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Parafialne zmiany wart w Łączniku

Dożynki powiatowo–gminne w Chrzelicach

dokończenie na str. 7

dokończenie na str. 6

Tegoroczne dożynki powiato-
wo-gminne w Chrzelicach od-
były się w niedzielę 28 sierp-

nia. Zostały poprzedzone sobotnią 
zabawą taneczną z udziałem ze-
społu Lotus. W niedzielne przed-
południe na boisku sportowym 
w Chrzelicach obchody dożynkowe 
rozpoczęły się uroczystą mszą św. 
w intencji byłych i obecnych rolni-
ków oraz ich rodzin.

 Odprawił ją nowy łącznicki proboszcz 
ks. Damian Cebulla. O  13.30 spod 
Wiejskiego Centrum Kultury wyruszył 
dożynkowy korowód, prowadzony 
przez grupy mażoretkowe i  Bialską 
Orkiestrę Dętą. W  korowodzie jego 

uczestnicy przedstawiali śmieszne 
scenki z życia wsi. Barwny korowód 
obserwowali l icznie zgromadzeni 
na trasie dożynkowi widzowie. Sta-
rostami dożynek byli: Teresa Tarach 
i  Joachim Ofiera. Pani Teresa wraz 
z mężem Tadeuszem od 32 lat prowadzi 
pięćdziesięciohektarowe gospodar-
stwo rolne. Jej pasją jest działalność 
społeczna. Kieruje miejscowym Samo-
dzielnym Kołem Gospodyń Wiejskich.
 Starosta Joachim Ofiera od siedmiu 
lat k ieruje Rolniczą Spółdzielnią 
Produkcyjną w Chrzelicach istniejącą 
od 42 lat. Obecnie w RSP pracuje 18 
członków, gospodarujących na 555 ha. 
Niezależnie od produkcji roślinnej RSP 
prowadzi hodowlę trzody chlewnej.

22 sierpnia w godzinach wie-
czornych w kościele para-
fialnym pw. NMP w Łączniku 

odbyła się uroczysta msza św. poże-
gnalna w intencji ks. Manfreda Słabo-
nia, który po 36 latach proboszczowa-
nia w Łączniku przechodzi – zgodnie 
z dekretem opolskiego ordynariusza 
ks. bp. Andrzeja Czai – na emeryturę.

 Kapłanem jest od 51 lat. Po święceniach 
pracował jako wikariusz w  Dobrzeniu 
Wielkim, następnie w jednej z bytomskich 
parafii (przez cztery lata) i w Toszku (trzy 
lata). W latach 1975–1980 był proboszczem 
w olbrachcickiej parafii, a przez kolejne 36 
lat pełnił posługę w parafii w Łączniku. 
W  czasie wykonywania tej funkcji był 
budowniczym kościołów w  Pogórzu 

i Mosznej oraz kaplicy w Chrzelicach. 
Rozpoczął remont budynku po byłym 
klasztorze sióstr Elżbietanek w Łączniku. 
Od wielu lat zajmuje się etnografią, jest 
również autorem wierszy publikowanych 
w prasie i w almanachach, wydawanych m.in. 
w Konfraterni Poetów w Krakowie oraz 
przez nyskie środowisko literackie.
 W czasie uroczystej mszy św. ustępujący 
proboszcz wspominał lata młodości, 
a także rodziców i drogę do kapłaństwa. 
W czasie mszy wystąpił chór parafialny 
i  orkiestra dęta. Ks. Manfred Słaboń 
dziękował osobom z  poszczególnych 
sołectw wchodzących w  skład parafii 
za życzliwość i  wsparcie w  posłudze 
kapłańskiej. Na zakończenie nie zabrakło 
podziękowań i kwiatów od Rady Parafialnej, 
rad sołeckich i radnych.
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Nowy rok szkolny
W  nowym roku szkolnym 

2016/2017 do szkoły podsta-
wowej w Łączniku uczęszczać 

będzie 137 uczniów, w tym 11 do klasy 
pierwszej. 
 W filii szkolnej w Pogórzu naukę 
podjęło 18 uczniów. 
 Do przedszkoli w Łączniku, Pogó-
rzu, Brzeźnicy i Chrzelicach chodzi 
97 dzieci. 
W szkole podstawowej w Białej naukę 
podjęło 285 uczniów, w tym 18 w klasie 
pierwszej. Do szkół filialnych uczęszcza: 

w  Gostomi – 31, w  Radostyni – 24, 
a w Śmiczu – 29 uczniów.
 W  okresie tegorocznych wakacji 
w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Białej przeprowadzono prace ma-
larskie, dokonano remontu archiwum, 
garażu i pomieszczeń do zajęć z wy-
chowania fizycznego. Przygotowano 
pomieszczenia na magazyny dla szkoły 
i  przedszkola. Wiele drobnych prac 
remontowych wykonano w  filiach 
szkolnych: w Śmiczu, Gostomi, Ligocie 
Bialskiej, Radostyni i Prężynie.

Gminne Centrum Kultury w Białej
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  w ramach umowy zlecenia

Opiekun świetlic w Olbrachcicach, 
Ligocie Bialskiej i Solcu

1. Wymagania niezbędne:
 – wykształcenie wyższe pedagogiczne, terapia pedagogiczna, socjoterapia,
 – mile widziane doświadczenie w realizacji projektów socjoterapeutycznych
 – prawo jazdy kategorii B

2. Wymagania dodatkowe:
 – komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 – kreatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 – prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
 – pomoc w odrabianiu lekcji,
 – prowadzenie zajęć wychowawczych,

4. Wymagane dokumenty:
 – życiorys (CV)
 – list motywacyjny
 – kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 – inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gmin-
nego Centrum Kultury w Białej lub pocztą na adres Gminne Centrum Kultury 
w Białej ul Prudnicka 35 z dopiskiem: „Praca w świetlicach”, w terminie do dnia 
18.08.2016 r. (decyduje data wpływu) Aplikacje, które wpłyną do GCK w Białej 
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 Informacja o  wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej
 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględ-
nieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 

Zarząd Województwa Opol-
skiego ogłosił w ramach kon-
kursu „Bioróżnorodne Opol-

skie” XIX edycję „Piękna Wieś Opol-
ska 2016”.

 Tegoroczny konkurs jako jedno 
z głównych zadań, podjął działania 
edukacyjne i promocyjne w zakresie 
dbałości o otoczenie i zasoby przyrodnicze 
w lokalnych środowiskach. Na dożynkach 
wojewódzkich w Ujeździe, które odbyły 
się 04.09.2016r. wręczono nagrody 
laureatom.
 Wśród nich na II miejscu w kategorii 
„Najpiękniejsza Wieś” znalazło się Pogórze. 
Komisja konkursowa doceniła wysoką 
świadomość mieszkańców na temat 
posiadanych zasobów przyrodniczych 

swojej miejscowości oraz realizowanych 
w tym kierunku projektów przyrodniczo- 
edukacyjnych. Został również zauważony 
zrealizowany przez mieszkańców projekt 
polegający na fotografowaniu przyrody 
oraz rejestrowaniu jej dźwięków.
 Dzięki wielu przedsięwzięciom nastąpiło 
w ostatnich latach zmniejszenie działań 
niesprzyjających środowisku. Nastąpiło 
wzmocnienie odpowiedzialności za go-
spodarkę wodno-ściekową, dzięki czemu 
„Weronka” oczyściła swoje wody, czego 
dowodem są raki występujące w cieku.
 Wśród nagrodzonych z naszej gminy 
w kategorii „Najlepszy projekt” III miejsce 
zajął Łącznik.
 Na uwagę zasłużyła sobie również 
Grabina, która za swoją koronę żniwną 
otrzymała wyróżnienie.

