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W podziêce za chleb

dok. ze str. 1

Trudny by³ to rok dla rolników, ale
nawet najwiêksze przeciwnoci losu
nie mog¹ stanowiæ przeszkody dla
podziêkowañ Bogu za zbiory i chleb
z tegorocznego zbo¿a. W³anie o zapachu wie¿ego chleba mówi³ na Górze w. Anny o. B³a¿ej Kurowski, od
niedawna gwardian tutejszego zakonu franciszkanów.
Korony ¿niwne licznie przywiezio-

ne na diecezjalne wiêto plonów nie
tylko z dekanatu strzeleckiego, ale i
ca³ej Opolszczyzny, podobne jak
kosze wype³nione produktami spo¿ywczymi, pob³ogos³awi³ biskup
Pawe³ Stobrawa, który przewodniczy³ uroczystej mszy w. i który
zwracaj¹c siê do rolnikmów mówi³,
i¿ s¹ oni pracownikami fabryki, ustanowionej przez samego Boga.

Rok Nuciusa trwa

We wrzeniu 2006 roku w Polsce, podobnie jak w wiêkszoci krajów europejskich, organizowane s¹
obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Polska przy³¹czy³a siê do tej
akcji w 1993 roku. Europejskie Dni
Dziedzictwa, odbywaj¹ce siê z inicjatywy Rady Europy i pod patronatem Unii Europejskiej, to jedno z
najwa¿niejszych wydarzeñ kulturalnych przyczyniaj¹cych siê do poznania bogactwa i ró¿norodnoci zabytków. Obchody EDD maj¹ na celu edukacjê historyczn¹ i kulturaln¹, promowanie regionalnego dziedzictwa z
ukazaniem jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach
kultury europejskiej. Ogólnoeuropejska uroczystoæ zorganizowana zosta³a w Sankt Petersburgu w dniach
21 - 24 wrzenia.
Równie¿ niedawny koncert  24

wrzenia  w jemielnickim kociele
parafialnym w Jemielnicy zosta³ zorganizowany w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa Narodowego w
Województwie Opolskim Pod Honorowym Patronatem Marsza³ka Województwa Opolskiego. Równoczenie stanowi³ jedn¹ z bogatego cyklu
imprez Roku Nuciusa w Gminie Jemielnica.
Koncert Deo gratias - dziêkczynienie piewem sk³adane w wykonaniu wroc³awskiego chóru Cantores
Minores Wratislavienses by³ powiêcony twórczoci Johannesa Nuciusa.
Natomiast po koncercie odby³ siê
wyk³ad przeora klasztoru cystersów
w Jêdrzejowie pt. Duchowoæ cystersów. Tego samego dnia w Jemielnicy mo¿na te¿ by³o skorzystaæ z
rzadkiej okazji  poznania od wewn¹trz fragmentów zespo³u klasztornego.
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Lenica  wkrótce pierwszy mecz

Na 14 padziernika 2006 roku zaplanowano uroczyste otwarcie nowo
wybudowanych boisk rekreacyjnosportowych przy SOSW w Lenicy.
Wybudowane zosta³y boiska do koszykówki i pi³ki siatkowej z nawierzchni¹ akrylow¹, do pi³ki no¿nej
oraz pi³ki rêcznej. Powsta³ równie¿
asfaltowy kort do tenisa ziemnego
oraz bie¿nie (okólna trzytorowa, prosta czterotorowa oraz skocznia do
skoku w dal). Bie¿nie zosta³y pokryte nawierzchni¹ ceglan¹. Boiska wyposa¿ono w 2 punkty poboru wody
oraz w przy³¹cze zasilania elektrycznego. W³anie trwaj¹ koñcowe prace
 boisko do pi³ki no¿nej i rêcznej pokryte zostanie traw¹ syntetyczn¹.
Wszystkie boiska wyposa¿one zosta³y w pi³kochwyty.
Modernizacja starych i budowa
nowych boisk zosta³a przeprowadzona na potrzeby m³odzie¿y Orodka i
Publicznego Gimnazjum w Lenicy.
Zrealizowana inwestycja umo¿liwi
prowadzenie dodatkowych zajêæ po-

