemcy). Następnym przystan-
kiem po Leśnicy, gdzie wystawę można 
oglądać jeszcze do końca sierpnia w 
okresie wakacyjnym codziennie od 16 
- 20, będą Cernosice (Czechy).

 Celem wystawy jest udokumento-
wanie współpracy między Gerbrunn,  
a jego partnerami, a także zachęce-
nie do powstawania nowych inicjatyw 
partnerskich, nie tylko na płaszczyźnie 
samorządowej, ale także między miesz-
kańcami gmin. 
 Pomysłodawcą wystawy jest „Ini-
tiativkreis Gerbrunn für Europäische 
Städtepartnerschaften e.V.” (Grupa 
Działania Gerbrunn ds. Współpracy 
Miast Europejskich”.

U.M. Leśniccy piłkarze wyjechali na week-
end do miasta partnerskiego Crostwitz. 
Grupa liczyła szesnaście osób.
 Wyjazd sportowców sponsoro-
wał burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał.  
– Przyjechaliśmy na miejsce około 
godziny 13.00 – mówi opiekun grupy 
Andrzej Zawadzki – Zostaliśmy poczę-
stowani pysznym obiadem. Potem zrobi-
liśmy zakupy i pojechaliśmy do pensjona-
tu, w którym zostaliśmy zakwaterowani.  
O 15.00 kibicowaliśmy drużynie SG 
Crostwitz podczas meczu o drugie miej-
sce. Naszym partnerom udało się wygrać  
i zajęli drugą pozycję. Wieczorem odbył 
się festyn podczas którego oglądaliśmy 
jeden z meczy Mistrzostw Europy. Na-
stępnego dnia o godzinie 17.00 rozegra-
liśmy mecz gmina Leśnica kontra repre-
zentacja najlepszych serbołużyczan. Po 
zaciętej rywalizacji przegraliśmy 0:1. 
 W podzięce za rozegrany mecz oraz 
cały sezon piłkarski nasza drużyna i dru-

Wyjazd piłkarzy do Crostwitz
żyna gospodarzy otrzymały duży, trzy-
piętrowy tort. Po bokach miał on piłki  
z czekolady, a napisane było na nim 
sezon piłkarski 2007/2008. Zostaliśmy 
bardzo miło przyjęci. 
 Wszystkim wyjazd bardzo się podo-
bał. Świetnie się dogadywaliśmy z na-
szymi partnerami, a atmosfera podczas 
całego pobytu była bardzo przyjazna – 
zakończył opiekun.
 Uczestnicy wycieczki pragną ser-
decznie podziękować burmistrzowi 
Crostwitz Matthiasowi Brützke oraz 
Thaddäusowi Zischowi za miłe przyję-
cie i gościnność.

U.J.

 Niestety do Urzędu Miejskiego na-
pływają informacje i to nie tylko z Cro-
stwitz, że kilku „sportowców” nie przy-
niosło chwały naszej gminie. A szkoda, 
bo zniszczyć reputację jest łatwo – go-
rzej ją odbudować.

 Mieszkańcy Raszowej nie próżnu-
ją i po raz kolejny zorganizowali akcję 
sprzątania wsi. Pozamiatali chodniki, 
wysprzątali rynek wsi, usunęli zarośla  
i trawy wokół rzeki. Posadzili także kwia-
ty na klombach przy parkingu. Chcieli-
śmy, żeby nasza miejscowość była czysta  
i piękna na święta. 
 W akcji tej udział brały wszystkie orga-
nizacje społeczne działające w Raszowej, 
a także szkoła podstawowa i przedszkole. 
Wszyscy pracowaliśmy w pocie czoła od 
10.00 do 13.00. Podzieliliśmy obowiązki 
i każdy miał swój teren do wysprzątania. 
Wszyscy bardzo dobrze wywiązali się  

Żeby wieś była czystsza
i piękniejsza

z powierzonego im zadania. W przy-
szłości nadal zamierzamy organizować 
podobne akcje, ponieważ widzimy jej po-
zytywne efekty: nasza wieś jest czystsza  
i piękniejsza. 
 Dzięki wsparciu Urzędu Gminy wszy-
scy podczas akcji zaopatrzeni byli w rę-
kawice i worki. Chciałabym serdecznie 
podziękować mieszkańcom naszej wsi, 
którzy brali udział w tej akcji, a także 
Urzędowi Gminy na czele z panem bur-
mistrzem oraz Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej, który wywiózł zebrane 
śmieci na koszt gminy.

Sołtys Maria Reinert

Wydarzenia Wydarzenia
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 12 czerwca w Muzeum Czynu Powstań-
czego w Górze Św. Anny otworzono wysta-
wę „Metody badania ptasich wędrówek”. 
Scenariuszem i aranżacją plastyczną wy-
stawy zajęli się pracownicy Działu Przy-
rody Muzeum Śląska Opolskiego Michał 
Wolny oraz Piotr Zabłocki. Jest to wystawa 
prezentująca sposoby zdobywania wiedzy 
na temat ptasich migracji. Dowiedzieć się  
z niej możemy również dlaczego tak ważne 
dla ochrony zagrożonych gatunków ptaków 
jest poznanie ich zwyczajów wędrownych. 
Wiele wędrownych gatunków ptaków spę-
dza na lęgowiskach zaledwie kilkanaście 
tygodni, by po sezonie rozrodczym podjąć 
migracje liczące często kilka tysięcy kilo-
metrów. Podczas wędrówek zatrzymują się 
na odpoczynek i dla uzupełnienia rezerw 
tłuszczu. Pobyt na zimowisku zajmuje im 
również szereg miesięcy. Skuteczna ochrona 
zagrożonych w skali światowej gatunków 
nie może ograniczać się tylko do ochro-
ny ich miejsc lęgowych, lecz powinna być 
prowadzona globalnie na obszarze zasięgu 
występowania. Dlatego właśnie tak ważne 
jest poznanie zwyczajów wędrówkowych 
poszczególnych gatunków ptaków. Szacuje 
się, że rocznie na całym świecie 50 bilionów 
ptaków podejmuje wędrówki. Niektóre in-
wazyjne gatunki uzależniają ich podjęcie od 
sezonowych zmian dostępności pokarmu. 
Wiele migruje na niewielkie odległości w 
obrębie jednego kontynentu – nazywamy je 

Wystawa w Muzeum Czynu Powstańczego
Metody badania ptasich wędrówek

krótkodystansowcami. Największa fascyna-
cję wzbudzają jednak te, które co roku prze-
latują z jednego kontynentu na drugi, prze-
mierzając dziesiątki tysięcy kilometrów. 
 Najstarszą z metod badawczych ptasich 
wędrówek jest obrączkowanie, które polega 
na zakładaniu ptakom na skok metalowej 
obrączki z wygrawerowanym numerem  
i adresem zwrotnym centrali. Jako pierw-
szy, w 1899 roku, obrączki ptakom założył 
duński nauczyciel Hans Christian Mor-
tensen. Od tego czasu obrączkowanie sta-
ło się powszechną metodą badania ptasich 
migracji. Początki znakowania ptaków 
w Polsce sięgają roku 1931, kiedy to przy 
państwowym Muzeum Zoologicznym  
w Warszawie powołano Stację Badania 
Wędrówek Ptaków. Dziś w samej tylko Eu-
ropie obrączkuje się rocznie 3, 8 miliona 
osobników, z których uzyskuje się około 90 
tys. tak zwanych wiadomości zwrotnych, 
czyli ponownych stwierdzeń ptaków z ob-
rączką. Najwięcej wiadomości uzyskuje 
się z ptaków, którym założono dodatkowe 
kolorowe znaczniki w postaci obróż szyj-
nych, znaczków skrzydłowych i obrączek. 
Obrączkowanie stosuje się w celu poznania 
długości życia, tras i szybkości przelotu, 
miejsc zimowania, a także wielu innych 
aspektów biologii ptaków. 
 Interesująca metodą badania kierunku 
przelotu są tak zwane testy kierunkowe. 
Wykorzystuje się w nich instynktowną 
chęć (zwaną niepokojem wędrówkowym) 
podążania ptaka w okresie wędrówek  
w kierunku, w którym odbywa przelot. 
Ptaka po złapaniu i zaobrączkowaniu 
umieszcza się na 10 minut w specjalnej 
klatce, mającej kształt płaskiego walca,  
w której podzielone na osiem sektorów 

ściany pokryte są wymienianą każdora-
zowo folią spożywczą. Ptak pod wpływem 
niepokoju wędrówkowego „kontynuuje” 
wędrówkę, zgodnie z kierunkiem właści-
wym dla trasy migracji. Uderzając w folię 
zostawia na niej ślady dzioba, które zlicza 
się ustalając kierunek przelotu. 
 Prawdziwym przełomem w badaniach 
ptasich wędrówek stało się zastosowanie 
telemetrii satelitarnej, polegającej na zakła-
daniu ptakom nadajników satelitarnych. 
Początkowo badano w ten sposób wędrów-
ki większych gatunków ptaków, następnie 
dzięki postępowi technologicznemu i mi-
niaturyzacji urządzeń możliwe stało się 
wykorzystanie tej metody także w przy-
padku mniejszych gatunków. Obecnie na-
dajniki wyposażone są w odbiorniki GPS, 
które znacznie zwiększają dokładność od-
czytu położenia badanego obiektu oraz pa-
nele słoneczne wydłużające czas ich pracy. 
Wadą tej metody jest jednak wysoka cena 
urządzeń.
 Niewątpliwie atrakcją prezentowanej 
wystawy jest diorama przedstawiająca 
fragment środowiska wodnego, na której 
oprócz ptaków można zobaczyć przygoto-
waną do odłowu sieć ornitologiczną i pu-
łapkę tunelową, stosowaną do chwytania 
ptaków wodno-błotnych. Na ekspozycji 
można obejrzeć 67 dermoplastów ptaków  
z 60 gatunków występujących w Polsce. 
Niepowtarzalną atmosferę tworzy pokaz 
zdjęć wykonanych podczas prac obrączkar-
skich, wzbogacony głosami ptaków środo-
wisk wodnych. Dla grup zorganizowanych 
przygotowano prelekcję z pokazem multi-
medialnym „Tajemnice ptasich wędrówek” 
(wrzesień-październik) oraz zajęcia tere-
nowe „Obrączkowanie ptaków”. Wystawa 
potrwa do 31 października, a oglądać ją 
można od wtorku do niedzieli w godzinach 
od 9.00 do 15.00.

U.J.

 Od 19 czerwca w Muzeum Czynu Po-
wstańczego w Górze Świętej Anny obejrzeć 
można wystawę „Pielgrzymki polskie Jana 
Pawła II w obiektywie Adama Bujaka. Jej 
autorem jest wybitnym fotografik, który 
przez wiele lat dokumentował życie i dzia-
łalność Jana Pawła II, zaczynając w okre-
sie, gdy pełnił posługę jako kardynał Karol 
Wojtyła w Krakowie. Efektem jego pracy 
jest wiele albumów, wydanych w Polsce  
i za granicą, łącznie w kilkusettysięcznych 
nakładach oraz wystawa „Pielgrzymki pol-
skie”. Prezentowana ona już była w wielu 
polskich miastach między innymi w Kra-
kowie, Warszawie, Szczecinie, Bydgosz-
czy, Bytomiu, Gdyni, Kaliszu i Malborku. 
Wszędzie wzbudziła bardzo duże zaintere-
sowanie mediów i zwiedzających. 

Jan Paweł II w obiektywie Adama Bujaka
Pielgrzymki polskie

 Do tej pory wystawę obejrzało już około 
200 tysięcy osób. Ekspozycja składa się z 95 
fotografii, na 43 planszach, które pokazują 
wszystkie 9 pielgrzymek Ojca Świętego do 
Polski w latach 1979-2002. Wśród tak wie-
lu prac znajdują się nie tylko ujęcia, które 
powszechnie znamy z telewizji i działań re-
porterów gazet, ale także zdjęcia unikalne  
z pielgrzymek Jana Pawła II, wykonane 
przez Adama Bujaka w miejscach i chwi-
lach niedostępnych innym fotoreporterom. 
 Organizatorami wystawy są Katolickie 
Centrum Kultury w Krakowie, Wydaw-
nictwo Biały Kruk z Krakowa oraz Agencja 
Zegart z Bydgoszczy. Wystawa potrwa do 
27 lipca tego roku.

U.J.