Pogórze i Łącznik laureatami konkursu
„Piękna Wieś Opolska 2016”
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Zniwiołk w Chrzelicach

żyje, ale nauczył tej sztuki swojego syjna Eri-
cha, chtóry nie zmarnował talentu swojego 
łojca. Corołz wiałcej młodzieży w Chrzelicach 
jeździ na tyj jednyj kołku, chtórych łon terołz 
uczy. Corołz lepszy i wyrszy soł ty monocy-
kly, ty kieła na jednyj kółku. Na nich robioł 
wielkie pokazy i soł znani na całoł Polska. 
Całoł wieś se w to angażuje. Myśla, ze nie 
jeden występ jeszcze pokołżoł, bo swoje dzieci 
Erich też już nauczył, tak iż tradycja w rodzi-
nie nie zaginie.
 Chrzelice stawiają na sport i  w  pocho-
dzie szli też sportowcy rezerwiści z pierwej-
szego LZS-u, coby pokołzać, iż tyż byli mło-

dzi i łod nich se wszystko zaczło. Jak już boło 
po pochodzie wszyscy posiadali do namiotu 
i se zaczły śpiewy, tańcy, łobiegaczki roznosiyły 
dobry kołołcz, chtórego stykło loł wszystkich 
i jeszcze łostało. Ale krom kołołcza szołtyska, 
starostowie i burmistrz Białej dzielyli tyn 
poświncony i połomany chleb miedzy ludzi 
na znak, coby im nigdy chleba nie brachło.
 A teraz połrał napisów ze wsi w czasie żni-
wiołka. Te napisy to jest taki głos mieszkań-
ców do gminnego regiyrunku. Zamiast poda-
nia abo wniosku do gminy, napiszoł co ich 
boli na przyczepie, abo postawią przed wro-
toma. Zacznał łod tygo napisu:
 „Burmistrzu, siedzi na traktorze ze złoma-
noł nogoł, na dziurawej sycowej”, dalij tak: 
„wszystko co namócymy, rencistom doło-
żymy”...abo, – Dyby wszyscy jak rolnicy pra-
cowali, toby renciści nie narzekali. Jechała tyż 
służba zdrowia z napisał „Daleko łod noszy” 
i  fojerwera na chtóroł wdycki idzie liczyć. 
Bół tyż narodowy fundusz zdrowia, chtóry 
nic nie daje, więc nom piła pozostanie. No 

i jechały też szwołczki, kaj pisało „Jegła nitka 
plus krawcowa i ciuchy jak nołnowszoł moda, 
zapraszamy do naszego zakładu, uszyjemy 
bez przymiarki z nutką ładu”. Tak boło 10 
lołt tymu w Chrzelicach na żniwnołku, a jak 
boło w tyj roku, 10 lołt nieskorzy na dożyn-
kach gminnych?. Boło tak samo jak dołw-
nij z  uroczystoł Świantymszoł w  namio-
cie, ale łodprawjonoł bez nowego probosz-
cza. Mnie boło smutno, nie boło już Ericha 
Murlowskiego. Odszedł za wczas, już 3 lata 
tymu, ale dzieci jechały na kiełach z jednyj 
kołka na umzugu. Dzierzały se festy za rałki 
i pruły do przodu. Erich se sicher ucieszył, iż 

jest po nim chtoś, co ich tygo nauczył. Co jesz-
cze boło nowego na dożynkach, możecie se 
dowiedzieć z napisów jakie boły na trak-
torach w czasie umcugu. Nołwianci boło, 
jak wdycki ło piwie – np. chop leży łożarty 
na tołczce przed swojemi wrotoma, baba nad 
nim pomstuje i napis- Opa opa kajś ty boł, 
w Chrzelicach na dożynkach piwo pioł
 Abo tak – Brzuszek piwny, to nic złego, 
lepszy jest od ciążowego. Jyno 2 napisy boły 
zwionzany ze Unią Europejską – Pobrali-
śmy dotacje jedziemy na wakacje, i przyszła 
dopłata, pijemy do lata.
 Wianci boło napisów o  nowej ustawie, 
np. 500+ dostali, i mnie w to wkopali.
 Gdy 500+ mamy, kieszenie napełniamy. 
Im więcej głów, tym więcej stów.
 500 + mamy, więc dożynki powiększamy. 
I ostatni napis: Na lepszy wóz 500 +.
 A mie se nołwianci podobał napis chtory 
boł na przyczepie piekarzy: „Szacunek 
do chleba jest kluczem do nieba”. 

Dożynki wiejskie wciąż cieszą się popularnością

Podziękowanie 
Za wielką pracę włożoną 

w przygotowanie Jubi-
leuszu moich 85 urodzin pra-
cownikom z  Urzędu Gminy 
i Gminnego Centrum Kultury 
w Białej, za listy gratulacyjne, 
życzenia, kwiaty, za oprawę ar-
tystyczną naszych młodych ar-
tystów, moim Kórniczankom, 
które zaśpiewały mi „Sto lat”, 
koleżankom z Klubu Abstynenta 
oraz wszystkim gościom, którzy 
w tym dniu byli ze mną, za to, że 
mogłam tyle szczęścia przeżyć 
– serdecznie dziękuję.

� a Myszyńsk�

Na jesień to wszystko łobrołcoł se 
na wsi kole żniwiołka. 10 lołt 
tymu, gminne dożynki boły 

w Chrzelicach i  tak wtedy ło tyj pisałach. 
Wszystko boło na szpilplacu w  namiocie 
nawet świałtymszoł rano, bo łoni nie mają 
kościoła we wsi, jyno kaplicał, a tał by boło 
za mało placu dloł wszystkich. Bardzo fajnie 
kobiety ustroiły ten namiot. Łołtołrz weźli 
z kaplicy, a za nim zrobiyli ze zbożał wielkie 
koło, poszczodku z gołścioma pszeńcy i nad 
nij wisał duży krzyż. Tak iż nie musieli symnąć 
z korony żniwnej krziża, coby se w dwier-
zach kościoła korona smieściła, jak to już kaj 
indziej se trefiło, bo korona boła za wysokoł.
Po świantejmszy boł łobiołd loł gości, 
a po łobiedzie umcug. Nie banał wom siłał 
pisać ło umcugu, boch już to wiela razy 
w naszyj Panoramie robiyła, jyno woł powiał 
ło tyj, co w Chrzelicach na umcugu boło inaczi. 
A boła to młodzież, co w pochodzie dożyn-
kowym jechała na kiełach z  jednyj kółkał. 
Tego nigdzie nie ma, a  tał prawie wszyscy 
młodzi już łod dołwna na takich jeżdżą. Ci 
nołlepsi to majoł kieła i ze 3 metry wyso-
kie i po drołbce na nie siadajoł, a udzierzeć 
na jednyj kółku glajchgewicht nie jest ajn-
fach, bo to lengsztangi nie moł, to jyno rał-
koma tak lawirujoł, prawie jak w cyrkusie 
muszoł to umieć.
 Pamiałtoł jak my 57 loł temu do Białej przy-
szli i zakład fotograficzny łotwarli, to zacznoł 
taki chop z Chrzelic przynosić do nołs filmy 
do wywoływanioł z takiego prostego aparatu 
Drucha jyno, ale tał już mioł łobrołzki knip-
snionych dzieci ze wsi, co jechały na jednyj 
kółku. Jak mi rozprawioł, to łon to wszystko 
som robił, uczył jechać te dzieci i te kieła wiał-
kszy i mynszy som montował. Zwioł se ten 
chop Rajmund Murlowski. Nieskorzy robiyli 
my mu tyż łobrołski ślubnny. Już dołwno nie 

Rokrocznie w kilku sołectwach bialskiej 
gminy – niezależnie od dożynek gmin-
nych – organizowane są tego rodzaju 

imprezy. Do tradycji należą już dożynki wiej-
skie w Pogórzu. Tradycyjnie wyznaczone 
panie wyplatają koronę żniwną, która w uro-
czystym pochodzie przez wieś niesiona jest 
do miejscowego kościoła – tam odprawiona 
zostaje msza św. w intencji rolników i ich 
rodzin. W tym roku odprawił ją przecho-
dzący na emeryturę proboszcz łącznickiej 
parafii ks. Manfred Słaboń. W przededniu 

dożynek: w sobotę – 21 sierpnia, na placu 
rekreacyjno-sportowym, odbyła się zabawa 
taneczna z udziałem zespołu Transfer. W nie-
dzielne popołudnie, po mszy, na placu, odbyły 
się występy artystyczne w wykonaniu dzieci 
z miejscowego przedszkola. Następnie wystą-
pił duet: Klaudia i Kasia Chwołka, znany 
z programów w TVS. Po ich występie na sce-
nie pojawiła się młodzieżowa grupa ze Stu-
dia Wokalnego w Lubrzy. Ich program rów-
nież podobał się uczestnikom dożynkowego 
spotkania. Panie z Pogórza przygotowały 

poczęstunek, na który złożyły się słodkie cia-
sta i kawa. W spotkaniu wziął udział bialski 
burmistrz Edward Plicko. Impreza, podobnie 
jak w latach ubiegłych, była w pełni udana.
Uroczystość dożynkowa dla mieszkańców 
została również zorganizowana w Nowej 
Wsi. Atrakcję dla dzieci stanowił występ pru-
dnickiego Tygryska. Następnie publiczność 
zabawiał instrumentalista i wokalista Denis 
Kopiec z Ligoty Bialskiej. Rada Sołecka zapła-
ciła także za umożliwienie dzieciom nieod-
płatnych zabaw na dmuchańcach. Nie zabra-

kło kawy i smacznego śląskiego kołacza.
 18 sierpnia zorganizowano też uroczystość 
dożynkową w Laskowcu, pod namiotami wypo-
życzonymi od kolnowickiego LZS. We wspól-
nym obiedzie na placu rekreacyjnym uczest-
niczyło ponad 70 mieszkańców. Festynowe 
imprezy zakończyła wspólna zabawa taneczna.
 Dożynki miały miejsce również w nie-
dzielę, 4 września, w Łączniku. Podobne 
spotkania odbyły się także w innych sołec-
twach bialskiej gminy.