zalekcyjnych. Wp³ynie tak¿e na rozszerzenie form ró¿norodnej aktywnoci ruchowej na zajêciach sportowych w szkole. Podniesienie standardu boisk stworzy szansê dalszego rozwoju m³odzie¿y szczególnie

uzdolnionej sportowo. Boiska stan¹
siê miejscem imprez sportowo  rekreacyjnych. Przyniesie to pozytywne skutki dla zdrowia i poprawy jakoci ¿ycia m³odzie¿y i spo³ecznoci lokalnej.

Pierwsz¹ akcj¹ ganicz¹ Samoobrony by³ po¿ar w 1899 roku. Po
po¿arach, jakie w nastêpnych latach
zniszczy³y we wsi wiele zabudowañ:

1902, 1907, 1909, a w ostatnim -równie¿ maj¹tek ziemski, mieszkañcy
przeprowadzili we wsi zbiórkê pieniêdzy i kupili konn¹ sikawkê po¿arow¹. Bardzo przyda³a siê kilka lat
póniej, w czasie jednego z najdotkliwszych dla wsi po¿arów  w
1913r.
Ju¿ z tych kilku zdañ cytowanych za internetow¹ kronik¹ widaæ,
¿e od samego pocz¹tku swego istnienia OSP w Zalesiu wyranie odcisnê³a swoje piêtno na historii miejscowoci. Nic dziwnego, ¿e tak wielu
goci zjawi³o siê na jubileuszu OSP 
by powspominaæ dawne i nie tak dawne dzieje i oddaæ ho³d tym wszystkim, którzy bez wahania i zawsze gdy
trzeba stawi¹ siê na wezwanie, by
wzi¹æ udzia³ w akcji ratuj¹cej ¿ycie,
zdrowie i mienie innych.

110 lat OSP w Zalesiu l¹skim

Z pomp¹ - bo przecie¿ nie mo¿na inaczej  obchodzili stra¿acy jubileusz 110-lecia OSP w Zalesiu l.
Pierwsze wzmianki o stra¿y po¿arnej w tej miejscowoci  pisz¹ kronikarze dokumentuj¹cy jej dzia³alnoæ
na w³asnej stronie internetowej - pochodz¹ z roku 1896, kiedy mieszkañcy wioski nêkani spor¹ iloci¹ po¿arów utworzyli tzw. Samoobronê Po¿arow¹, któr¹ nazywano tak¿e Freiwilige Feuerwehr. Ówczesny
sprzêt bojowy to wózki, wozy z
beczkami, bosaki, siekiery, dobrze, ¿e
w pobli¿u du¿ych gospodarstw powstawa³y zbiorniki i stawy z wod¹,
z których w razie po¿aru czerpano
wodê.
Pierwsz¹ stra¿nic¹ by³a drewniana szopa, w której przechowywano
sprzêt, dopiero po jakim czasie zast¹pi³a j¹ murowana.

Do¿ynki w Raszowej

starostów ze wszystkich so³ectw i przyniesionych
przez nich bochenkach chleba.
Korowód spod siedziby DFK przeszed³ ulicami wsi
a¿ do Parku Wiejskiego  centralnego miejsca uroczystoci. A ¿e przez dwa dni pogoda sprzyja³a  goci
by³o du¿o, a wszyscy doskonale siê bawili.

Gospodarzem tegorocznych do¿ynek - 16. i 17. wrzenia  w gminie Lenica byli mieszkañcy Raszowej,
ale nie tylko w tej miejscowoci by³o widaæ, ¿e wiêtuje ca³a gmina. Przystrojone posesje by³y i gdzie
indziej, a przedstawiciele wszystkich so³ectw uczestniczyli w korowodzie i pokazie koron do¿ynkowych
Wreszcie  o randze wiêta wiadczy³a te¿ obecnoæ