 Trzy lata temu sympatyczne małżeń-
stwo Wnuków przeprowadziło się ze Strze-
lec Opolskich na Granicę (teren pomiędzy 
Zalesiem Śląskim, a Czarnocinem). Jest to 
niezwykle malowniczy obszar na terenie 
Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny 
nazywany przez miejscowych „Śląską 
Szwajcarią”. – Kiedy przeszliśmy na eme-
ryturę postanowiliśmy przeprowadzić się 
na wieś – mówi Krystyna Wnuk – Często 
odwiedzali nas nasi przyjaciele oraz zna-
jomi, którym bardzo się u nas podobało. 
Gościliśmy już osoby z Essen, Monachium,  
a nawet Nigerii. 11 sierpnia 2006 roku uka-
zał się w Nowej Trybunie Opolskiej arty-
kuł o nas i naszych gościach. Wtedy posta-
nowiliśmy, że stworzymy gospodarstwo 
agroturystyczne. Można więc powiedzieć, 
że to nasi przyjaciele i goście zainspirowali 
nas do podjęcia tego kroku – zakończyła 
pani Krystyna. 
 Janusz Wnuk jest prawdziwą zło-
tą rączką, ponieważ większość remon-
tów wykonał sam. To w głównej mierze 
dzięki niemu stara leśniczówka zamie-
niła się w piękne gospodarstwo agrotu-
rystyczne. Wszelkie remonty państwo 
Wnuk udokumentowali na zdjęciach. 
Efekt ich pracy jest imponujący. Piękne  
i przytulne pokoje, bogata oferta oraz 
sympatyczni gospodarze dają gwarancję 
przyjemnego odpoczynku. – Dostaję już 
wiele telefonów od osób, które chętnie 
spędziłyby u nas czas – mówi właściciel - 

Gospodarstwo agroturystyczne
Są to pracownicy różnych firm oraz osoby 
prywatne. Zorganizowaliśmy już jedno-
dniową imprezę dla przedszkolaków. Stale 
odwiedzają nas również nasi przyjaciele. 
Na razie wyremontowaliśmy dwa pokoje, 
a do końca lipca oddane zostaną do użyt-
ku kolejne trzy oraz myśliwska sala bie-
siadna z kominkiem. Dlatego na brak pra-
cy nie możemy narzekać. 
W planach mam również 
uruchomienie strony 
internetowej o naszym 
gospodarstwie – zakoń-
czył pan Janusz. Niewąt-
pliwą ozdobą gospodar-
stwa jest oczko wodne  
z mostkiem i kaskadami 
wodnymi oraz altana. 
Gospodarstwo państwa 
Wnuków oferuje bardzo 
wiele atrakcji. Oprócz 
noclegów w pięknie wy-
remontowanych pokojach 
goście mogą zasmakować 
w domowym jedzeniu,  
a przede wszystkim daniach śląskich, ko-
łaczach, potrawach z produktów wiejskich 
i leśnych oraz sokach własnej produkcji.  
W ofercie są również rajdy piesze lub ro-
werowe (dostępne są trzy rowery górskie) 
szlakami Powstańców Śląskich. Goście 
mogą również wraz z gospodarzami zwie-
dzić bazylikę i kalwarię na Górze Św. Anny 
oraz Leśnicę i okolice (Muzeum Czynu 

Powstańczego, kościoły, młyn z XVIII 
wieku oraz DPNy). Można także odbywać 
wędrówki piesze grzbietami wzniesień  
i jarami głębokości do 30 metrów pokry-
tych lasami bukowymi, aż do nieznanych 
miejsc czterech rezerwatów. Przygoto-
wane jest również specjalne miejsce do 
grillowania i biesiadowania przy ognisku. 
Panowie, pod przewodnictwem gospoda-
rza, mogą udać się na grzybobranie, a dla 
dzieci dostępny jest dmuchany basen. Na 

specjalne życzenie klientów gra i śpiewa 
zaprzyjaźniona kapela oraz organizowane 
są przejażdżki konne lub bryczką. Można 
również zamówić warchlaka pieczonego 
w piecu chlebowym. Jest on dostarczany 
z Rozmierki lub Suchej i podgrzewany 
na grillu. Gospodarstwo agroturystyczne 
„Na Granicy” zaprasza! 

U.J.

Wydarzenia Wydarzenia

 Dział Przyrody Muzeum Śląska Opol-
skiego z siedzibą w Muzeum Czynu 
Powstańczego w Górze Św. Anny prze-
prowadził finał konkursu plastycznego 
„Ptaki mojej okolicy”. Był on adreso-
wany do uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych z powiatów strzeleckie-
go, krapkowickiego i kędzierzyńsko-ko-
zielskiego. 
 Zadaniem konkursowym było wyko-
nanie pracy plastycznej dowolną techniką 
i nadesłanie do organizatora. Głównym 
tematem było przedstawienie wybrane-
go gatunku ptaka, jak najdokładniejsze 
odwzorowanie jego kształtu, ubarwie-
nia jak również elementów środowiska 
charakterystycznych dla jego bytowania. 
Celem konkursu było zwrócenie uwa-
gi na bogactwo występującej na terenie 
Opolszczyzny ornitofauny, kształtowanie 
umiejętności obserwacji i dostrzegania 
nieustannie zachodzących zmian w przy-
rodzie oraz uświadomienie roli ptaków  
w biocenozie. Ponadto udział w konkur-
sie umożliwił dzieciom i młodzieży za-

Konkurs plastyczny
Ptaki mojej okolicy

prezentowanie swojego talentu oraz po-
zwolił w sposób twórczy zagospodarować 
czas wolny.
 Oceny prac konkursowych dokona-
ła komisja w składzie: przewodniczący 
Michał Wolny (Dział Przyrody MŚO, 
koordynator konkursu, ornitolog) oraz 
członkowie Piotr Zabłocki (Dział Przy-
rody MŚO, ornitolog) i Joachim Siekiera 
(Chespa Sp. Z. O. O, ornitolog). Podczas 
oceniania prac jury brało pod uwagę 
zgodność z tematem, poprawność me-
rytoryczną, technikę wykonania pracy, 
atrakcyjność plastyczną, pomysłowość  
i oryginalność oraz estetykę. – Mieliśmy 
naprawdę trudny orzech do zgryzienie 
– mówi Piotr Zabłocki kierownik dzia-
łu przyrody Muzeum Śląska Opolskie-
go – Na konkurs napłynęło aż 905 prac 
z 58 placówek oświatowych. Spośród tylu 
pięknych i pomysłowych dzieł trudno 
było wyłonić zwycięzców – zakończył or-
nitolog. 
 Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac 
komisja postanowiła nagrodzić i wy-

różnić następujące osoby: W kategorii 
uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
pierwsze miejsce przyznano Rozali Bi-
niasz (Zespół Szkolno-Przedszkolny we 
Wroninie). Drugie miejsce zajęła Hanna 
Plachetka (Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Leśnicy). Na trzeciej pozycji uplasowała 
się Anna Gebauer (Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Leśnicy). Wyróżnienia w tej 
kategorii otrzymali: Patrycja Skóra (Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu 
Śląskim), Krzysztof Jabłoński (Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzieszowi-
cach), Andrea Dziony (Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Strzeleczkach) oraz Ka-
rolina Nowak (Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Leśnicy). W kategorii uczniów 
klas IV-VI szkoły podstawowej najlepsza 
okazała się Martyna Zimon (Publiczna 
Szkola Podstawowa w Kędzierzynie-Koź-
lu). Drugie miejsce przyznano Kindze 
Mróz (Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Strzelcach Opolskich). Trzecie miej-
sce zajął Jan Kowal (Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Piotrówce). W tej katego-
rii wyróżnienia otrzymali: Aleksandra 
Prusko (Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Leśnicy), Michał Stypułkowski (Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa Nr 19 w Kę-

dzierzynie-Koźlu), Klaudia Białek (pu-
bliczna Szkola Podstawowa w Kórnicy). 
W kategorii uczniów klas I-III gimnazjum 
triumfowała Małgorzata Gryc (Publiczne 
Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu). 
Drugie miejsce zajęła Magdalena Cygan 
(Publiczne Gimnazjum w Walcach). Na 
trzeciej pozycji uplasował się Jarosław 
Dudek (Publiczne Gimnazjum Nr 2  
w Strzelcach Opolskich). Wyróżnienia  
w tej kategorii otrzymali: Katarzyna Pa-
rys (Publiczne Gimnazjum w Cisku), Do-
minika Strunge (Publiczne Gimnazjum 
w Walcach), Beata Polman (Publiczne 
Gimnazjum Nr 1 w Kedzierzynie-Koźlu), 
Natalia Sierszeń (Publiczne Gimnazjum 
w Walcach). 
 Dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we wręczono zwycięzcom 12 czerwca  
w Muzeum Czyny Powstańczego w Gó-
rze Św. Anny podczas otwarcia wystawy 
przyrodniczej „Metody badania ptasich 
wędrówek” przygotowanej przez orga-
nizatora. Nagrody ufundowała CHESPA 
Sp. z o.o. (Joachim Siekiera). Najlepsze 
prace zostały zaprezentowane na wysta-
wie po konkursowej w Muzeum Czynu 
Powstańczego w Górze Św. Anny.

U.J.
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 Największym wydarzeniem w historii 
Góry św. Anny była pielgrzymka Ojca 
Świętego Jana Pawła II w dniu 21 czerwca 
1983 roku. Zanim do niej doszło, warto 
przypomnieć i inne fakty.
 W roku 1980 Góra św. Anny obcho-
dziła jubileusz 500-lecia istnienia. Z tej to 
okazji kościół klasztorny został podnie-
siony przez Jana Pawła II do godności ba-
zyliki mniejszej. W dniach 26-28 czerwca 
1980 roku odbyła się na Górze św. Anny 
174 plenarna konferencja Episkopatu 
Polski, której przewodniczył sługa Boży 
Stefan Kardynał Wyszyński. W czasie tej 
konferencji Watykan ogłosił, że kardynał 
Władysław Rubin został prefektem Kon-
gregacji dla Kościołów Wschodnich. Po 
nadaniu przez Ojca Świętego Jana Pawła 
II kościołowi na Górze św. Anny godno-
ści bazyliki mniejszej, brat Jacek Kośny, 
rzeźbiarz klasztoru franciszkanów, wy-
konał kopie cudownej figury św. Anny. 
Jedną z nich ks. arcybiskup Nossol, bi-
skup opolski, podarował Ojcu Świętemu. 
Figura św. Anny zajęła godne miejsce  
w jadalni papieskiej. 
 Od wieków pielgrzymi na Górze św. 
Anny powtarzają refren pieśni: „Niech 
się co chce ze mną dzieje, w Tobie, św. 
Anno, mam nadzieję”. I tak św. Anna, 
„Sama Trzecia” w jadalni papieskiej, so-
bie znanym sposobem doprowadziła do 
papieskich odwiedzin jej tak zacnego 
sanktuarium. Ale zanim do tego doszło, 
potrzeba było wiele cierpliwości i ofiary, 
a często i samozaparcia. Czasy były trud-
ne. Osoba Ojca Świętego Jana Pawła II 
dla ówczesnych władz była bardzo niewy-
godna. Wiele wydarzyło się w Polsce od 
czasu pierwszej pielgrzymki w 1979 roku. 
Wybuchło pokojowe powstanie Sierpień 

Po 25 latach z papieżem Janem Pawłem II na Górze św. Anny
Papieska pielgrzymka

’80, powstała „Solidarność”, 13 maja  
1981 r. papież został ciężko ranny w za-
machu, 28 maja w 1981 r. zmarł kardynał 
prymas Stefan Wyszyński, 13 grudnia 
1981 roku został wprowadzony stan wo-
jenny. Społeczeństwu żyło się ciężko. Po 
stanie wojennym wielu ludzi było inter-
nowanych. Jednak mimo represji i trud-
ności ludziom nie brakowało entuzjazmu 
i wiary w lepszą przyszłość. Dzisiaj nieła-
two to pojąć, zwłaszcza tym, którzy uro-
dzili się po roku 1980, ale ówczesne wła-
dze panicznie bały się wizyty „Człowieka 
Nadziei”, Jana Pawła II, bały się każdego 
jego słowa. Stronarządowa zwlekała z ter-
minem oficjalnego zaproszenia.
 Ojciec Święty chciał przyjechać do 
Polski już w 1982 r. na 600-lecie Jasnej 
Góry, ale władze PRL nie zgodziły się 
na to. Dopiero po spotkaniu w marcu 
1983 roku prymasa Józefa Glempa z ge-
nerałem Wojciechem Jaruzelskim strony 
ogłosiły „zgodną wolę” goszczenia papie-
ża; oficjalne zaproszenie władz podpisał 
przewodniczący Rady Państwa Henryk 
Jabłoński. W „Dzienniku Telewizyj-
nym” w dniu 23 marca 1983 roku cała 
Polska usłyszała, że papież Jan Paweł II 
w dniach od 16 do 23 czerwca odwiedzi 
drugi raz Polskę. Wśród wyróżnionych 
miejscowości była Góra św. Anny. Ojciec 
Święty u nas! Ojciec Święty na Górze św. 
Anny! Małe lokalne sanktuarium na Ślą-
sku Opolskim będzie w dniu 21 czerwca 
przyjmowało Piotra naszych czasów. Ra-
dość niesłychana, wielkie wyróżnienie, 
ale przede wszystkim wielkie zadanie!
 Na błoniach świętoanieńskich witała 
go ludność śląska, tak jak od wieków wita 
każdego Pielgrzyma, radością, gromkim 
śpiewem i modlitwą. Tego dnia przybyło 

na Górę św. Anny około 1 
milion osób, by spotkać się z 
Janem Pawłem II, by z nim 
śpiewać nieszpory ku czci 
Matki Zbawiciela i pokrze-
pić się papieskim słowem. 
Mieszkańcy Góry św. Anny 
nie widzieli nigdy tak błę-
kitnego nieba, jak w czasie 
wizyty papieża. Było to i po-
zostanie jednorazowe wyda-
rzenie w historii naszej ziemi. 
Dziś z podziwem patrzymy 
na świętość i testament pa-
pieża Jana Pawła II. Jesteśmy 
wdzięczni Opatrzności Bożej 
i naszej Patronce św. Annie, 
że na naszych oczach doj-
rzewała świętość człowieka,  
a my byliśmy tego świadka-
mi. 