Ryszard Nowak

Pogórze Łącznik

Nowa Wieś Łącznik
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Akcja lato 2016

Akcja Lato 2016 była prowadzona w lipcu i sierpniu. W jej ramach zor-
ganizowano wiele imprez dla dzieci i młodzieży. W okresie dwóch wa-
kacyjnych miesięcy prowadzone były warsztaty mażoretkowe. W cza-

sie trwania wakacji zorganizowano dla dzieci warsztaty kulinarne. W lipcu 
zorganizowany został turniej rozwiązywania łamigłówek, rebusów i zaga-
dek. W świetlicach środowiskowych w Olbrachcicach, Śmiczu, Radostyni, 
Łączniku, Nowej Wsi i Kolnowicach wystąpił teatrzyk ART RE. W lipcu od-
był się wyjazd na kręgle do Opola, W sierpniu do ciekawych zajęć należały 
warsztaty malowania na płótnie i lepienia z gliny. W ramach zajęć zorga-
nizowano zajęcia plastyczne dla dzieci, wyjazd do Parku Rozrywki Ener-
gylandia w Zatorze i do stadniny koni w Chocimiu. Kilka planowanych wy-
cieczek wyjazdowych nie odbyło się ze względu na małe zainteresowanie 
propozycjami w tym zakresie.

zamieszkali w Rostkowicach, ślub: 1.07.1956 r.
Dostojnym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat,

zdrowia i pomyślności.

60-l ecie pożycia małżeńskiego
„Diamentowe Gody” obchodzil i:

Barbara i Jan Kontny

24 sierpnia – na placu usytuowanym przy Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Białej – przy dofinansowaniu ze środków Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich (w ramach programu „Działaj lokalnie”) 

zorganizowana została – dla dzieci – impreza kulturalna pn. „Zakończenie 
lata”. Jej projekt został napisany przez Radę Mieszkańców Osiedla w Białej.
 – W ramach imprezy – mówi przewodnicząca Katarzyna Stroka – od-
były się między innymi konkursy dla dzieci. Wiele atrakcyjnych form za-
bawy wnieśli najmłodsi członkowie klubu sportowego „Bielik”, pod nadzo-
rem trenera Jarosława Olajossego, który przeprowadził liczne konkurencje 
sportowe dla najmłodszych uczestników spotkania. Niewątpliwą atrakcją 
były rozmowy z przedstawicielami miejscowej policji, którzy opowiedzieli 
o swojej pracy, a ponadto umożliwili dzieciom oglądanie wnętrza radiowozu.
 W spotkaniu uczestniczył wierny kibic sportowy o. Maciej Kostecki.

Zakończenie lata

Emeryci pożegnali lato

Zar zą d Ko ła  Po l sk iego 
Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Bia-

łej na zakończenie tegorocz-
nego lata zorganizował dla swo-
ich członków piknik na placu 
za Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej. Na spotkaniu obecny 
był zaproszony bialski burmistrz 
Edward Plicko.
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Nowy sołtys w Łączniku Harmonogram wywozu śmieci

Dyrekcja Szpitala im. św. Elżbiety w Białej 
składa serdeczne podziękowania 

Panu Stanisławowi Chmieleckiemu 
za przekazanie roweru treningowego

do prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji chorych.

Pani Patrycji Piechaczek
z powodu tragicznej śmierci

Matki
wyrazy głębokiego współczucia

składają
Burmistrz

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej

Rozmowa z Ireną Wotką 
– sołtys Łącznika.

– Proszę powiedzieć kilka słów o sobie 
i swojej rodzinie.
– Jestem matką trójki dorosłych dzieci, 
mąż pracuje w Holandii. Do końca sierpnia 
pracowałam zawodowo w prywatnym 
przedszkolu w  Opolu w  charakterze 
pomocy nauczycielki, obecnie niedo-
magam, pojawiły się kłopoty zdrowotne, 
a dojazdy i charakter pracy były męczące. 
Wspólnie z  rodziną zdecydowaliśmy, 
że zrezygnuję z pracy zarobkowej.

– Co zdecydowało o tym, że zgodziła 
się pani zostać sołtysem?
– Sołtysem przez półtora kadencji byłam 
w latach poprzednich – w Mokrej. Moja 
koleżanka na zebraniu wiejskim w Łączniku 
zgłosiła moją kandydaturę po rezygnacji pani 
Małek. Poszłam na zebranie jako członek 
lokalnej społeczności, a wyszłam jako sołtys.

– Jak rodzina zareagowała na pani wybór?
– Mąż był nieco zaskoczony, ale pogodził 

się tym, że zostałam sołtysem.

–Na kogo liczy pani w  działaniu? 
Na czyje wsparcie i pomoc?
– Bardzo liczę na pomoc mieszkańców 
oraz naszej wspaniałej rady sołeckiej, 
która jest bardzo aktywna. Brałam to pod 
uwagę, decydując się na ten wybór. Sam 
sołtys niczego nie dokona, potrzebna 
jest aktywność środowiska. Chcę, aby 
dobra passa trwała. Liczę na dalsze 
zaangażowanie wszystkich organizacji 
działających na terenie naszej wsi, a więc: 
koła Mniejszości Niemieckiej, Odnowy 
Wsi, OSP, Caritasu i Rady Parafialnej. 
Wspólnie możemy wiele zrobić.

– Czy liczy pani również na pomoc 
bialskiego Urzędu Miejskiego?
– Tak, liczę na ich pomoc. Bieżącym 
przykładem współpracy było zorgani-
zowanie naszych lokalnych, wiejskich 
dożynek. Atrakcji nie brakowało.

– Zapewne będzie pani podejmowała 
działania na rzecz pozyskiwania środków 
finansowych z zewnątrz.
– Myślę o działaniach w tym zakresie, 
liczę na efektywną współpracę – między 
innymi z panią radną Moszczeńską.

– Jakie są plany na najbliższe miesiące?
– Myślimy o dalszej modernizacji naszego 
boiska sportowego, m.in. remoncie szatni, 
urządzaniu pomieszczeń socjalnych... 
Potem przystąpimy do realizacji kolejnych 
pomysłów. O tych sprawach będziemy 
decydowali wspólnie z przedstawicielami 
naszych lokalnych wiejskich organizacji. 
Marzy mi się – na przykład – urządzenie 
siłowni na świeżym powietrzu, takiej, 
jaką ma Pogórze.

rozmawiał Ryszard Nowak

Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina

Miesiąc
Niesegregowane Segregowane Wielkogabarytowe

komunalne Suche (poj.) Popiół Gabaryty
Październik 3 10, 24 3, 17 10

Listopad 7 7, 21 2,16,30 -
Grudzień 5 5, 19 13, 27 -

Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostko-
wice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik 

Miesiąc
Niesegregowane Segregowane Wielkogabarytowe

komunalne Suche (poj.) Popiół Gabaryty
Październik 4 11, 25 4, 18 11

Listopad 8 8, 22 2,16,30 -
Grudzień 6 6, 20 13, 27 -

Łącznik, Chrzelice

Miesiąc
Niesegregowane Segregowane Wielkogabarytowe

komunalne Suche (poj.) Popiół Gabaryty
Październik 5 12, 26 5, 18 12

Listopad 9 9, 23 2, 16 -
Grudzień 7 7,21 14, 28 -

Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia

Miesiąc
Niesegregowane Segregowane Wielkogabarytowe

komunalne Suche (poj.) Popiół Gabaryty
Październik 6 13, 27 6, 19 13

Listopad 3 10, 24 3,17,31 -
Grudzień 8 8, 22 15, 29 -

Miasto Biała – odbiorcy indywidualni, budynki prywatne

Miesiąc
Niesegregowane Segregowane Wielkogabarytowe

komunalne Suche (poj.) Popiół Gabaryty
Październik 7, 21 14, 28 7, 21 17

Listopad 4, 18 10, 25 4, 18 -
Grudzień 9, 23 9, 23 16, 30 -

Miasto Biała – wspólnoty, budynki komunalne

Miesiąc
Niesegregowane Segregowane Wielkogabarytowe

komunalne Suche (poj.) Popiół Gabaryty
Październik 7, 21 14, 28 7, 21 2

Listopad 4, 18 10, 25 4, 18 -
Grudzień 9, 23 9, 23 16, 30 -

Informujemy Państwa, że: odbiór odpadów nastąpi w godzinach: 6:00-
22:00, pojemniki z odpadami nie zabrane z powodu zbyt późnego ich 
wystawienia prosimy wystawić w następnym terminie. PSZOK w okresie 

zimowym 01.10.2016-31.03.2017 jest czynny od wtorku do piątku w godzi-
nach 9:00-16:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9:00-12:00

10 sierpnia 2016 r. w siedzibie Partner-
stwa Borów Niemodlińskich w Nie-
modlinie odbyło się posiedzenie ko-

misji oceniającej projekty dodatkowego na-
boru „Działaj lokalnie”  edycja 2016. Spośród 
9 wniosków jakie wpłynęły do Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich po długiej dyskusji 
komisja zadecydowała o przyznaniu dwóch 
grantów m.in. na projekt Stowarzyszenia Wsi 
Gostomia p.n. „Zielona Gostomia - nasze do-
bre miejsce” na kwotę 5.979,00 zł.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
w Krobuszu uprawia pole o po-
wierzchni ok. 400 ha. Prowadzi 

również fermę drobiu w Krobuszu 
i odchowalnię kur w Prężynce. 