 Wizyta papieska w 1983 roku na Gó-
rze św. Anny przyczyniła się do wzro-
stu duchowego pielgrzymów. Z dumą 
słuchamy ich słów: „Przyjechaliśmy na 
Górę św. Anny śladami Ojca Świętego 
Jana Pawła II”. Ufam, że obok wielu śla-
dów naszych przodków prowadzących do 
naszego sanktuarium, ślady Jana Pawła II 
będą również i nam wyznaczały drogę na 
„Górę ufnej modlitwy”.
 Po 25 latach nadszedł czas, by zno-
wu wrócić do tamtych dni. Pierwszym 
przyczynkiem jubileuszu papieskiego na 
Górze św. Anny była książka: „W Tobie 
św. Anno mam nadzieję…” 25 rocznica 
pielgrzymki Jana Pawła II na Górę św. 
Anny”. W książce opublikowano materiał 
z kroniki klasztornej, który opisuje cięż-
ką batalię strony kościelnej z ówczesnymi 
władzami o miejsce spotkania z Ojcem 
św. Ponadto wydrukowano wspomnienia 
świadków przygotowań do wizyty papie-
skiej, oraz opublikowano zdjęcia, które 
do tej pory były w archiwach lub w posia-
daniu osób prywatnych. 
 W czasie pamiętnych nieszporów 21 
czerwca 1983 roku Jan Paweł II na zakoń-
czenie homilii pod wrażeniem nieszpo-
rów maryjnych i koronacji cudownego 
obrazu MB Opolskiej powiedział: „I jeśli 
o coś mogę was prosić tu, w tym sanktu-
arium, to abyście tę piękną, nieszporną li-
turgię dalej kultywowali tak, jak to dzisiaj 
sprawowaliście wspólnie z papieżem”. 
 I tak po 25 latach w tym samym miej-
scu w cieniu ołtarza papieskiego i kaplicy 
koronacji NMP pod przewodnictwem ks. 
Bp Jana Wieczorka, biskupa gliwickiego, 
odśpiewaliśmy nieszpory koronacyjne, te 
same jakie śpiewano z papieżem. W pro-
cesji z bazyliki do ołtarza papieskiego, 
tak jak wtedy niesiono cudowną figurę 
św Anny. O naszej cudownej figurze Jan 
Paweł powiedział tak: „… Myślę sobie, jak 
doszło do tego, że przyjechałem na Górę 
Świętej Anny? Rozważam, wspominam, 
szukam w przeszłości i przypominam so-
bie: przyszedł do mnie raz ksiądz biskup 
Nossol. Zaprosiłem go na kolację po starej 
znajomości, a on w tej jadalni, gdzie jedli-
śmy kolację, czyli wieczerzę, ustawił figur-
kę św. Anny Samotrzeciej. I ta św. Anna 
Samotrzecia tam stoi i swoje robi - i swoje 
zrobiła...”.
Po nieszporach ks. Bp Wieczorek odpra-
wił Mszę św. w grocie lurdzkiej, gdzie 
modliliśmy się o rychłą beatyfikację słu-
gi Bożego Jana Pawła II. Na zakończenie 
procesja udała do pomnika Jana Pawła II, 
gdzie przy zachodzie słońca można było 
usłyszeć śpiew, Apelu Jasnogórskiego, 
Barki oraz posłuchać marszów w wy-
konaniu orkiestry dętej. Przedstawicie-
le Urzędu Miejskiego w Leśnicy złożyli 
kwiaty pod Pomnikiem Jana Pawła II.

Ojciec Błażej Kurowskifot. ze zbiorów ks. dra Andrzeja Hanicha

 Jubileusz 25-lecia pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II obchodziliśmy 
w czasie bogatych ceremonii liturgicz-
nych. Rozpoczęcie stanowiło czuwanie 
przygotowane przez dzieci i młodzież 
w hołdzie papieżowi. Potem w proce-
sji, z figurką św. Anny Samotrzeciej, 
udaliśmy się na miejsce spotkania z Ja-
nem Pawłem II, przy kaplicy Koronacji 
NMP, gdzie J.E. Ks Bp Jan Wieczorek 
przewodniczył nieszporom. Następnie 
Msza św. w bazylice św. Anny i proce-
sja do pomnika Jana Pawła II dopełniły 
uroczystości. W przebieg uroczystości 
wprowadził o. gwardian Błażej Kurow-
ski, wygłaszając wstęp na rozpoczęcie 
nieszporów w miejscu spotkania z Ja-
nem Pawłem II: Kiedy przed 25 sługa 
Boży Jan Paweł II pielgrzymował na 
Górę św. Anny na zakończenie homilii 
po wrażeniem nieszporów maryjnych  
i koronacji cudownego obrazu MB 
Opolskiej powiedział: „I jeśli o coś mogę 
was prosić tu, w tym sanktuarium, to 

25-lecie pielgrzymki Jana Pawła II
abyście tę piękną, nieszporną liturgię da-
lej kultywowali tak, jak to dzisiaj sprawo-
waliście wspólnie z papieżem”. 
 Nadszedł czas by dziś po 25 latach, kie-
dy na naszej ziemi wyrosło nowe pokole-
nie przypomnieć sobie ten wielki dzień 
spotkania z Piotrem przełomu 20 i 21 
wieku. Chciałbym na tym miejscu bardzo 
serdecznie powitać wszystkich drogich 
pielgrzymów, tych, którzy przyjęli nasze 
zaproszenie. Przed 25 laty jednym z przy-
gotowujących pielgrzymkę Jana Pawła II 
był Ks. Bp Jan Wieczorek, obecny biskup 
gliwicki, też tegoroczny jubilat, przed 50 
laty, 22 czerwca 1958 roku otrzymał świę-
cenia kapłańskie w katedrze opolskiej. 
Witam Ekscelencję i proszę w imieniu 
nas zgromadzonych do przewodnicze-
nia dzisiejszym Nieszporom Maryjnym 
i Mszy św. Witam wszystkich kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych, siostry zakon-
ne, Franciszkański Zakon Świeckich, wi-
tam naszego Ojca Prowincjała Wacława  
i braci prowincji św. Jadwigi, również 

tych, a zwłaszcza tych, którzy należą do 
pokolenia JP II. Pozdrawiam braci z na-
szego klasztoru na Górze św. Anny, na-
szych pracowników i dziękuję WAM za 
pomoc i zaangażowanie. Witam jubile-
uszowych mieszkańców Góry św. Anny  
i wszystkich z bliska i daleka, którzy 
dzisiaj przyjechali się z modlić i śpiewać. 
Niech wstawiennictwo Pani Opolskiej, 
która tu została koronowana i wstawien-
nictwo św. Anny będą stałym źródłem 
natchnienia w życiu codziennym, w ży-
ciu rodzinnym i społecznym. Przekazuj-
cie sobie wzajemnie, z pokolenia na po-
kolenie, wraz z modlitwą, całe duchowe 
dziedzictwo życia chrześcijańskiego.

Tekst pochodzi ze strony www.swanna.pl

 11 maja mieszkańcy Lichyni i Zalesia prze-
żywali bardzo radosną uroczystość. To wła-
śnie w tym dniu swoje prymicje miał ksiądz 
Łukasz Szablicki z Lichynii. Mieszkańcy obu 
miejscowości specjalnie na tę okazję przy-
stroili pięknie swoje domy i obejścia. – Cała 
nasza wspólnota bardzo się zaangażowała – 
mówi proboszcz Teodor Smiatek – Dokład-
nie widać, że jest to nasza wspólna sprawa  
i radość dla całej naszej parafii. Ksiądz Łu-
kasz bardzo głęboko i radośnie przeżywał 
dzisiejszą uroczystość. Patrzę z optymizmem  
w jego przyszłość, ponieważ jestem pewien, 
że będzie dobrym kapłanem – zakończył 
Proboszcz. 
 O godzinie 11.00 pięknie odnowiony 
kościół pod wezwaniem Świętego Józefa  
w Lichynii zapełnił się po brzegi. Świątynia 
była pięknie przystrojona, grała orkiestra, 
przybyły delegacje oraz dzierżono sztan-
dary. Wszyscy chcieli towarzyszyć księdzu 
Łukaszowi w tym najważniejszym w jego 
życiu dniu. Podczas kazania ksiądz Piotr 
Wojtala opowiadał o cieniach i blaskach by-
cia duchownym: - Pamiętaj, że będziesz mieć 
w swoim kapłańskim życiu wiele Niedzieli 
Palmowych, kiedy będą witać cię z otwar-
tymi ramionami. Niestety będą się również 
zdarzały Wielkie Piątki, które będą dla ciebie 
trudne, jednak my zawsze będziemy wspierać 
cię modlitwą – zakończył kaznodzieja. Po za-
kończonej uroczystości wszystkie delegacje 
złożyły świeżo upieczonemu księdzu życze-
nia oraz ofiarowały kwiaty. – Dziś jest naj-
szczęśliwszy dzień w twoim życiu, ale jest to 

Prymicje księdza Łukasza Szablickiego z Lichynii
Radosna niedziela

również szczęśliwy dzień w życiu nas wszyst-
kich – powiedział burmistrz Hubert Kurzał 
podczas składania życzeń – Dziś jesteś naj-
ważniejszą osobą w całej naszej gminie – za-
kończył burmistrz. 
 Ksiądz Łukasz Szablicki serdecznie po-
dziękował Panu Bogu oraz wszystkim, któ-
rzy towarzyszyli mu podczas jego drogi do 
kapłaństwa. Wręczył wiązanki kwiatów swo-
jej rodzinie oraz księżom, którzy przyczy-
nili się do tego, że został duchownym. Po-
dziękował również wszystkim za modlitwę  
i wsparcie. Ksiądz udzielił indywidualnego 
błogosławieństwa członkom swojej rodziny 
oraz duchownym. 
 Po uroczystej Mszy Świętej udano się na 
przyjęcie do sali OSP w Lichyni. O godzinie 
15.00 w kościele pod wezwaniem Świętej 
Jadwigi Śląskiej W Zalesiu Śląskim odbyło 
się uroczyste nabożeństwo majowe podczas 
którego ksiądz Łukasz udzielił indywidual-
nego błogosławieństwa wszystkim zebra-
nym parafinom.
 Ksiądz Łukasz Szablicki był ministrantem 
już od 1994 roku. W jego najbliższej rodzinie 
nie było wcześniej powołań. – Ja już wcze-
śniej gdzieś w środku czułem i wiedziałem, 
że mój syn zostanie księdzem – mówi dumny 
ojciec Marcin Szablicki – Dlatego wiadomość 
o tym, że chce iść do seminarium przyjąłem 
ze spokojem. Nieco inaczej na wiadomość tą 
zareagowała matka księdza Łukasza. – Na 
pewno nie zabroniłabym synowi tego, żeby 
został księdzem – mówi pani Elżbieta – Nie 
przeszkadzałam mu w jego drodze, tylko sta-

rałam się go wspierać i pomagać mu modli-
twą – zakończyła pani Elżbieta. 
 Swoją praktykę diakońską ksiądz Sza-
blicki odbył w Parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Kluczborku. Napisał pracę 
magisterską pod tytułem ”Nauka Chrystu-
sa o małżeństwie w MT 5,27-31”. Do swo-
ich hobby ksiądz Łukasz zalicza biblistykę, 
muzykę, fotografię oraz grę na saksofonie. 
– Moje rozważania na temat mojego powo-
łania przypominały wykres sinusoidy – mówi 
ksiądz Szablicki - Raz powołanie się pojawia-
ło, gdy wykres szedł do góry i znów na jakiś 
czas znikało, gdy wykres szedł na dół, ponow-
nie się pojawiało i znikało itd. Jednak w kla-
sie maturalnej, gdzieś przed świętami Bożego 
Narodzenia, byłem już pewien na sto procent, 
że chcę zostać kapłanem. Na moje powołanie 
wpływ wywarło wiele osób. Przede wszystkim 
byli to księża proboszczowie byli i obecni, 
księża pochodzący z mojej rodzinnej para-
fii oraz księżą katecheci z którymi miałem 
styczność na lekcjach religii w szkole średniej. 
Było również sporo osób świeckich, które wy-
warły wpływ na moją decyzję. Zgadzam się 
ze stwierdzeniem, że pierwszym seminarium 
jest rodzina, która wpaja zasady i wiarę. 
Oczywiście mam pewne obawy jeśli chodzi o 
moje życie kapłańskie, ponieważ z pewnością 
nie będzie ono usłane płatkami róż. Mam jed-
nak nadzieję, że z Bożą pomocą oraz dzięki 
modlitwie wszystko będzie dobrze. Mam na-
dzieję, że ludzie z moje rodzinnej parafii będą 
się modlić za kapłana, który wyszedł spośród 
nich – zakończył ksiądz Łukasz.
 Życzymy księdzu Łukaszowi wiele łask 
Bożych oraz odwagi w głoszeniu Słowa Bo-
żego.

U.J.

Wydarzenia Wydarzenia
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 Maria Wróbel już od ośmiu lat prowa-
dzi w szkole podstawowej w Leśnicy kółko 
regionalne. Od samego początku jego ist-
nienia nauczycielka wraz ze swoimi pod-
opiecznym bierze udział w Wojewódzkim 
Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Bera-
nie”. – Prowadzenie tego kółka jest moją 
pasją i hobby – mówi Maria Wróbel – Jest 
to mój wkład w pracę społeczną. Do gru-
py należą uczniowie z klas IV-VI. Jest to 
około dwudziestu pięciu osób. Jesteśmy 
zapraszani na występy na terenie całego 
naszego powiatu na przykład podczas Dnia 
Regionalnego, dożynek czy innych imprez 
okolicznościowych. Odnosimy także licz-
ne sukcesy. W 2004 roku zajęliśmy pierw-
sze miejsce w konkursie „Śląskie Beranie”,  
a w tym roku przyznano nam drugie. Tek-
sty do tego konkursu muszą być nowator-
skie i nigdzie wcześniej niepublikowane. 
Czasem przygotowuję je sama. W tym roku 
tekst naszej scenki pod tytułem „Ostatniou 
Lauba” napisała Pani Renata Polak, która 
jest trzykrotną laureatką konkursu „Ze Ślą-
skiem na TY”. Często również wymieniam 
się tekstami z dyrektorkami szkół w Izbic-
ku i Otmicach. Wtedy jednak wykorzystać 
je mogę jedynie do występów na terenie 
gminy Leśnica - zakończyła nauczycielka. 
Tegoroczną scenkę wykonały Mirela Stro-
kosz, Krystyna Kwoczała oraz Angelika 
Kurelowska. Stroje do występu dziewczyny 

Kółko regionalne w szkole podstawowej w Leśnicy
Pielęgnują gwarę śląską

miały z szkolnej izby śląskiej, a uniform od 
pani listonosz.  – Bardzo lubimy chodzić na 
zajęcia kółka regionalnego – mówi Mire-
la Strokosz – W domu mówimy po Śląsku  
i dlatego chcemy pielęgnować naszą gwarę. 
Krystyna Kwoczała dodaje: -Występy dają 
nam ogromną satysfakcję i chcemy nadal 
brać w nich udział. Poziom konkursu jest 
bardzo wysoki, dlatego tym bardziej cieszą 
nas sukcesy – zakończyła uczennica. Autor-
ka tekstu Renata Polak 
bardzo chętnie pomogła 
uczennicom i zapewnia, 
że w przyszłym roku 
również mogą na nią 
liczyć. – Bardzo cieszy 
mnie sukces dziewczyn, 
ponieważ nie jest łatwo 
wystąpić przed tak wiel-
ką publiką i jury. Dziew-
czyny godnie repre-
zentowały swoją szkołę  
i należy im się za to uzna-
nie. Mój tekst opowiada 
o ostatniej laubie, z któ-
rych kiedyś słynęła Opolszczyzna. Dawniej 
w każdym śląskim domu była taka drew-
niana lauba. Teraz niestety już ich praktycz-
nie nie ma, albo są murowane. Inspiracją do 
napisania tego tekstu była dla mnie dysku-
sja w prasie o budowie takiej właśnie lauby  
z opolskich materiałów budowlanych. Ko-

lejnym bodźcem dla mnie była lauba pań-
stwa Pogodzików z Leśnicy, którą bardzo 
dokładnie pamiętam. Uważam, że warto 
było napisać na temat czegoś, co nieste-
ty odchodzi już w zapomnienie – zakoń-
czyła pani Polak. Scenka przedstawiona  
w tym roku przez uczennice leśnickiej 
podstawówki spodobała się nie tylko jury, 
ale także reporterce z Radia Opole, któ-
ra nagrała ją jeszcze przed ogłoszeniem 
wyników. Słuchacze radia już kilka razy 
mieli okazję posłuchać występu dziew-
cząt. Dyrektorka szkoły podstawowej  
w Leśnicy Barbara Górna popiera inicjaty-

wę pani Wróbel. Mówi ona: - Propagowanie 
regionalizmu to jedno z priorytetowych za-
dań naszej szkoły. To właśnie głównie Pani 
Maria Wróbel od wielu lat z powodzeniem 
realizuje to zadanie – zakończyła dyrektor-
ka. 

U.J.

Szkoła podstawowa w Leśnicy

 Uczniowie klas czwartych szkoły pod-
stawowej w Leśnicy mieli okazję wziąć 
udział w nietypowej lekcji podczas której 
w rolę nauczycielki wcieliła się Renata Po-
lak, trzykrotna laureatka konkursu „ZE 
Śląskiem na TY”. – Kiedyś przypadkiem 
usłyszałam w radiu, że pani Renata, któ-
ra jest mieszkanką Leśnicy, zwyciężyła 
w tym konkursie – mówi Maria Wróbel 
opiekunka koła regionalnego w SP w Le-
śnicy – Doszłam do wniosku, że warto 
byłoby zaprosić ją na spotkanie z naszy-
mi uczniami. Pani Renata gości w naszej 
szkole już po raz drugi i mam nadzieję, 
że nie ostatni. Myślę, że takie lekcje są 
dla naszych uczniów bardzo cenne. – 
zakończyła pani Wróbel. Renata Polak 
przeczytała swoją pracę pod tytułem „Od 
ziarenka do pecynka”. – W tekście tym 
chodzi o zwyczaje, które tu kiedyś pano-
wały. Przedstawiłam je w przekroju roku 
od przedwiośnia do jesieni – powiedziała 
pani Renata.
 Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli 
się, że pod koniec karnawału odbywa się 
impreza dla kobiet zwana „babski com-
ber”. Panowie nie mają na nią wstępu, 
jednak mają swoje sposoby, żeby się na 
nią dostać na przykład przebierają się za 
kobiety. Z kolei dziewiętnastego marca na 
Świętego Józefa świętują panowie. Często 
takie świętowanie kończyło się... wsty-
dem dla żony, która musiała odprowadzić 
do domu pijanego męża. Po tym dniu 
można już było wyjeżdżać na pole. Daw-
niej praca w polu była o wiele cięższa niż 

Nietypowa lekcja historii
dzisiaj, ponieważ rolnicy nie mieli ma-
szyn. Pani Renata przypomniała również 
przysłowie, że „Do 
Świętego Marka trza 
zasiać ostatnie ziarka”, 
bowiem dwudziestego 
piątego kwietnia idzie 
się z procesją prosić o 
dobrą pogodę oraz ob-
fite zbiory. Po zbiorach 
odbywa się święto 
wszystkich rolników, 
czyli dożynki podczas 
których dziękuję się za 
obfite dary. Uczniowie 
mogli się również do-
wiedzieć, że piątego 
lutego we wspomnie-
nie św. Agaty w wielu 
kościołach święci się sól oraz chleb, któ-
rych używa się potem jako zabezpiecze-
nia przed żywiołami - ogniem, sztormem, 
burzą i piorunami. Pani Renata przynio-
sła także zdjęcia, które ilustrowały to, co 
opowiadała. Na końcu sprawdziła tak-
że, czy uczniowie znają śląskie wyrazy. 
Okazało się, że młodzież bez większych 
problemów odgadła, że strom to drzewo, 
pozimki to truskawki, przikopa to rów, 
żdżadło to lustro, a koło to rower. Trochę 
więcej problemów było z przetłumacze-
niem na polski zdania „W antreju na bi-
feju stoi szklonka teju”. Jeden z uczniów 
poprawnie przełożył zdanie mówiąc  
„W sieni na kredensie stoi filiżanka her-
baty”. Jak się okazało nauka gwary może 

być przydatna w nauce języków obcych, 
bowiem w gwarze śląskiej wiele jest wy-
razów czeskich i niemieckich. – Tematy 
do swoich prac biorę z przeszłości mojej 
rodziny – mów Renata Polak - Kiedy by-
łam młodsza nie interesowałam się gwarą 

śląską i śląskimi zwyczajami. Teraz, kiedy 
jestem już starsza, poświęcam temu za-
gadnieniu sporo czasu. Zachęcam dzieci 
i młodzież, aby brały udział w różnych 
konkursach związanych z gwarą i zwy-
czajami śląskimi. Warto również, aby py-
tały dziadków i rodziców, jak było daw-
niej i zapisywały te informacje. Tematyka 
ta jest bardzo bogata, niestety przez woj-
ny i koleje historii wszystko pozanikało. 
Dawniej wszystkie informacje przekazy-
wano ustnie z pokolenia na pokolenie. 
Warto spróbować odtworzyć to jeszcze 
raz  i zapisać, ponieważ ten dawny świat 
odchodzi łącznie ze zdarzeniami i gwarą 
– zakończyła pani Renata.

U.J.

 Głównymi celami wycieczki do Drezna 
było poznanie bogactwa kulturowego landu 
Saksonia (Sachsen), w szczególności jego 
stolicy Drezna (Dresden) oraz doskonalenie 
umiejętności językowych uczniów.
 W wycieczce wzięło udział 41 uczniów 
z klas piątych i szóstych. Wyruszyliśmy  
w poniedziałek 12.05.2008r. o godzinie 5:00. 
W drodze do Drezna zatrzymaliśmy się na 
krótki spacer po przepięknej starówce mia-
sta Budziszyn (Bautzen). Oczarowani uro-
kiem „miasta wież” wyruszyliśmy w dalszą 
drogę. Około godziny 11:45 dotarliśmy do 
głównego celu naszej wycieczki. Na umó-
wionym miejscu spotkaliśmy się z panią 
przewodnik, która w bardzo interesujący 
sposób przybliżyła nam najpierw podczas 
objazdu autokarem, a potem w czasie pie-
szego spaceru, historię oraz najważniejsze 
i najpiękniejsze miejsca Drezna. Byliśmy 
naprawdę oczarowani urokiem tego mia-
sta. Na długo pozostaną w naszej pamięci 
zabytki Drezna: J. Zwinger, Frauenkirche, 
Semperoper, Residenzschloss itd. W skarb-
cu „Grünes Gewölbe“ podziwialiśmy klej-
noty i skarby z przełomu XVI/XVII wieku. 
Największe wrażenie wywarł na nas olbrzy-