 W br. uprawiano na powierzchni 20 
ha buraki cukrowe, na 110 ha rzepak, 
a  na pozostałym areale pszenicę. 
Tegoroczne zbiory pszenicy wyniosły 
ok. 8 ton z 1 ha, 3,7 tony rzepaku. Są 
więc nie najgorsze. Zbiory buraków 
cukrowych szacuje się na ok. 60 ton 
z ha. RSP w kurnikach hoduje ok. 28 
tys. sztuk kur, a dzienna produkcja 
jaj wynosi ok. 25 tys. sztuk.
 Tegoroczne ceny zbóż wynoszące 
ok. 570 zł za tonę są bardzo niskie. 
Zdaniem  prezesa W. Kalicińskiego 
cena – zważywszy na koszty produkcji 
winny kształtować się na poziomie 

650-670 zł. Część zbóż RSP sprze-
daje w ramach handlu wymiennego 
w zamian za dostawę pasz dla ferm 
kurzych, część do młynów. Szuka 
się sprzedawców oferujących naj-
korzystniejsze ceny. Bywa, że mają 
miejsce okresowe zatory płatnicze, 
są odbiorcy, którzy zwlekają z zapłatą 
za dostarczone zboże. 
 Spółdzielnia w Krobuszu – zapewnia 
prezes Kaliciński dysponuje odpo-
wiednim sprzętem do uprawy roli. 
Posiada też odpowiednie magazyny 
i suszarnie do przechowywania zbóż. 
Jakie zyski osiągną spółdzielcy za 
tegoroczną produkcję to się dopiero 
okaże, po zbilansowaniu kosztów 
produkcji i  osiągniętych zysków 
ze sprzedaży produktów rolnych 
i hodowlanych.

R. Nowak

Żniwa w spółdzielni
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We mszy pożegnalnej uczestni-
czyło wielu parafian – teren 
duszpasterskiej posługi ks. 

Manfreda Słabonia obejmował dziewięć 
okolicznych sołectw. Były to dla wszystkich 
wzruszające i  niezapomniane chwile. 
Posługę w łącznickiej parafii zakończył 
również dotychczasowy wikariusz – ks. 
Mariusz Ołdak.

*
 24 sierpnia, w godzinach wieczornych, 
w  kościele parafialnym w  Łączniku 
odbyła się uroczysta msza św. inaugu-
rująca objęcie parafii przez ks. Damiana 
Cebullę; odprawiona została w koncele-
brze z  dotychczasowym proboszczem 
– ks. Manfredem Słaboniem i nowym 
wikarym – ks. Adamem Łotockim. 
Nowego proboszcza i wikariusza powitał 
przechodzący na emeryturę ks. Słaboń, 
życząc nowym kapłanom wszelkiej 
pomyślności i zadowolenia w posłudze. 
W okolicznościowym kazaniu nowy pro-
boszcz – ks. D. Cebulla wyraził uznanie 
i podziękowanie za długoletnie pełnienie 
obowiązków kapłańskich przez ks. M. 
Słabonia. Zapewnił parafian, że będzie 
dążył do jak najlepszego wykonywania 
duchowej posługi w nowym środowisku. 
Nawiązał również do swojej dotychczasowej 
drogi kapłańskiej. W czasie mszy wystąpił 
chór parafialny i orkiestra. Nie zabrakło 
życzeń i kwiatów od Rady Parafialnej.
 Nowy łącznicki proboszcz – ks. Damian 
Cebula urodził się w parafii Czarnowąsy, 
koło Opola. Wychowywał się w cieniu 
drewnianego kościółka liczącego ponad 

trzysta lat, który przed kilkoma miesią-
cami spłonął, ale został odbudowany. 
Ma starsze od siebie rodzeństwo – dwóch 
braci i siostrę. Do szkoły podstawowej 
i  średniej uczęszczał w  Opolu. Studia 
na teologiczne rozpoczął w  Nysie, 
a  kontynuował w  Opolu. W  2000 r. 
święceń kapłańskich udzielił mu ks. 
abp A. Nossol. W latach 2000–2010 był 
wikarym – najpierw w Oleśnie, następnie 
w jednej z opolskich parafii. Od 2005 
do 2009 roku posługiwał w Paczkowie, 
później przez dwa lata w Niemodlinie. 
W latach 2010–2016 był proboszczem 
w Radoszowej, a 24 sierpnia – dekretem 
opolskiego biskupa – został mianowany 
proboszczem w Łączniku.
 Ks. Adam Łotecki urodził się w Ra-
cławicach Śląskich, gdzie uczęszczał 
do szkoły podstawowej, zaś Liceum 
Ogólnokształcące ukończył w Prudniku. 
Ma starszą siostrę. Życie nie rozpieszczało 
młodego Adama: najpierw stracił brata, 
a  matka zmarła, gdy był diakonem. 
Odbył sześcioletnie studia na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. 
W 2010 roku otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk ordynariusza opolskiego – ks. bp. 
Andrzeja Czai. W latach 2010–2013 był 
wikariuszem w Ujeździe Śląskim, następnie 
przez dwa lata przebywał w głuchołaskiej 
parafii. W okresie od 2014 do 2016 roku 
był kapłanem w Zdzieszowicach, a 24 
sierpnia mianowany został wikariuszem 
w Łączniku.

Ryszard Nowak

ks. Manfred Słaboń

Nadjeżdża…
Mój tramwaj nadjeżdża. 
Mruga życzliwie oczyma napisów.
Przytakuje, że to ten oczekiwany.
Z godnością służby zatrzymuje się.
Podróżni bez pośpiechu
zajmują w nim miejsca.
Nikt dziś nie ma min biurowych.
Pan przy oknie oczyma wchłania
mijane reklamy.
Babcia kurczowo trzyma torbę.
Ściska radosny i chwalebny różaniec.
Na twarzy promienieje pokój.
Jej spojrzenie rzeźbi niebiańska radość.
Wnuk wczoraj przyniósł
świadectwo z czerwonym paskiem.

Jan Szczurek

Wiersz pożegnalny
Płomieniem słowa z ambony
odprowadzał duszę parafian do nieba.
Przywracał myślenie tym którzy
byli na dnie.
Przestawali myśleć, kochać bliźniego,
bo szatan podpowiadał z ekranu …..nie trzeba,
Wielu przywrócił
z diabelskich rąk i poszli do nieba.
Sutannę zamienia na roboczy anzug.
Pogórzanie stanęli do pracy,
jak konie przy dyszlu. 
Duży mały, jeden przy drugim,
przy budowie nowej świątyni.
Ksiądz Manfred 
rzeźbi piórem dla Konfraterni Poetów 
na krakowskiej skale.
Czyni dobro pięćdziesiąt lat. 
Zrozumieć jego śląską duszę 
przeoraną jak historia tej krainy,
nie jest łatwo.
Pszociel Ślońskiej godki,
Siedemdziesiąt pięć lat to trochę, 
ale do stu jeszcze daleko.
Księże Manfredzie, życzymy Ci tego i dziękujemy
za Olbrachcice, Moszną, Pogórze i Łącznik.

Łącznik, sierpień 2016 r

Zł
ot

e
go

dy

Róża i Gerard Mazur
zam. Nowa Wieś Prudnicka, 

ślub: 23.07.1966 r.
Renata i Ernst Strzoda

zam. Rostkowice, ślub: 03.09.1966 r.
Irena i Herbert Siano

zam. Łącznik, ślub: 24.09.1966 r.
Agnieszka i Walter Mierzwa
zam. Biała, ślub: 24.09.1966 r.

Parafialne zmiany wart w Łączniku

Dożynkowe podziękowania
Lista darczyńców i sponsorów powiatowo-gminnych 
dożynek w Chrzelicach 2016.
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w Kolnowicach, Rostkowicach, Chrzelicach 
i Krobuszu, Bank Spółdzielczy w Białej, Spółka Wodociągi i Kanalizacja, 
Sklep Rol-Bud H. Honisza, Firma Handlowo – Usługowa B.Hanko z Białej, 
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane M. Jasiulek z Kędzierzyna – Koźla, PUH 
Komtec R. Roden z Chrzelic, „Magiczny kwiat” K. Kaleta z Chrzelic, Firma 
Rolnicza T.  Marzotko z Białej, Ziemne Roboty i Brukarstwo H.  Kopka 
z Golszowic, Spółdzielnia Mleczarska z Prudnika, Cukiernie R. Kimmel, 
K. Handzik i I. Cebuli, Dagmara Duchnowska.

Sołtys Chrzelic Grażyna Dolak serdecznie dziękuje mieszkańcom Chrzelic, 
którzy włożyli duży trud w przygotowanie do dożynek, pięknie ustroili płoty 
posesji i wieś. Paniom słowa podziękowania za wykonanie pięknej korony 
żniwnej oraz paniom, które zadbały o obsługę gości oraz wszystkim uczestnikom 
dożynkowego korowodu, w tym sołtysom i mieszkańcom okolicznych wsi. 
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Obecnych na dożynkach powitała 
sołtys Chrzelic Grażyna Dolak.
Za trud rolników dziękowali bialski 
burmistrz Edward Plicko i  starosta 
prudnicki Radosław Roszkowski. 
Burmistrz Plicko poinformował 
o planowanych w 2016 roku inwesty-
cjach gminnych, a starosta Radosław 
Roszkowski z uznaniem wspomniał 
o  radnym powiatowym z  Chrzelic 
Januszu Siano, który podejmuje wiele 
działań na rzecz bialskiej gminy. 
Członek województwa Opolskiego 
Szymon Ogłaza odczytał obecnym 
list marszałka Andrzeja Buły. Wśród 
gości dożynkowych obecni byli rów-
nież: przewodniczący Rady Powiatu 
Józef Janeczko, burmistrz Prudnika 
Franciszek Fejdych, wójt gminy 
Lubrza Mariusz Kozaczek, członek 
Zarządu Wojewódzkiego TSKN Róża 
Zgorzelska i  sekretarz Euroregionu 
Pradziad Arnold Hindera.

 W  czasie trwania uroczystości 
dożynkowej rozstrzygnięto konkurs na 
najpiękniejsze korony żniwne. Korony 
oraz przyznane nagrody przedstawiamy 
na str. 12. W programie artystycznym 
na scenie pod namiotem wystąpiły 
chrzelickie przedszkolaki, chór Zgoda, 
zaprezentowano pokazy monocykli. 
Wystąpili również kapela ze Śląska im. 
Józefa Poloka, chór Seniores i zespół 
folklorystyczny Walczanki. Wieczorem 
odbyła się zabawa z udziałem zespołu 
Duo Elektrix.
 Organizatorami tegorocznych 
powiatowo-gminnych dożynek byli: 
Gmina Biała, Powiat Prudnicki i So-
łectwo Chrzelice. Wsparli je Gminne 
Centrum Kultury w Białej, Odnowa 
Wsi Chrzelice, Samodzielne Koło 
Gospodyń Wiejskich, LZS i  OSP 
Chrzelice. Imprezę prowadził nauczyciel 
Edward Holm.

Dożynki powiatowo–gminne w Chrzelicach
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Zespół Interdyscyplinarny w Białej
Przemoc domowa… ciągle o niej 

słyszymy w mediach, ale prze-
cież nas ten problem nie doty-

czy... a może nie chcemy, aby do-
tyczył? Wstydzimy się, stwarzamy 
pozory, ukrywamy prawdę, albo wo-
limy nie widzieć siniaków sąsiadki lub 
udawać, że nie słyszymy krzyków zza 
ściany mieszkania. Nadal stosujemy 
się do słów pani Dulskiej, bohaterki 
dramatu Gabrieli Zapolskiej, która 
twierdziła, że „Na to mamy cztery 
ściany i sufit, aby brudy swoje prać 
w domu i aby nikt o nich nie wie-
dział”. Niestety problem ukryty nie 
przestaje istnieć, dlatego powołano 
szereg instytucji, które wspomagają 
osoby zagrożone.

 O  przemocy domowej możemy 
mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski 
działając umyślnie i wykorzystując przy 
tym swoją przewagę (np. siły), narusza 
Twoje prawa i dobra osobiste, a także 
powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś 
szkody. Przemoc w  rodzinie to nie 
tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego 
znęcania się zalicza się do niej także 
przemoc psychiczną, seksualną czy 
ekonomiczną (kontrolę f inansów 
i  życia zawodowego) oraz zaniedba-
nie. Ponadto zazwyczaj występują 
one łącznie, np. w rodzinie, w której 
ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia 
się i psychiczna. Przemoc, która pojawia 
się w rodzinie, jest bardzo bolesna dla 
osób, wobec których jest bezpośrednio 
stosowana, ale również dla świadków, 
którymi często są dzieci.
 Dziecko wychowujące się w rodzinie 
przemocowej, nawet jeśli samo nie jest 
bezpośrednio ofiarą maltretowania, 
ale „jedynie” świadkiem znęcania się 
jednego z rodziców (opiekunów) nad 
drugim, nie jest w stanie prawidłowo 
się rozwijać, zarówno w sferze psycho-

fizycznej, jak i społecznej!
 Wychodząc naprzeciw potrzebom 
społecznym w  2011 roku powołano 
Zespół Interdyscyplinarny w Białej, który 
skupia się na działaniach dotyczących 
zapobiegania i zwalczania przemocy 
w rodzinie. Diagnozowanie problemu 
przemocy, podejmowanie działań 
w środowisku nią zagrożonym, inicjo-
wanie interwencji, rozpowszechnianie 
informacji o  instytucjach, osobach 
i  możliwościach udzielenia pomocy 
w środowisku lokalnym, a także podej-
mowanie działań w stosunku do osób 
stosujących przemoc w rodzinie to jego 
główne zadania.
 Członkowie Zespołu to cała grupa 
specjalistów pracująca w takich instytu-
cjach jak: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Białej, Posterunek Policji w Białej, 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w  Białej, 
Sąd Rejonowy w Prudniku, Powiato-
wy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Prudniku oraz placówki oświatowe. 
Przewodnicząca Zespołu – pani Maria 
Wieszołek nadzoruje i koordynuje jego 
działania, które polegają na udzielaniu 
pomocy osobom lub całym rodzinom 
znajdującym się w kryzysie i dotknię-
tym problemem przemocy. Wspólnie 
poszukiwano rozwiązań problemów 
rodziny związanych z  przemocą, 
a ofierze zakładano Niebieską Kartę 
w celu zorganizowania niezbędnej dla 
niej pomocy.
 Zespół Interdyscyplinarny w ramach 
organizowania pomocy danej rodzinie 
tworzył grupy robocze. W skład grup 
roboczych wchodzili przedstawiciele 
służb oraz specjalistów kompetentnych 
w  zakresie danego problemu współ-
pracujących bezpośrednio z rodziną. 
Przedstawiciele grupy spotykali się 
zarówno z  osobami doznającymi 
przemocy jak i stosującymi przemoc. 

szczególnie plastycznych. Oddawały 
one charakter osobisty i  ukazywały 
wszelkie trudności, z jakimi borykają się 
w domu rodzinnym. Uczniowie w swoich 
pracach pokazali, iż są świadomi tego, 
co dzieje się w ich rodzinie, a przede 
wszystkim wiedzą, jakie wartości w życiu 
są najważniejsze. Ponadto gimnazja-
liści w  swoich pracach plastycznych 
w  realistyczny sposób pokazali, jak 
szkodliwe są wszelkie używki.

 Komisja konkursowa w składzie: p. 
Maria Wieszołek – przewodnicząca ZI, 
p. Magdalena Kusber – przedstawiciel 
GKRPA oraz – pielęgniarka środowiskowa 
miała spore trudności z wyborem naj-
lepszych prac. Po burzliwych dyskusjach 
wybrano zwycięzców.

W konkursie plastycznym 
klas I-III SP zwycięzcami zostali:

• I miejsce: Anna Gorek – Szkoła Filialna 
w Gostomi

• II miejsce: Zuzanna Wilczyńska – PSP 
Łącznik

• III miejsce: Sonia Honisch – Szkoła 
Filialna w Gostomi

• Wyróżnienie: Franciszka Broda – 
Szkoła Filialna w Gostomi

W konkursie plastycznym 
klas IV-VI zwyciężyli:

• I miejsce: Julia Gorek – PSP Biała
• II miejsce: Miłosz Moskal – PSP Biała
• III miejsce: Oliwia Kuczek – PSP Biała
• Wyróżnienie: Jakub Zielonka – PSP 

Łącznik

W konkursie literackim klas IV-VI 
zwycięzcami zostali:

• I miejsce: Miłosz Moskal – PSP Biała
• II miejsce: Wiktoria Głombica – PSP 

Biała
• III miejsce: Romana Gruchmann – 

PSP Łącznik

• Wyróżnienie: Eliza Podgórni – PSP 
Biała

 Wśród nagród znalazły się smar-
twatche, urządzenie wielofunkcyjne, 
plecaki, namioty, walizki, sztalugi wraz 
z akcesoriami malarskimi oraz rolki.