Wycieczka do Drezna
mi szmaragd oraz pestki czereśni w których 
zostało wyrzeźbionych 168 ludzkich twarzy. 
Po spacerze nadszedł czas na wypoczynek. 
Po zakwaterowaniu w schronisku młodzie-
żowym zjedliśmy obiadokolację, a następ-
nie spędziliśmy miło czas w parku wodnym 
„Elbamare”. Po powrocie do schroniska 
mieliśmy jeszcze czas na wspólne zabawy, 
rozmowy i integrację. Zmęczeni udaliśmy 
się na spoczynek.
 Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy 
od śniadania, po którym wykwaterowali-
śmy się ze schroniska i ruszyliśmy w dalszą 
drogę. Koniecznie chcieliśmy sobie kupić 
pamiątki z Drezna, w związku z czym mie-
liśmy do dyspozycji trochę czasu wolnego  
w centrum handlowym. Usatysfakcjono-
wani zakupami ruszyliśmy dalej – do ma-
lowniczego pałacu myśliwskiego Augusta II 
Mocnego w Moritzburgu. W czterech ma-
łych grupach zwiedziliśmy wnętrza pałaco-
we, gdzie mogliśmy podziwiać na przykład 
wspaniałe trofea myśliwskie, wśród których 
było największe na świecie poroże jelenia 
szlachetnego. Z Moritzburga pojechaliśmy 
w kierunku parku miniatur w miejscowo-
ści Kleinwelka. Po drodze odwiedziliśmy 

klasztor cysterski Kloster Marienstern. Jadą 
do klasztoru zauważyliśmy, że znajdujemy 
się 2 km od naszego partnerskiego miasta 
Crostwitz. Nie mogliśmy przejechać obok 
i nie wstąpić tam. Podjechaliśmy więc pod 
urząd miejski w Crostwitz, gdzie spotkali-
śmy tylko jedną panią, którą poprosiliśmy 
o przekazanie pozdrowień panu burmi-
strzowi. Zdążyliśmy zauważyć, że Leśnica  
i Crostwitz mają coś wspólnego – strumyk. 
Klasztor Marienstern oraz wizyta w Cro-
stwitz były dodatkowymi punktami na-
szej wycieczki. Zostały one wprowadzone 
spontanicznie. Ostatnim punktem naszego 
programu był park miniatur Kleinwelka. 
Około godziny 18.00 wyruszyliśmy w drogę 
powrotną. Na miejscu byliśmy około go-
dziny 22:15. Dzieci zostały odebrane przez 
stęsknionych rodziców.
 Cała wycieczka przebiegła szczęśliwie. 
Mieliśmy piękną pogodę. Obchodzone 
12.05.2008r. święto Zesłania Ducha Świę-
tego spowodowało, że w mieście panował 
mały ruch uliczny, a park wodny był prawie 
pusty.
 Jesteśmy wdzięczni Panu burmistrzowi 
Hubertowi Kurzałowi za dofinansowanie 
naszego wyjazdu, dzięki czemu obniżony 
koszt pozwolił większej ilości uczniów na 
skorzystanie z wyjazdu.

 W związku z obchodami Dnia Zie-
mi uczniowie SP w Leśnicy spotkali się 
z pracownikiem Nadleśnictwa Strzelce 
Opolskie, który przeprowadził dla nich 
ciekawą prelekcję. Młodzież dowiedziała 
się, że Nadleśnictwo Strzelce Opolskie to 
obszar 19011,67 ha, w tym 18142,52 ha 
to lasy, głównym zadaniem leśników jest 
zachowanie „na zawsze” zasobów leśnych  
w jak najlepszym stanie. Poznała specy-
fikę modelu prowadzonej gospodarki le-
śnej. 
 Dzieci z klas I-III obejrzały animowa-
ne filmy poglądowe, których bohaterami 
były zwierzęta – mieszkańcy lasu. Były 
to filmy poruszające problemy związane  
z ochroną środowiska leśnego, degradują-
cą działalnością człowieka. Dzieci wzbo-
gaciły wiedzę o życiu zwierząt i roślin, 
zagrożeniach i sposobach zapobiegania 
tym zagrożeniom. 
 Uczniowie klas IV-VI oglądnęli film 
o ochronnej, gospodarczej i rekreacyj-

Leśna edukacja
nej roli lasów, pozyskiwaniu drewna dla 
przemysłu papierniczego, tartacznego  
i drewna opałowego. 
 Po prelekcji i projekcji filmów dzieci 
zadawały pytania dotyczące omawianych 
zagadnień. Ze spotkania wyniosły wiele 
nowej wiedzy i doświadczeń. Zapamię-
tali, że las jest otwarty dla wszystkich, 
ale jednocześnie jest domem dla roślin 
i zwierząt. Będąc w nim gościem należy 
szanować gospodarzy: nie hałasować, nie 
zostawiać śmieci, podziwiać rośliny bez 
ich zrywania...
 Zadaniem leśników, obok troski o za-
chowanie środowiska leśnego z żyjącymi 
tam roślinami i zwierzętami jest dokony-
wanie według ustalonych reguł wymiany 
pokoleń drzew poprzez sadzenie nowych 
sadzonek w miejscach, gdzie wycięto 
drzewa dojrzałe. Do sadzenia sadzonek 
drzew aktywnie od wielu lat włączają się 
uczniowie naszej szkoły. 
 Po raz siódmy przeprowadziliśmy 

akcję Zalesiania Gminy, zorganizowa-
ną przez Dyrekcję Szkoły - koło LOP  
z pomocą Burmistrza Leśnicy i Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Strzelce Opolskie. 
Ponad tysiąc sadzonek sosen, świerków 
i dębów, wyprodukowanych w szkółce 
leśnej, trafiło do szkolnych miłośników 
przyrody, którzy z pomocą rodziców, 
mieszkańców gminy posadzili je na tere-
nie swoich gospodarstw. Akcja zalesiania 
to jedno z wielu działań mających na celu 
ochronę środowiska przyrodniczego.
 W minionym roku szkolnym ucznio-
wie aktywnie wzięli udział w zbiórce 
makulatury. Zebrano 6 ton 585 kg su-
rowca. Wśród najaktywniejszych zbiera-
czy wymienić należy: S. Gola – 323 kg,  
R. Migas – 297,5 kg, W. Palus 244,5 kg,  
K. Marczewski – 208 kg, K. Kurek 188, 5 kg.  
W zbiórce klasowej: klasa IV a – 1370, 5 
kg, klasa III a – 796,5 kg, klasa V a – 732 
kg i klasa VI a -704,5 kg. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy
Barbara Górna

Z naszych szkół Z naszych szkół
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Szkoła podstawowa w Raszowej

 W dniach od 1 do 11 czerwca pięć-
dziesięcioośmioosobowa grupa dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Raszowej przeby-
wała na Zielonej Szkole w pięknej nad-
morskiej miejscowości Łazy. Znajduje się 
ona między jeziorem Jamno, a jeziorem 
Bukowo, tuż nad Morzem Bałtyckim.  
W Łazach jest wiele ośrodków przystoso-
wanych dla dzieci jak i osób dorosłych. 
 Zespół wraz z wychowawcami wyko-
nywał nie tylko zadania dydaktyczno-
wychowawczych, lecz realizował również 
zadania wypoczynkowo – rekreacyjne. 
Należały do nich wycieczki turystycz-
no - krajoznawcze, zajęcia sportowe oraz 
plażowanie. Zadania realizowane były 
według sporządzonego wcześniej planu. 
 W czasie trwania wypoczynku odbyły 
się trzy wycieczki. Najpierw grupa zawi-
tała do Gąsek, gdzie znajduje się druga co 
do wielkości latarnia morska. Później do 
Mielna, które jest miejscowością wypo-
czynkowo – rehabilitacyjną. Tutaj nieza-
pomnianym przeżyciem był rejs statkiem 
po jeziorze Jamno. Grupa zwiedziła rów-
nież Koszalin - byłe miasto wojewódzkie 
o walorach turystyczno - historycznych. 
Dzieci miały możliwość zapoznania się 
tam z warunkami odbywania służby 
wojskowej w 3 Pułku Przeciwlotniczym. 
Pobyt w jednostce wojskowej był żywą 
lekcją historii. Uczniowie zapoznali się z 
dziejami wojska oraz jego wyposażeniem. 
Mieli bezpośredni kontakt z bronią, któ-
rej mogli dotknąć. Zobaczyli jak wygląda 

Nad niebieskim Bałtykiem
samochód wyposażony w radar, wyrzut-
nia rakiet, samochód opancerzony, broń 
przeciwlotnicza, karabin, pistolet, maska, 

tarcza, umundurowanie i broń, w którą 
wyposażony jest żołnierz. 
 Dzieci wzięły również udział w roz-
grywkach i turniejach rozgrywanymi po-
między własnymi grupami oraz grupami 
z zewnątrz. Uczniowie mogli się spraw-
dzić w piłce nożnej, tenisie stołowym, 
piłkarzykach oraz piłce plażowej. Dzieci 
spędzały dużo czasu na pięknej i mało 

zaludnionej plaży. Korzystały z promieni 
słonecznych, które towarzyszyły nam od 
pierwszego do ostatniego dnia pobytu. 
Podziwiały przepiękne zachody słońca 
oraz pulsowania latarni morskiej. Żegna-
jąc się z morzem, nie mówiły „żegnaj”, 
lecz „do zobaczenia za rok”. Oby to ma-

rzenie mogło im się spełnić. 
 Chcieliśmy przy tej okazji podzięko-
wać Burmistrzowi Leśnicy Panu Huber-
towi Kurzałowi oraz Radzie Rodziców za 
dofinansowanie naszego wyjazdu, gdyż 
dzięki temu mogliśmy przeżyć niezapo-
mniane chwile.

Stanisław Szymczak

 Wycieczka do jednostki wojskowej to 
jedna z najciekawszych eskapad naszej 
grupy poza miejsce stałego pobytu – 
ośrodka w Łazach. Miejscowość tą będę 
wspominać tak długo, aż spotkam inną 

Z życia Zielonej Szkoły SP Raszowa
Dzień Otwartych Koszar

bardziej atrakcyjną. Największym na-
szym przeżyciem był pobyt w jednostce 
wojskowej. Dlaczego? Jeszcze nigdy nikt z 
nas w takiej jednostce nie był. Sam wjazd 
do niej i żołnierze, którzy nas pilotowali 

na miejsce zbiórki 
byli dla nas spo-
rym przeżyciem, 
które wzbudziło 
w nas uczucie za-
równo strachu jak 
i zadowolenia. 
 Na początku 
pobytu mieliśmy 
zbiórkę tak jak 
w prawdziwym 
wojsku. Dobrze, 
że wcześniej to 
przećwiczyliśmy. 
Przywitał nas do-
wódca jednostki, 
który jest oficerem 

w randze pułkownika. Później podzielono 
nas na grupy i rozpoczęliśmy zwiedzanie. 
A było co oglądać. Muzeum jednostki to 
nie tylko jej historia, ale także wyposaże-
nie wojska na przestrzeni dziejów. Sprzęt 
i wyposażenie jednostki, które mogliśmy 
oglądać i dotykać – to było przeżycie. 
Frajda była duża. Rozmawialiśmy z żoł-
nierzami o wszystkim, co nas interesowa-
ło. Mieliśmy także okazję zamienić kilka 
słów w panią porucznik. Grochówka woj-
skowa była świetnym dodatkiem do na-
szych wrażeń. Była dość ostra, ale bardzo 
dobra. Woda ugasiła nasze pragnienie. 
 Na zakończenie odbył się kolejny 
apel. Pan Karol, który był kierownikiem 
naszej grupy podziękował dowództwu  
i żołnierzom za umożliwienie zwiedza-
nia jednostki i ciepłe przyjęcie. Ten pobyt 
pogłębił naszą wiedzę o wojsku. Szerszej 
relacji nie jestem w stanie przedstawić, bo 
złamałbym tajemnicę, a chciałbym tam 
jeszcze kiedyś wrócić. Myślę również czy 
nie zostać żołnierzem. 