 Wśród uczniów gimnazjów 
w konkursie plastycznym zwycięz-

cami zostali:

w kategorii „plakat” 
• I miejsce: Tomala Joanna – PG Biała
• II miejsce: Patrycja Roskosz – PG Biała
• III miejsce: Thomalla Jasmine 

– PG Biała

w kategorii „praca przestrzenna” 
• I Hupka Kerstin – PG Biała
• II Anna Robota PG Łącznik
• III Karolina Dapa PG Biała i Dawid 

Opanowicz PG Łącznik

W konkursie literackim zwyciężyli:
• I miejsce: Wiktoria Heda – PG Biała
• II miejsce: Emilia Rinke – PG Biała
• III miejsce: Kamila Handzik – PG Biała

 Uczniowie zdobyli następujące nagrody: 
powerbanki, bezprzewodowe słuchawki, 
smartwatche, fit opaski, plecaki i torby 
sportowe.

 Edukowanie dzieci i  młodzieży 
to jeden ze sposobów zapobiegania 
przemocy w rodzinie. Uczniowie znają 
wagę problemu i  doskonale orientują 
się, gdzie szukać pomocy, a my – dorośli 
dbajmy o to, aby nie dopuścić do tego, 
aby były zmuszone jej poszukiwać.

Monika Domerecka
Pedagog szkolny ZSP w Białej

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

We współpracy z  rodziną podejmo-
wali działania mające na celu pomoc 
i wsparcie rodziny oraz monitorowali 
jej dalsze funkcjonowanie.
 W ramach działań profilaktycznych 
Zespół Interdyscyplinarny wraz 
z Publiczną Szkołą Podstawową im. J. 
Iwaszkiewicza w Białej oraz Publicznym 
Gimnazjum w  Białej zorganizował 
konkurs dla szkół podstawowych 
i gimnazjów w gminie Biała pt. „Profi-
laktyka i zdrowie na co dzień”. Konkurs 
był podzielony na kategorie wiekowe: 
uczniowie szkół podstawowych wzięli 
udział w konkursie plastycznym dla 
klas I-III pt. „Bez radosnego dzieciń-
stwa – całe życie może być niefajne”; 

konkursie plastycznym dla klas IV-VI 
pt. „Mamo, tato Wasze problemy 
są problemami moimi i naszej rodziny” 
oraz w konkursie literackim dla klas 
IV-VI pt. „Czy dobrze być dzieckiem? 
Tak! Tak sobie. Nie bardzo! Nie wiem. 
Zapomniałem” Wybierz odpowiedź 
i uzasadnij swój wybór. Dla uczniów 
gimnazjów klas I-III zorganizowano 
konkurs plastyczny pt. „Picie, używki, 
palenie...Pamiętaj, nie ma części zamien-
nych...” oraz konkurs literacki „Dom 
to nie miejsce, w którym mieszkasz, 
ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją”. 
Uczniowie wszystkich szkół wzięli 
aktywny udział w konkursach i bardzo 
zaangażowali się w wykonanie prac, 

Tragiczny wypadek na obwodnicy
20 sierpnia po godz. 14.00 na obwodnicy Białej pięćdziesięcioletni kierowca 

jadący motocyklem suzuki stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym prawidłowo samochodem osobo-
wym audi z przyczepą. Kierowca doznał urazowej amputacji nogi i został zabrany 
do szpitala śmigłowcem. Pomimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. 
Pasażerka motocykla doznała obrażeń nie zagrażających jej życiu.
 Zmarły był znanym opolskim biznesmenem.  (n)

Dary dla szpitala
Dary pieniężne dla szpitala złożyli: Herbert Koszyk z Gostomi, Stanisława 

Cabała z Białej, Elżbieta Polak z Radostyni, Michalina Opiłka z Białej, 
Stefania Ciepielewska z Łanów, Sebastian Goreczka z Radostyni, Waltrauda 
Mazur ze Śmicza, Alfons Glinka z Łącznika, Antoni Gawłowski z Zubrzyc, 
Waltrauda Dresler z Radostyni, Anna Stempel z Prudnika, Kazimierz Flak 
z Dytmarowa, Hildegard Tylny-Thoma z Prudnika, Waltrauda Sojonz z 
Łącznika, Barbara Król z Twardawy, Janina Dobko z Dytmarowa i Danuta 
Harwrylak z Reńskiej Wsi.
 Wszystkim darczyńcom, którzy finansowo wsparli naszą działalność, 
serdeczne podziękowania składa dyrekcja Szpitala im. św. Elżbiety w Białej.

Kradzieże na działkach
Od dłuższego czasu nasilają się kradzieże na ogródkach działkowych. 

Złodzieje kradną co się da – owoce, warzywa, wyposażenie, przy czym 
część w tych okolicznościach upraw i krzewów i drzew bywa dewastowana. 
Sprawcy ogałacania działek z plonów są trudni do ustalenia, ale każdy przypadek 
kradzieży należy zgłaszać na policję. 
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O pasji pracy na rzecz lokalnego 
środowiska i stawianiu czoła 
przeciwnościom rozmawiamy 

z Markiem Dzionym, mieszkańcem 
Białej, społecznikiem, germanistą, 
studentem teologii i kandydatem 
na diakona stałego.

– Czym żyjesz ostatnio? Jaki jest twój puls?
– Na chwilę obecną (wywiad przeprowadzony 
został w sierpniu 2016 – przyp. red.) ciągle 
jeszcze żyję Światowymi Dniami Młodzieży. 
Byłem w Krakowie, spotkanie się zakoń-
czyło, ale nie chcę, by było tak, że wracamy 
i nic się dalej nie dzieje. Widzę silne zaanga-
żowanie ludzi, tutaj, w parafii, w dekanacie, 
w okolicy. Ludzie mocno przeżyli ten czas 
i teraz oczekują czegoś od nas, a więc tych, 
którzy byli tam, w Krakowie – chcą, byśmy 
podzielili się tym, co przeżyliśmy. Przygoto-
waliśmy np. takie spotkanie w domu kato-
lickim: noc filmowo-zdjęciowo-ŚDM-ową; 
każdy mógł przynieść zdjęcia, filmiki, żeby 
przejrzeć, wybrać najlepsze i zrobić z nich 
użytek. W wymiarze parafii, dekanatu takie 
Dni Młodzieży to fenomen w skali kilkuna-
stu lat – młodzież tak bardzo zaangażowała 
się w coś, co miało miejsce w Kościele; trzeba 
by było to jakoś wykorzystać, pociągnąć dalej.
– To ma być mocny punkt na drodze, 
ale nie cel sam w sobie.
– Faktycznie, problemem różnych działań 
ewangelizacyjnych jest ich jednorazowość.
Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. 
Wolontariuszy oficjalnych i nieoficjalnych 
było podczas ŚDM naprawdę dużo; czasami 
siedzieli do drugiej, do trzeciej nad ranem 
i przegotowywali różne rzeczy; faktycznie im 
się chciało. Dla mnie jest to bardzo motywu-
jące i – zaznaczę raz jeszcze – ten potencjał 
trzeba wykorzystać.
– Ty akurat należysz do osób, którym się 
chce. Jak nazwiesz siłę, która cię porusza, 
która sprawia, że twoim modelem spędza-
nia wolnego czasu nie jest siedzenie przed 
telewizorem i popijanie piwka?
– Ciężko to określić. Po prostu kiedyś stwier-
dziłem, że skoro mam na pewne rzeczy czas, 
to mogę się w nie zaangażować. Widziałem 
wokół siebie wielu ludzi – widziałem, że także 
ten czas mają, a tak naprawdę tylko go mar-
nują, i przez to też swoje życie. Stwierdzi-
łem: ja tak nie chcę; nie chcę całymi dniami 
przesiadywać na rynku czy w domu przed 
telewizorem. Chciałem dać coś od siebie, 
bo czułem, że również dużo mogę na tym 
zyskać; nie w  sensie materialnym; mam 
na myśli znajomości, przyjaźnie, szacunek 
ludzi. Jeszcze jako dziecko chciałem się anga-
żować w różne kółka zainteresowań, w grę 
na gitarze... Mama nieraz mówiła: „Ostroż-
nie, spokojnie, żebyś nie zaczynał czegoś 
pochopnie i potem nie porzucał”. Ja z kolei 
odpowiadałem: „Mamo, daj mi szansę, chcę 

Nie bać się wychylić
chociaż spróbować”. I w ten sposób angażo-
wałem się w niektóre rzeczy. W gimnazjum 
na przykład wciągnąłem się w kółko regio-
nalne; pierwszy raz w historii tej szkoły było 
tak, że młodzież zaczęła zbierać informa-
cje na temat dziejów swoich miejscowości, 
zabytków, ciekawych miejsc, legend. Zaczą-
łem potem coraz więcej czytać (w „Panora-
mie Bialskiej”, czasami w „Tygodniku Prud-
nickim”, nieraz w innych gazetach). Szuka-
łem artykułów, które mówiłyby coś więcej 
o ludziach, którzy tu byli i coś zrobili; zaczą-
łem docierać do starych książek, rozmawiać 
z różnymi osobami. Dużo podpowiedziała 
mi pani Anna Myszyńska. Trafiłem do niej 
jeszcze w  gimnazjum, przez przypadek: 
kolega czegoś tam od niej potrzebował, chciał 
przeprowadzić krótki wywiad do gazetki 
szkolnej, poszedłem z nim i tak zaczęła się 
współpraca. Później trafiłem na Harry'ego 
Thürka i tym tematem się zająłem. Zaczęło 
się od tego, że przeczytałem o odsłonięciu 
jego pomnika – wcześniej w ogóle o nim nie 
słyszałem. A więc – wiele różnych, małych 
rzeczy kierowało mnie do działania, które 
zresztą zawsze uwielbiałem. No i oczywi-
ście Pan Bóg zawsze nad tym czuwał – dał 
mi pewne talenty i pokazał, jak mogę je wyko-
rzystać, żeby ich nie zmarnować.
– Mam wrażenie, ze istnieją dwa typy 
ludzi aktywnych. Jedni czerpią z tego 
autentyczną przyjemność, a drudzy 
to zestresowani pracoholicy. W której 
grupie jesteś?
– Mam nadzieję, że w tej pierwszej. Rzeczy-
wiście – to, co robię, sprawia mi dużą przy-
jemność, ale też kiedy widzę, że czegoś jest już 
za dużo i jestem za bardzo zmęczony, potrafię 
na chwilę się wyłączyć. Sygnałem ostrzegaw-
czym jest dla mnie to, że zaczyna mi brako-
wać czasu dla ludzi. Można popaść w aktyw-
ność dla samej aktywności. Uważam, że nie 
ma czegoś takiego jak sztuka dla sztuki – nie 
uznaję tego w swoim życiu. Czasem trzeba się 
zatrzymać, zostawić czas dla siebie i dla dru-
giego. A jak nie ma czasu, to trzeba go sobie 
zrobić; więcej go nie dostaniemy. Trzeba cza-
sem odłożyć sprawy, które są mniej ważne, 
a zająć się tymi naprawdę istotnymi. Staram 
się kierować zasadą, że zawsze człowiek powi-
nien być najważniejszy.
– Co uważasz za największy sukces? 
Albo inaczej – żeby nie wyszło na prze-
chwalanie – kiedy najbardziej czułeś 
się na swoim miejscu, robiąc coś dla 
innych, dla siebie?
– Ciężko powiedzieć. Na pewno ŚDM, o któ-
rych mówiłem na początku. Nawiążę też 
do zaangażowania przy parafii, zwłaszcza 
przy domu katolickim. Pięć lat temu stwier-
dziliśmy z ministrantami (kiedy zostałem 
ich opiekunem, a byłem nim przez cztery 
lata), że tak naprawdę nie ma miejsca, gdzie 
można by się spotkać czy przeprowadzić 
zbiórkę. Zdarzało się robić je w zakrystii czy 
w kościele, a dom katolicki stał pusty i w zasa-
dzie popadał w ruinę. Kiedyś zabrałem chłop-
ców w to miejsce, pokazałem, że był tam stół 
do ping-ponga i że w ogóle kiedyś funkcjo-
nowała tam salka ministrancka (pamiętam 
z dzieciństwa, że właśnie w tym miejscu mia-
łem przygotowanie do pierwszej komunii). 
Powiedziałem im: „Jak będziecie chcieli się 
zaangażować, to wam pomogę tę salkę oży-
wić”. No i  zaczęliśmy myśleć, co możemy 
zrobić. To może jakąś zbiórkę złomu czy 
makulatury... Akcja okazała się dużym suk-
cesem. Uzbieraliśmy 6 tys. zł. Zaczęliśmy 
od remontu sali, potem była kuchnia, toa-
leta; a proboszcz powiedział, że nam dołoży. 
Gdy ludzie widzieli, że coś z tego wychodzi, 
zaczęli się zaangażować, np. robiąc za darmo 
(tylko za materiał chcieli zwrot). Remont 

domu katolickiego to również duży sukces, 
także biorąc pod uwagę kwestie finansowe. 
Jak już to podliczyłem, koszty były w grani-
cach 200 tys. zł. To są pieniądze pozyskane 
poprzez spontaniczne akcje: złom, ciasta... 
Poza tym z Kasią Stroką pisaliśmy projekt 
– 20 000 zł udało się z pozyskać z Funda-
cji Banku Zachodniego WBK (w konkursie 
grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”) – 
stworzyliśmy izbę pamięci ks. Maksymiliana 
Sosny, który był budowniczym naszego domu 
katechetycznego. To, że się udało zebrać pie-
niądze i ludzi wokół sprawy – mówiąc już 
ogólnie – domu katolickiego, było naszym 
wspólnym sukcesem. Sam na pewno nie 
dałbym rady, a zaczęło się od małego grona 
ministrantów; potem jakoś się rozszerzyło 
i przybrało rozmiary, jakie ma na chwilę 
obecną. Nie chciałbym też zapomnieć o Cari-
tasie, o pani Basi Apostel, o jej dużym zaan-
gażowaniu, już od początku.
– A więc wbrew temu, co nieraz słyszymy, 
są ludzie, którzy chcą się angażować...
– Są tacy ludzie, tylko trzeba po prostu głośno 
powiedzieć, że się chce coś zrobić – żeby ktoś 
inny to usłyszał. A czasami trzeba pochodzić 
i poszukać kogoś, komu się chce, albo tro-
szeczkę go zmotywować. Często ludzie boją 
się wychylić przed szereg. Ja też na początku 
słyszałem (nikt mi tego w twarz nie powie-
dział, ale dochodziły mnie głosy), że coś się nie 
uda, że jestem głupi, że sie czegoś podejmuję 

(albo coś w tym stylu). Mama też mi kiedyś 
mówiła, że może bym to zostawił, bo trochę 
głupio tak słuchać (ludzie nieraz nie wiedzą, 
że jest moją mamą, przychodzą do sklepu 
i  gadają). Powiedziałem wtedy: „Mamo, 
ludzie zawsze będą narzekać, a jak będziemy 
czekali aż ktoś coś zrobi, to możemy się nie 
doczekać”. Czasem nie można bać się wychy-
lić. Są tacy, którzy zawsze będą gadać. Jak się 
coś robi, narzekają, że źle. Jak się nic nie robi, 
narzekają, że nikt pewnych spraw nie rusza.
 Widziałem w internecie grafikę, która obra-
zuje ten problem na przykładzie kobiety, męż-
czyzny i osła. Jak oboje idą koło osła, ludzie 
mówią: „Co za idioci, mają osła, a  żadne 
na niego nie wsiądzie! ”. Jeśli na ośle jedzie 
sama babka, ludzie mówią: „Pantoflarz z tego 
gościa! ”. Jeśli jedzie sam facet, ludzie mówią: 
„Co za męski szowinista! ”. Jeśli oboje wsiądą, 
ludzie mówią: „Zajadą biedne zwierzę! ”.
Tak to mniej więcej działa.
– Tobie wytrwałości generalnie nie bra-
kuje. Jak jednak motywujesz tych mniej 
odpornych na przeciwności?
– Trzeba towarzyszyć tym ludziom, pod-
nieść ich na duchu, a potem... dalej im się 
chce. Po jednym czy drugim kryzysie prze-
stają się już przejmować (a przynajmniej – 
nie przejmują się drobnostkami).
Ciąg dalszy rozmowy w następnym numerze.

rozmawiał Bartosz Sadliński

4 września na stadionie sportowym w Bia-
łej zorganizowany został festyn sportowy 
połączony z olimpiadą dla dzieci. Starsze 

dzieci wzięły udział w dziesięcioboju, na który 
złożyły się między innymi: bieg przełajowy 
na odcinku 800 metrów, sprint na odcinku 
60 m., rzut piłką lekarską, bieg z przeszko-
dami i skoki w dal. W kategorii dzieci star-
szych (roczniki 2004-2006) zwyciężył Patryk 
Kunka, drugie miejsce zajął Jakub Mandala, 
a trzecie Patryk Gawołek. W dziesięcioboju 
dla dzieci młodszych I miejsce zajął Marek 
Duda, II Julia Bąk, a III Szymon Rogosz. Zwy-
cięzcy w dziesięcioboju otrzymali pamiąt-
kowe medale i nagrody. W grupie najmłod-
szych uczestników zawodów nie prowadzono 

klasyfikacji, wszystkich uczestników obda-
rowano upominkami. W konkursie wiedzy 
p.n. „Kółka olimpijskie” zwyciężył Szymon 
Kosmala. Emocji nie zabrakło. Dla ojców 
dzieci przeprowadzono bieg w workach, a dla 
matek konkurs rzutów karnych, w którym 
zwyciężyła Wioletta Tomczyk.
 Odbyły się również mecze pomiędzy 
poszczególnymi grupami wiekowymi, 
a seniorami Polonii, które wygrały – co było 
do przewidzenia – dziecięce drużyny. W tur-
nieju uczestniczyło około 130 dzieci. Zawody 
sportowe zorganizowali przedstawiciele Sto-
warzyszenia Sportowego „Akademia piłkar-
ska” przy współudziale Zarządu Polonii.