Uczestnik Zielonej Szkoły

 Leśniccy gimnazjaliści odnoszą liczne 
sukcesy w różnego rodzaju olimpiadach  
i konkursach, a uczeń klasy IIIA Piotr 
Hadaschik zajął pierwsze miejsce w kraju  
w Ogólnopolskim Konkursie Języka Nie-
mieckiego.
 Dziewiątego marca w Instytucie Goethe-
go w Warszawie odbył się finał VI Ogólno-
polskiego Konkursu Języka Niemieckiego 
dla gimnazjalistów organizowanego przez 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języ-
ka Niemieckiego. Wzięło w nim udział 
sześćdziesięciu sześciu uczniów w grupie 
I (uczniowie, którzy uczą się języka nie-
mieckiego w wymiarze do trzech godzin 
tygodniowo) i dwudziestu trzech uczniów  
w grupie II (uczniowie, którzy mają więcej 
niż trzy godziny języka niemieckiego ty-
godniowo lub część swojej edukacji odbyli  
w niemieckiej szkole). Byli to najlepsi 
uczniowie z całego kraju, którzy przeszli naj-
pierw etap szkolny, a potem regionalny tego 
konkursu. Finał obejmował część pisemną 
sprawdzającą rozumienie ze słuchu, rozu-
mienie tekstu czytanego, wiedzę o krajach 
niemieckojęzycznych, znajomość gramatyki 
i tłumaczenie zdań. Część ustna to rozmowa  
z komisją na temat wylosowanego obraz-
ka. - Należy też dodać, iż materiał daleko 
wykraczał poza poziom gimnazjum - mówi 
Ewelina Gruszka nauczycielka języka nie-
mieckiego i opiekunka naszych finalistów 
- Wszyscy uczestnicy finału zostali finali-
stami tego konkursu, natomiast dziesięciu 
najlepszych (po pięć osób z każdej grupy) 
otrzymało tytuł laureata.  Jesteśmy bar-
dzo dumni, że po raz drugi nasi uczniowie 
udowodnili, że należą do czołówki w kraju. 
Piotr Hadaschik zdobył najwyższą liczbę 
punktów w grupie II i zajął pierwsze miej-
sce w kraju. Marcin Kurzał uplasował się na 

Wśród najlepszych w kraju
trzecim miejscu, a Urszula Plachetka zajęła 
dwunastą pozycję – zakończyła nauczyciel-
ka.
 Gimnazjaliści wzięli również udział  
w Wojewódzkim Konkursie Języka Nie-
mieckiego. Do finału zakwalifikowa-
no uczniów, którzy osiągnęli ponad 85% 
zgodnie z regulaminem wszystkich kon-
kursów wojewódzkich. Z całego woje-
wództwa było to tylko piętnaście osób, 
co świadczy o tym, że test był naprawdę 
trudny. Z leśnickiego gimnazjum udało 
się to tylko Michałowi Ludwigowi z kla-
sy I A, który uzyskał 86% podczas etapu 
miejsko-gminnego. Dziesiątego marca  
w Regionalnym Centrum Kształcenia Ję-
zyków Obcych w Opolu odbył się finał 
konkursu. Składał się on z części pisemnej,  
w skład której wchodził bardzo trudny test 
wiedzy o Niemczech i o Śląsku rozumienie 
ze słuchu. Części ustna była prezentacją 
ciekawego miejsca w okolicy oraz rozmowa. 
- Zgodnie z zarządzeniem Kuratora Oświa-
ty laureatem zostaje osoba, która uzyskała 
powyżej 90% punktów możliwych do zdo-
bycia – mówi nauczycielka języka niemiec-
kiego Ewelina Gruszka - Żadnemu z uczest-
ników się to nie udało, co świadczy o bardzo 

Publiczne gimnazjum w Leśnicy wysokim poziomie konkursu, daleko wy-
kraczającym poza poziom gimnazjum. 
Najlepszy wynik to 86% i tej osobie przy-
znano tytuł laureata, pozostali uczestnicy 
zostali finalistami konkursu. Nasz gimna-
zjalista jest uczniem pierwszej klasy, więc 
jego wynik 71% jest bardzo zadawalający  
i serdecznie mu gratulujemy oraz życzymy 
sukcesów w latach kolejnych – zakończyła 
Pani Gruszka.
 Uczennica klasy IIIA Patrycja Bar-
ton brała udział w finale Ogólnopolskiej 
Olimpiady Zdrowia, który odbył się dwu-
dziestego ósmego marca w Warszawie.  
– Ja dostarczałam Patrycji materiały,  
a ona sama pracowała w domu – mówi 
Katarzyna Szaradowska nauczycielka  
i opiekunka uczennicy podczas konkur-
su – Nasza uczennica bardzo solidnie 
przygotowywała się i włożyła wiele pra-
cy w przygotowania do tej olimpiady.  
Z wszelkimi pytaniami i trudnościami 
mogła zwracać się do mnie. Na etapie wo-
jewódzkim tego konkursu Patrycja zajęła 
pierwsze miejsce. W finale krajowym, py-
tania były bardzo szczegółowe. Wymagana 
była wiedza encyklopedyczna, na przykład 
uczestnicy musieli znać na pamięć tabelki 
kaloryczne. Patrycji nie udało się wygrać, 
ale jest finalistką, tego bardzo trudnego 
konkursu – zakończyła nauczycielka.

U.J.

 Drużyna piłkarska z Publicznego 
Gimnazjum w Leśnicy zdobyła mistrzo-
stwo powiatu oraz mistrzostwo woje-
wództwa w Gimnazjadzie w piłce nożnej 
chłopców.
 4 czerwca piłkarze wyruszyli pod 
opieką nauczycieli wychowania fizyczne-
go Katarzyny Luc oraz Macieja Cembaly 

Mistrzstwo województwa dla leśnickiego gimnazjum
Piłkarze mistrzami

na finał krajowy, który odbył się w Bia-
łymstoku. Nasza drużyna zajęła ostatecz-
nie ósme miejsce w kraju, a najlepszym 
piłkarzem w drużynie leśnickiego gim-
nazjum wytypowany został Kamil Szyn-
dzielorz. 
 Gratulujemy sukcesu!

U.J.

 W dniach 29-31 maja jedenastu 
uczniów Publicznego Gimnazjum w Le-
śnicy brało udział w warsztatach mate-
matyczno-ekologicznych. Były to osoby, 
które wzięły udział co najmniej w finale 
wojewódzkim konkursów przedmioto-
wych. Wyjazd ten sponsorował burmistrz 
Leśnicy Hubert Kurzał.
 - Pierwszego dnia, w czwartek, zwie-
dziliśmy Głuchołazy część zdrojową 
– mówi opiekun młodzieży Waldemar 
Bednarek - Wieczorem od 18.00-22.00 
mieliśmy warsztaty matematyczne, pod-
czas których uczniowie rozwiązywali 
różnego typu zadania. Następnego dnia 
wzięliśmy udział w lekcji przyrody prze-

Warsztaty matematyczno - ekologiczne
Przyjemne z pożytecznym

prowadzonej przez szefa zarządu Par-
ków Krajobrazowych na Opolszczyźnie. 
Potem udaliśmy się na Biskupią Kopę,  
a wieczorem zajrzeliśmy do Czech do 
Zlatych Hor. Taka forma połączenia na-
uki z wypoczynkiem bardzo spodobała 
się uczniom. Dobrze byłoby organizować 
podobne warsztaty w przyszłości, gdyż 
atmosfera podczas całego wyjazdy była 
wspaniała. Uczniowie byli w różnym wie-
ku, jednak bardzo szybko się ze sobą zin-
tegrowali. Młodzież mogła obserwować 
przyrodę oraz doskonalić swoje zdolno-
ści w dziedzinie matematyki. Zjedliśmy 
również dwie smaczne kolacje: jedną  
w oryginalnej włoskiej pizzeri, a drugą  

w łowisku ryb pstrąg w Moszczance – za-
kończył nauczyciel. 
 Również młodzież była zadowolona 
z warsztatów. – Zadania, które dla nas 
przygotowano były bardzo ciekawe – 
mówi uczestniczka Patrycja Barton z kla-
sy IIIA - Nad jednym z nich spędziliśmy 
całe trzy godziny, ponieważ tak nas zain-
trygowało. Mogliśmy również odpocząć  
i spędzić ze sobą dużo czasu. Do tego po-
goda nam sprzyjała, dlatego wyjazd był 
tak udany – zakończyła uczennica. Jej 
koleżanka Kornelia Koppa z IIIA doda-
je: - Takie wyjazdy to dobry sposób, żeby 
poznać się bliżej. Dzięki tym warsztatom 
mogliśmy połączyć przyjemne z poży-
tecznym i nie tylko miło spędzić czas, ale 
również dowiedzieć i nauczyć się czegoś 
ciekawego – zakończyła Kornelia.

U.J.

Z naszych szkół Z naszych szkół
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Publiczne gimnazjum w Leśnicy

 roku szkolnego 2007/2008. Jak minął  
w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy? My-
ślę, że interesująco. Szkoła zrealizowała 
kilka ciekawych projektów edukacyjnych 
i program ze środków Unii Europejskiej 
- „Młody leśniczanin w Europie”. Oferta 
edukacyjna placówki wzbogaciła się o 26 
godzin dodatkowych zajęć dla uczniów  
o różnych potrzebach edukacyjnych: były 
koła zainteresowań dla uczniów zdolnych 
i utalentowanych artystycznie oraz zajęcia 
dydaktyczno –wyrównawcze dla młodzieży 
z trudnościami w nauce oraz specjalistycz-
ne : logopedyczne i dla dyslektyków.
 Plastycy pojechali na dwudniowy plener 
malarski na Górę Św. Anny, którego efek-
tem są olejne pejzaże, eksponowane na par-
terze szkoły.
 Zorganizowaliśmy „Biesiadę Śląską” – 
szereg konkursów regionalnych, w których 
objawiły się prawdziwe perełki. Okazało 
się, że młodzież świetnie tańczy i bawi się 
skeczami. A „kołocz” ? Było go 130 kilogra-
mów. Do dziś nam pachnie.
 Szkolni ekolodzy badali poziom czysto-
ści wody, gleby i powietrza w gminie Leśni-
ca.
 Byliśmy także organizatorami Powia-
towego Festiwalu Piosenki w Języku An-
gielskim i Niemieckim. Jego poziom był 
wysoki, a my doskonaliliśmy się językowo 
i wokalnie.
 W ramach unijnego programu odbywa-
ły się zajęcia z doradcą zawodowym oraz 
warsztaty dziennikarskie dla redaktorów 
szkolnej gazetki.
 Co mnie sprawiło wiele radości? Przede 
wszystkim wyjazdy uczniów do teatru. Po-
jechaliśmy na 7 spektakli do Opola, Gliwic, 

To już jest koniec ...
Chorzowa i Katowic. Każdy uczeń pojechał 
co najmniej raz, niektórzy kilkakrotnie – 
bilety były nagrodami dla uczniów, którzy 
osiągali bardzo dobre wyniki w nauce i za 
udział w konkursach szkolnych. Kilkakrot-
nie towarzyszyłam uczniom w tychże wy-
jazdach i byłam pozytywnie zaskoczona 
zachowaniem naszej młodzieży- spokój, 
„kultura” i miła atmosfera. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że większość wyjaz-
dów miała miejsce poza lekcjami, a ucznio-
wie wręcz „bili się” o bilety. To wielka przy-
jemność patrzeć na młodych, którzy chcą 
uczestniczyć w życiu kulturalnym, którzy 
są wrażliwi na piękno sztuki. 
 Zrealizowaliśmy także projekt „Śladami 
Św. Franciszka z Asyżu”, o którym pisaliśmy 
wcześniej na łamach „Wiadomości”. Nasz 
wyjazd do Włoch obfitował w momenty 
wzruszające, wszak byliśmy u źródeł- mo-
gliśmy podążać śladami naszego patrona.
 Nasza młodzież miała raz jeszcze oka-
zję peregrynować po Europie”- efektem 
projektu ”E – twinning”, którego realizacja 
odbywała się poprzez internet, był udział  
w „Festiwalu Średniowiecznym” w Sim-
mern w Niemczech.
 Z kolei uczniowie uzdolnieni – finali-
ści konkursów wzięli udział w warsztatach 
matematyczno – ekologicznych, zorgani-
zowanych wspólnie z Burmistrzem Miasta  
w Głuchołazach- Pokrzywnej. I co ciekawe! 
Młodzież z przyjemnością rozwiązywała 
do późnych godzin wieczornych łamigłow-
ki przygotowane przez pana W. Bednarka. 
Nie wspomnę o „Szukaniu zajączka”, któ-
re dostarczyło emocji nie tylko uczniom, 
ale sprawiło nam – pomysłodawcom: panu  
W. Bednarkowi i mnie prawdziwa frajdę. 

Dzień I – czwartek
 Po przyjeździe na miejsce – Simmern 
zostaliśmy przywitani przez przemiłą prze-
wodniczkę, panią Sylwię Krämer i równie 
sympatycznego dyrektora tamtejszej szko-
ły. Następnie przystąpiliśmy do zwiedzania 
budynku i zapoznaliśmy się z naszymi ró-
wieśnikami. Udaliśmy się na stołówkę, gdzie 
został podany pyszny obiad – spaghetti. Po 
zaspokojeniu wilczego głodu wyszliśmy 
na miasto. Zwiedziliśmy malowniczy ry-
nek, miejskie muzeum, kościół ewangelicki  
i różne inne ciekawe obiekty. Później pani 
Sylwia kupiła nam przepyszne lody. Po mę-
czącym, ale pełnym wrażeń dniu zostali-
śmy oddani w ręce rodzin i mieliśmy okazję 
bliżej poznać naszych korespondencyjnych 
kolegów.
Dzień II – piątek
 Nazajutrz zwiedzanie rozpoczęliśmy 

Wycieczka do Niemiec w dniach 08 – 12.05.2008
Kronika wyjazdu

od ruin zamku Rheinfels, po którym opro-
wadzał nas ciekawy i nieco ekscentryczny 
przewodnik. Potrafił on nie tylko pięknie 
grać na malutkim rogu, ale także opowie-
dział historię powstania zamku. Dowiedzie-
liśmy się, że hrabia Dieter V pobierał opłaty 
za przepłynięcie przez Ren. Dzięki temu 
wzbogacił się i sprawił, że Burg Rheinfels 
stał się hrabską rezydencją von Katzeneln-
bogen z ożywionym życiem kulturalnym. 
Przemieszczaliśmy się przez kręte, ciasne, 
ciemne i wilgotne labirynty. Choć chwi-
lami mieliśmy wątpliwości, czy ujdziemy 
z życiem, wszystko skończyło się dobrze. 
Później nasze nauczycielki rozdały nam 
zadania dotyczące zamku Rheinfels. Zada-
nia te wymagały nie tylko wytężonej pracy 
umysłowej, ale także wysiłku fizycznego, 
ponieważ polegały na szukaniu odpowiedzi 
na tablicach rozmieszczonych w całej wa-

rowni. By rozwiązać zagadki, musieliśmy 
wędrować po całym zamku oraz szukać, 
szukać i jeszcze raz szukać. Potem przeszli-
śmy do rzeczy ciekawszych, czyli do trzy-
godzinnego rejsu po Renie. Była to okazja 
do relaksu, odprężenia, podziwiania nad-
reńskich krajobrazów, rozmowy z naszymi 
kolegami, a także do kąpieli słonecznej. Jed-
ną z pamiątek, jakie zostały nam po tej wy-
cieczce, jest z pewnością piękna opalenizna. 
Podczas rejsu zachwycaliśmy się tamtejszy-
mi okolicami , a wcześniej opracowaliśmy 
w grupach tematy związane z niektórymi 
ciekawszymi miejscami, np. skała Loreley 
– nazwa pochodzi od imienia syreny, któ-
ra (według legendy) uwodziła marynarzy 
swoim dziewczęcym śpiewem i zaletami 
kobiecymi. Ci zaś, zamiast troszczyć się  
o statek w czasie burzy morskiej, słuchali jej 
powabnego śpiewu i zachwycali się jej uro-
dą. Niestety, wszystko co dobre, szybko się 
kończy i wkrótce musieliśmy opuścić statek 
w Bingen. Później udaliśmy się na nocleg do 
rodzin, u których mieszkaliśmy. 

Nie sądziłam, że nasza młodzież potrafi tak 
szybko rozwiązywać nietypowe zadania 
matematyczne – nasz „Zając” został znale-
ziony w ciągu 10 minut.
 Ktoś w tym momencie zapyta – A gdzie 
czas na naukę? Cóż czas tablicy i kredy jako 
jedynych narządzi pracy nauczyciela minął. 
Młodzież trzeba zainteresować, porwać  
w świat nauki. Największe efekty odnie-
siemy dostosowując metody nauczania do 
realiów dzisiejszego świata, wykorzystując 
nowoczesne pomoce dydaktyczne, a gdy 
trzeba także i tablicę.
 Podsumowując ten rok szkolny mogę 
powiedzieć, że był znakomity.
Nasi uczniowie odnieśli wiele sukcesów  
w konkursach przedmiotowych: mamy 
2 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu 
Języka Niemieckiego (P. Hadaschik i M. 
Kurzał), 2 finalistów konkursów ogólno-
polskich (U. Plachetka i P. Barton), 2 finali-
stów konkursu międzywojwódzkiego „Losy 
żołnierza i oręża polskiego” (Ł. Kolender  
i M. Kurzał), 33 uczniów, którzy zakwalifi-
kowali się do etapu regionalnego Ogólno-
polskiego Konkursu Języka Niemieckiego  
w Sośnicowicach, finalistów Woj. Konkur-
sów: Polonistycznego, Recytatorskiego, Języ-
ka Niemieckiego, Języka Angielskiego, Ma-
tematycznego, Biologicznego, Chemicznego  
i Historycznego (P. Barton, K. Koppa, M. 
Ludwig, M. Kurzał, Ł. Kolender, S. Przepiór-
kowska, P. Bryłka, A. Piechota, D. Paczosa, 
K. Paterok i A. Podyma. Nasi uczniowie 
zwyciężali również w powiatowych kon-
kursach: Recytatorskim (M. Kossakowska), 
Ortograficznym (M. Kurzał).
 Aż 49 uczniów zdobyło świadectwa  
z wyróżnieniem, w tym 22 uzyskało średnie 
od 5,0 do 5,5. Najwyższe: Patrycja Barton 
–5,50, Marcin Kurzał – 5,44, Kornelia Kop-
pa –5.38.

Było sporo szóstek w klasie IIIa: z mate-
matyki, chemii, biologii, historii, geogra-
fii, języka polskiego, języka angielskiego  
i niemieckiego. Klasa ta uzyskała najwyższą 
średnią w szkole – 4,7. To istny fenomen – 
ambitna, pracowita młodzież, której nigdy 
dosyć nauki, nawet 3 godzin matematyki 
w ciągu dnia. Klasa Ia osiągnęła średnią – 
4,44, a IIa – 4,41.
 Były też i porażki – 9 uczniów musi po-
wtórzyć klasę, 13 będzie zdawać egzaminy 
poprawkowe. Dlaczego im się nie powiodło? 
Po prostu nie uczyli się, niektórzy, mimo 
dostosowań wymagań edukacyjnych, nie 
sprostali nauce w szkole ogólnodostępnej. 
Są i tacy, którzy tylko odwiedzali szkołę, 
bądź wracali do nas z OHP, a rodzice nie 
potrafili skłonić ich do regularnego uczęsz-
czania do szkoły. To rodzice są odpowie-
dzialni za realizację przez dzieci obowiązku 
szkolnego. Nie zastąpi ich w tym ani szkoła, 
ani inni członkowie rodziny ,np. – dziadko-
wie. Warto o tym pamiętać.

Wyniki egzaminów zewnętrznych
 W tym roku uzyskaliśmy najlepsze wy-
niki z egzaminów w historii szkoły: 

z przedmiotów humanistycznych – 31,5 •	
(wyższy od średniej woj. o 1,4 pkt),
z przedmiotów matematyczno – przyrod-•	
niczych – 29,8 (wyższy od średniej woj.  
o 3,4 pkt).

 Nasi uczniowie byli najlepsi w powiecie 
strzeleckim w zakresie przedmiotów mat.- 
przyr. i zajęli 4 miejsce z przed. humani-
stycznych na 10 placówek. Klasa IIIa okaza-
ła się nawet lepsza od elitarnego gimnazjum 
dwujęzycznego przy LO w Strzelcach Opol-
skich: jej wyniki to : 39,1 i 38,1.
 Na tle kraju osiągnęliśmy wyniki: „wy-
soki” z przedmiotów mat. –przyrod. i „wy-
żej średni” z humanistycznych. 

 Wysokie wyniki to efekt: ambitnej  
i pracowitej młodzieży (zwłaszcza kl. IIIa), 
dodatkowych zajęć w ramach programu 
„Szkoły na TAK”, wysokiemu poczuciu od-
powiedzialności i rzetelności pracy nauczy-
cieli, społecznym zajęciom: p. W. Bednarka, 
E. Janas, G. Przepiórkowskiej i R. Kwiczak.
 Na  koniec roku szkolnego przyznaliśmy 
również prestiżowe nagrody. Są to:
„Leśnicki Laur” -dla indywidualności roku 
w kategorii:

nauka: Patrycja Barton•	
sukces: Marcin Kurzał, Piotr Hadaschik  •	
i Łukasz Kolender
praca społeczna: Urszula Plachetka•	
sport: Kamil Szyndzielorz•	

„Prymus Gimnazjum”:
 Patrycja Barton i Kornelia Koppa
Wnioski dyrektora PG w Leśnicy o przy-
znanie Nagrody Marszałka Województwa 
Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” dla 
uczniów, którzy odnieśli największe suk-
cesy w konkursach przedmiotowych – są 
laureatami: Karnelia Koppa, Marcin Kurzał  
i Piotr Hadaschik
 Mijający rok szkolny zaliczam do uda-
nych także pod względem wychowawczym 
– nie mieliśmy większych problemów wy-
chowawczych. Mieliśmy kilku etatowych 
wagarowiczów, ale tutaj, niestety, domy ro-
dzinne nie sprostały zaistniałej sytuacji.
 Zdarzały się uczniom nieliczne wpad-
ki, ale jednolity front wychowawczy, kon-
sekwencja w egzekwowaniu obowiązków 
uczniowskich, przy jednoczesnym prze-
strzeganiu przez nauczycieli praw ucznia, 
sprawiły, iż w szkole panowała spokojna, 
przyjazna uczniom atmosfera. Młody czło-
wiek musi mieć świadomość, co mu wolno, 
a czego robić nie powinien – tylko jasne  
i czytelne reguły sprzyjają tworzeniu dobrej 
atmosfery nauki i pracy. 

 Kończąc refleksje, chciałabym podzięko-
wać wszystkim, którzy wspomagali pracę 
szkoły. Aby był sukces, musi być uczeń- am-
bitny i pracowity; rodzice, którzy będą go 
wspomagać i motywować do nauki. Istotną 
rolę spełnia organ prowadzący szkołę, któ-
ry o nią dba. My mamy przyjaciela – Bur-
mistrza Miasta – pana Huberta Kurzała, 
który chętnie nam towarzyszy na co dzień, 
na którego możemy zawsze liczyć, który 
wspiera nas nie tylko materialnie, ale także 
duchowo- dodaje pozytywnej energii.
 W tym roku mogliśmy wdrożyć w ży-
cie szereg innowacyjnych działań, dzięki 
pomocy pana Burmistrza. Mam nadzieję, 
że nie zawiedliśmy pokładanych w nas na-
dziei.
 Dziękuję także Radzie Miejskiej za życz-
liwe traktowanie naszych potrzeb, Radzie 
Rodziców za owocną współpracę, spon-
sorom oraz nauczycielom i pozostałym 
pracownikom szkoły, za bezkonfliktową, 
konstruktywną współpracę. Są wśród pe-
dagogów PG w Leśnicy prawdziwi pasjo-
naci zawodu – ludzie, którym młodzież jest 
bliska, którzy odpowiedzialnie rozwiązują 
problemy, którzy nie patrzą na zegarek, gdy 
trzeba młodemu człowiekowi pomóc. Są 
to w szczególności: W. Bednarek, E. Janas,  
R. Kwiczak, G. Przepiorkowska, E. Cybul-
ska, M. Jankowska, D. Ploch, E. Gruszka, 
M. Browarska i A. Hemon. Mam przyjem-
ność z nimi pracować.

Dyrektor PG w Leśnicy
Monika Kłosek

Dzień III - sobota
 Mimo iż była to sobota, łaska odpo-
czynku nie została nam dana. W progra-
mie mieliśmy zwiedzanie górskich winnic. 
Wędrówka po stromych szczytach była dla 
nas niezwykle męcząca i do tego słońce 
bardzo grzało. Niektórzy z nas szukali każ-
dej wolnej ławki, by choć na chwilkę móc 
odpocząć od wyczerpującego wędrowa-
nia. Jednakże potem został zorganizowa-
ny grill, na którym każdy mógł zaspokoić 
głód i pragnienie. Jedzenie było pyszne,  
a zarazem obfite. Wszyscy otrzymaliśmy 
steki i skosztowaliśmy przeróżnych rodza-
jów sałatek, które przyrządzili rodzice na-
szych kolegów. Po posiłku mieliśmy okazję 
zaprezentować nasze zdolności plastyczne  
i aktorskie w scenkach rodem ze średnio-
wiecza (np. pasowanie na rycerza). Nie-
którzy z nas wykorzystali czas wolny na 
nawiązywanie kontaktów międzynarodo-
wych albo na podziwianie zdumiewających 
nadreńskich krajobrazów. Później udaliśmy 
się na kurs tańca średniowiecznego z grupą 
Danza Vosolvia. Pani instruktorka pokazy-

wała nam kroki z gracją i wdziękiem. Mu-
zyka była typowo średniowieczna, a kroki 
bardzo proste. Wszystkim bardzo przypa-
dło to do gustu. Po udanym kursie dyrektor 
tamtejszej szkoły oprowadził nas po niektó-
rych klasach i pokazał m.in. ruchomą tabli-
cę, na której można było przesuwać obrazy 
poprzez dotknięcie ręką. Tak zakończył się 
dzień pełen wrażeń.
Dzień IV – niedziela
 Tego dnia braliśmy udział w najwięk-
szym wydarzeniu kulturalnym w tym re-
gionie, a mianowicie w „Spectaculum”. Co 
dwa lata miasto Oberwesel (zwane tak-
że „miastem wieży i wina”) zamienia się  
w średniowieczny zakątek. Około godz. 
13.30 przekroczyliśmy bramę do tego „śre-
dniowiecznego grodu”. Od razu zauważyli-
śmy, iż wszyscy wokół nas są poprzebierani 
w stroje z epoki: począwszy od dam serca, 
poprzez brudnych i biednych żebraków bie-
gających po mieście, a skończywszy na ry-
cerzach, magikach i nadwornych błaznach. 
Można było pokręcić się w młyńskim kole, 
dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłości 

dzięki wróżbom czarownicy albo skoszto-
wać różnych średniowiecznych potraw. By-
liśmy też świadkami walki rycerzy średnio-
wiecznych, a nawet ich giermków. 
Po kilku godzinach spędzonych w Oberwe-
sel udaliśmy się do rodzin. Ostatnią atrak-
cją tamtego dnia było ognisko, które odbyło 
się w środku nocy – o godz. 2230. Najpierw 
jednak trzeba było wspiąć się na górę, gdzie 
mieściły się ruiny zamku Koppenstein.  
O tych ruinach opowiedział nam co nieco 
nasz rówieśnik. Później upiekliśmy kiełba-
ski i wpisaliśmy się każdemu do pamiątko-
wych książeczek. Wróciliśmy po północy.
Dzień V – poniedziałek
 Tego dnia wstaliśmy wcześnie rano, 
gdyż należało się spakować. O godz. 1100 
wszyscy uczestnicy spotkali się pod szkołą. 
Włożyliśmy bagaże do autobusu i nastąpił 
najsmutniejszy moment – pożegnanie. Na 
twarzach pojawiły się łzy. Żałowaliśmy, iż 
już musimy wracać. Pomachaliśmy z okien 
autobusu i ruszyliśmy do kraju.
 Za dofinansowanie naszego wyjazdu 
dziękujemy z całego serca Burmistrzowi 
Leśnicy – panu Hubertowi Kurzałowi.

Uczestnicy wyjazdu do Niemiec
w ramach projektu „E – twinning”

- uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w Leśnicy

Z naszych szkół Z naszych szkół
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PLAN IMPREZ KULTURALNYCHY LIPIEC – WRZESIEŃ 2008
Data imprezy Nazwa imprezy Miejsce Organizator
21 – 26 lipca Święto Młodzieży Góra Św. Anny Ojcowie Franciszkanie

26 lipiec Spotkanie mieszkańców Góry 
Św. Anny Namiot przed Domem Pielgrzyma Rada sołecka Góra Św. 

Anny
15 sierpień Festyn rodzinny Kąpielisko miejskie w Leśnicy LOKiR, DFK Leśnica

30 sierpień Piknik na zakończenie wakacji Centrum wsi Raszowa koło skal-
niaka Rada sołecka Raszowej

1 wrzesień Festyn na zakończenie lata Świetlica w Czarnocinie Rada sołecka Czarnocina

14 wrzesień Dożynki parafialne Plac plebani Proboszcz, sołtys i samo-
rząd wiejski

20-21 września Dożynki gminne Zalesie Śl.
Urząd Miejski w Leśnicy, 
Śląskie Stowarzyszenie 
Samorządowe

28 września II Festiwal latawców W terenie DFK Leśnica
Wrzesień 2008 Spotkanie podożynkowe Klub wiejski w Raszowej Rada sołecka Raszowej
Wrzesień 2008 Dożynki wiejskie OSP Lichynia Rada sołecka Lichynii

Wrzesień 2008 Spotkanie podożynkowe Klub w Łąkach Kozielskich Rada sołecka Łąk Koziel-
skich

 W czasie wakacji zapraszamy do 
korzystania z biblioteki w Leśnicy od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 
18.00. W tym samym czasie czynna jest 
również kawiarenka internetowa oraz 
można spędzić czas grając w bilard, te-
nis stołowy, piłkarzyki i gry planszowe. 
Zapraszamy także do korzystania z ką-
pieliska miejskiego w Leśnicy, już od 20 

Oferta wakacyjna
czerwca do 30 sierpnia. Kąpielisko czynne 
codziennie (jeśli pogoda będzie dopisy-
wać) w godz. 10.00 - 18.00. Ceny biletów 
wstępu na kąpielisko nie uległy zmianie  
i wynoszą: 2,00 zł normalny, 1,50 zł ulgo-
wy, dla dzieci do lat 3 wstęp darmowy. Są 
to najniższe ceny w całym wojewódz-
twie! Każdy, kto kupi bilet danego dnia 
rano może iść do domu na obiad i póź-
niej wejść ponownie na basen na tym sa-
mym bilecie. Na kąpielisku można zagrać  
w siatkówkę, badmintona, piłkę koszyko-
wą i wodną oraz szachy. Czynny jest rów-

 W świetlicy środowiskowej w Leśnicy 
przy ul. Kozielskiej 2 organizowane będą 
w miesiącu lipcu półkolonie dla dzieci  
i młodzieży, które odbywać się będą co-
dziennie od godz. 10.00 do 14.00. Planuje 
się realizację projektu pt: „Leśnica moje 
miejsce”. Uczestnicy wypoczynku wa-
kacyjnego wykonywać będą rysunkową 
dokumentację miasta Leśnicy. Kontynu-
owane będą zadania plastyczno – foto-
graficzne, dojdą zadania o charakterze 
dziennikarskim. Planuje się również son-
daż wśród mieszkańców „Oblicza Leśni-
cy”, cykl reportaży „Miejsca i ludzie” 
oraz zwiedzanie okolic, wyjazdy do kina  
i wiele innych atrakcji.
 Zachęcamy do współpracy chętne 
dzieci i młodzież.

Kluby Gminy Leśnica, godziny otwarcia – Lato 2008
Klub i biblioteka  
Raszowa

Poniedziałek, Wtorek, Piątek
Środa, Czwartek

10.00 – 14.00
15.00 – 19.00

Klub – Góra Św. Anny Poniedziałek - Sobota 16.00 – 20.00
Klub - Lichynia Czwartek - Sobota 18.30 – 22.00
Klub TSKN Zalesie Wtorek, Środa, Piątek 17.00 – 21.00
Klub - Dolna Piątek - Niedziela 16.00 – 22.00
Klub Łąki Kozielskie Środa - Piątek 16.30 – 19.30
Klub TSKN Kadłubiec Wtorek, Piątek, Niedziela 17.00 – 20.00
Świetlica Wiejska  
- Poręba

Piątek, Sobota 16.00 – 20.00

Świetlica Wiejska  
- Wysoka

Wtorek, Piątek, Niedziela 17.00 – 20.00

Świetlica Wiejska  
- Krasowa

Piątek, Sobota, Niedziela 17.00 – 20.00

Klub TSKN Leśnica Wtorek - Piątek 16.00 – 20.00

Zapraszamy do skorzystania z oferty wakacyjnej !

nież Mini Bufet oferujący między innymi 
lody, chłodne napoje, chipsy, batoniki itp. 
oraz automat z gorącymi napojami. Pla-
nuje się również zorganizowanie zajęć 
rekreacyjnych na basenie, które odbywać 
się będą w soboty. Będzie to między in-
nymi nauka pływania. Nad bezpieczeń-
stwem kąpiących się czuwają dwaj wy-
kwalifikowani ratownicy. W sierpniu na 
basenie odbędzie się festyn rodzinny na 
który już teraz wszystkich serdecznie za-
praszamy! 
 Galeria sztuki w Leśnicy w czasie wa-
kacji będzie czynna od wtorku do soboty 
w godzinach o 16.00 – 20.00.

Półkolonie 
w świetlicy 
środowiskowej

Data imprezy Nazwa imprezy Miejsce Organizator

30 kwietnia Postawienie Maibaumu Sala OSP Lichynia DFK Lichynia
30 kwietnia Postawienie drzewka majowego Zalesie Śląskie Rada sołecka Zalesie Śl.

1 maj Święto kwiecia - Maibaum Dom Spotkań DFK Leśnica, 
OSP Leśnica DFK Leśnica

1 maj Dzień Matki Klub Wiejski w Raszowej DFK Raszowa

22 maj Festyn rodzinny: Mama, Tata i Ja Raszowa
Burmistrz Leśnicy, SP Raszowa, Rada 
Rodziców działająca przy SP Raszowa, OSP 
Raszowa

24 maj Gminny Dzień Seniora Lichynia – Kościół, namiot

Burmistrz Leśnicy, Ksiądz prałat Piotr 
Kondziela, Urząd Miejski w Leśnicy: Edyta 
Gola, Łukasz Jastrzębski, Śląskie Stowarzy-
szenie Samorządowe; współpraca: księża 
proboszczowie parafii gminy Leśnica, 
LOKiR, DFK Lichynia, OSP Lichynia, sołec-
two Lichynia, koła PZERiI, młodzież DFK 
Leśnica

25 maj Festyn rodzinny Hala sportowa w Leśnicy LOKiR, DFK Leśnica

25 maj Majówka rodzinna Lichynia – namiot na parkingu 
przykościelnym

Sołtys, rada sołecka Lichynia, DFK Lichy-
nia, OSP Lichynia

25 maj Dzień Matki Świetlica w Dolnej DFK Dolna
25 maj Dzień Matki Świetlica w Kadłubcu Sołectwo Kadłubiec, DFK Kadłubiec

25 maj Dzień Matki Klub w Łąkach Kozielskich DFK Łąki Kozielskie, rada sołecka Łąki 
Kozielskie

26 maj Dzień Matki Klub Zalesie Śl. Rada sołecka Zalesie Śl., DFK Zalesie Śl.
31 maj Dzień Dziecka Klub wiejski Kadłubiec Rada sołecka Kadłubiec, DFK Kadłubiec

1 czerwca
XVII Przegląd Zespołów Dziecię-
cych i Młodzieżowych Mniejszo-
ści Niemieckiej Leśnica 2008

Namiot przed Domem Piel-
grzyma w Górze Św. Anny

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, bur-
mistrz Lesnicy, Urząd Miejski w Leśnicy

1 czerwca Dzień Dziecka i Matki Boisko- plac zabaw Rada sołecka Góra Św. Anny

1 czerwca Konkurs plastyczny o Janie Pawle 
II Klub wiejski Góra Św. Anny Rada sołecka Góra Św. Anny

1 czerwca Drzewko Majowe Centrum wsi koło skalniaka Rada sołecka Raszowej, DFK Raszowa
1 czerwca Dzień Matki, Dziecka i Ojca Czarnocin Rada sołecka Czarnocin, OSP Czarnocin
6 czerwca Dzień Dziecka Klub wiejski Poręba Sołtys i rada sołecka Poręby

7 czerwca Piknik rodzinny i obchody 785le-
cia miejscowości Boisko Zalesie Śl. Publiczne Przedszkole Zalesie Śl., SP Zalesie 

Śl. Rada sołecka Zalesie Śl.
14 czerwca Dzień Ojca Klub wiejski Raszowa DFK Raszowa

15 czerwca Festyn rodzinny Boisko przy klubie wiejskim w 
Wysokiej Sołtys i rada sołecka Wysokiej

21 czerwca Impreza rodzinno-sportowa Plac przyplebanijny w Dolnej
Sołtys, rada sołecka, ksiądz proboszcz Paweł 
Felsztyński, Towarzystwo przyjaciół wsi 
Dolna oraz Andrzej Widera.

22 czerwiec Jubileusz 80lecia OSP Łąki Ko-
zielskie

Boisko sportowe w Łąkach 
Kozielskich

OSP Łąki Kozielskie, Urząd Miejski w 
Leśnicy, sołectwo Łąki Kozielskie, DFK Łąki 
Kozielskie

22 czerwiec Przegląd Orkiestr Mniejszości 
Niemieckiej Leśnica 2008

Boisko sportowe w Łąkach 
Kozielskich

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, bur-
mistrz Leśnicy, Urząd Miejski w Leśnicy: 
Edyta Gola, Łukasz Jastrzębski

28 czerwiec XII Regionalny Przegląd Koni Poręba – boisko sportowe

Burmistrz Leśnicy, Urząd Miejski w Leśni-
cy, sołectwo Poręba, OZHK w Katowicach, 
Koło Terenowe OZHK w Strzelcach Opol-
skich; współpraca: LOKiR, OSP Leśnica, 
OSP Czarnocin

Co się działo w naszej gminie
Informacje Urzędu Informacje Urzędu
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W skrócie ...

Remont kościoła p.w. Św. Józefa w Lichyni - więcej na str. 15

Podświetlenie kościoła w Zalesiu - więcej na str. 15

Gminne zawody sportowo-pożarnicze - więcej na str. 9

XII Regionalny Przegląd Koni - więcej na str. 13

Deszczowa majówka w Leśnicy - więcej na str. 6

Prymicje księdza Łukasza Szablickiego - więcej na str. 23