(n)

Sportowy festyn rodzinny



PANORAMA BIALSKA • WRZESIEŃ • 201610

Alojzy Gocz ur. 1934 r., zm. 02.08.2016 r., zam. Brzeźnica 
Kazimiera Lemieszek ur. 1938 r., zm. 05.08.2016 r., zam. Grabina (DPS)

Krystyna Wilczek ur. 1968 r., zm. 05.08.2016 r., zam. Gostomia
Józef Kusber ur. 1939 r., zm. 10.08.2016 r., zam. Radostynia

Józef Cziomer ur. 1952 r., zm. 11.08.2016 r., zam. Radostynia
Antonina Rieger ur. 1926 r., zm. 13.08.2016 r., zam. Łącznik

Anna Szybol ur. 1932 r., zm. 14.08.2016 r., zam. Łącznik
Łucja Dwornicka ur. 1929 r., zm. 15.08.2016 r., zam. Ligota Bialska

Grażyna Pisula ur. 1956 r., zm. 17.08.2016 r., zam. Chrzelice
Paweł Zwadlo ur. 1940 r., zm. 18.08.2016 r., zam. Brzeźnica

Krystyna Wilde ur. 1961 r., zm. 26.08.2016 r., zam. Ligota Bialska
Renata Tasior ur. 1961 r., zm. 02.09.2016 r., zam. Biała

Brigitte Bernasch ur. 1936 r., zm. 03.09.2016 r., zam. Rostkowice
Jan Lubczyk ur. 1929 r., zm. 03.09.2016 r., zam. Chrzelice

Erich Kauczor ur. 1931 r., zm. 07.09.2016 r., zam. Solec
Zygmunt Gruchman ur. 1952 r., zm. 09.09.2016 r., zam. Otoki 

Kto chciał spalić roboty?Inicjatywa lokalna

• 26.07.2016 r. w  Śmiczu 48-letni 
sprawca groził pozbawieniem ży-
cia i naruszył spokój domowy.

• 31.07 na trasie Krobusz – Gostomia 
kierowca lat 20 spowodował wypa-
dek drogowy w wyniku którego trzy 
osoby doznały obrażeń ciała.

• 12.08 w Pogórzu 48-letni mieszka-
niec znęcał się fizycznie i psychicz-
nie nad żoną.

• 16.08 w Białej trzydziestolatek spo-
wodował uszkodzenie ciała innej 
osobie.

• - 17.08 w Łączniku 32-letni kierow-
ca kierował samochodem w stanie 
nietrzeźwości.

• 20.08 na obwodnicy Białej miał 
miejsce wypadek, w wyniku które-
go jeden z uczestników (motocykli-
sta) zmarł w szpitalu, a jedna osoba 

została ranna.

• 28.08 w Łączniku nieznany spraw-
ca usiłował zniszczyć mienie nale-
żące do jednego z mieszkańców tej 
miejscowości.

• 29.08 złodziej skradł w Białej dwa 
rowery wyczynowe. Straty wycenio-
no na 5 tys. zł.

• 1.09 na trasie Solec – Biała trzydzie-
stosześciolatek kierował motorowe-
rem pomimo orzeczonego zakazu 
sądowego.

• 2.09 kierowca lat 48 kierował po dro-
dze publicznej samochodem w sta-
nie nietrzeźwości.

• 3.09 w Białej dwunastolatka zosta-
ła pogryziona przez psa.

• 5.09 trzydziestodwulatek znęcał się 
fizycznie i psychicznie nad członka-

Fabryka robotów w Łączniku do-
świadczyła niedawno pożaru. 
Było to podpalenie – diagnozuje 

Sebastian Kucharski, właściciel firmy.

– Zgłosiłem już sprawę na policję; mam 
nadzieję, że znajdzie się winny.
 Zawiść? Zemsta? Piromania? Nasz 
rozmówca nie wskazuje, kto mógłby 
to zrobić i dlaczego. Zniszczenia osta-
tecznie nie są duże. Najbardziej ucierpiał 
jeden z eksponatów – samochód, trzeba 
go będzie odrestaurować.

 O działalności Sebastiana Kucharskiego 
pisaliśmy już dwukrotnie. W swoim 
garażu robi on nietypowe rzeźby – 
wykonuje roboty z hollywoodzkich 
filmów, używając do tego... elementów 
kupionych na złomie. Początkowo było 
to jego hobby, z czasem stało się drogą 
zarobkowania (wypożycza roboty, niektóre 
robi na zamówienie, a nietypową „fabrykę” 
udostępnia – odpłatnie – zwiedzającym).
 Czekamy na dalsze informacje 
w sprawie dokładnych przyczyn pożaru.

Bartosz Sadliński

Do realizacji w ramach „Ini-
cjatywy Lokalnej 2016” 
projekty zgłosiło 19 so-

łectw z terenu bialskiej gminy. Ko-
misja powołana przez Urząd Miejski 
przyjęła projekty ośmiu z nich.

Dotyczą one realizacji 
następujących zadań:

Sołectwo Gostomia 
–  budowa boiska szkolnego, moderni-

zacja placu zabaw i zagospodarowanie 
terenu wokół szkoły – 8066,24 zł, w 
tym: fundusz sołecki 2000 zł, dotacja 
5916,24 zł

Sołectwo Laskowiec
–  budowa altanki na placu rekreacyjno-

-sportowym – 8500 zł, w tym: fundusz 
sołecki – 3500 zł, dotacja 5000 zł

LZS Kolnowice 
–  wykonanie piłkochwytów na boisku 

sportowym – 3284,52 zł, w tym: wkład 
własny – 1500 zł, dofinansowanie – 
1784,52 zł

Sołectwo Prężyna 
–  modernizacja podwórka przy przed-

szkolu – 11000 zł; wkład własny – 1000 
zł, dotacja 10000 zł

Sołectwo Wików 
–  budowa parkingu przy świetlicy, Izbie 

Regionalnej i klubie młodzieżowym 
– 22630 zł; wkład własny – 610 zł, 
dotacja – 12000 zł

Sołectwo Brzeźnica
–  wymiana pokrycia dachowego na 

budynku remizy OSP – 10825,67 zł; 
fundusz sołecki – 902 zł, dotacja – 
9923,67 zł

Sołectwo Mokra
–  zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy – 14917,02 zł; fundusz sołecki 
– 10400,32 zł, dotacja – 4516,70 zł

Sołectwo Grabina
–  utworzenie siłowni zewnętrznej na 

wolnym powietrzu – 7931,60 zł; wkład 
własny – 750 zł, fundusz sołecki – 
35,00 zł, dotacja – 7146,60 zł

Konkurs plastyczny

W ramach zajęć prowadzonych przez bibliotekę 
w Białej został zorganizowany konkurs plastyczny 
pt. „Najciekawszy konkurs dla dzieci”. Pierwsze 

miejsce zajęły prace Filipa Rojka i Julii Krokosz.

Prace melioracyjne
W  ramach tegorocznego 

oczyszczania rowów me-
lioracyjnych Spółka Wodna 

w Białej wykonała prace w dziesię-
ciu miejscowościach gminy:

w Radostyni – 800 mb., w Łączniku 
– 1100 mb., w  Śmiczu – 900 mb., 
w Chrzelicach – 1900 mb., w Białej – 550 
mb., w Brzeźnicy – 380 mb., w Ogier-
niczach – 900 mb., w Wilkowie – 220 
mb., w Pogórzu – 1200 mb. i w Nowej 
Wsi – 1000 mb. Ogółem wartość 
wykonanych prac wyniosła 53 700 zł, 

z czego na ten cel pozyskano środki 
z  Urzędu Wojewódzkiego w  Opolu 
w kwocie 35 734,97 zł.
 Dotychczas wykonane zostały 
następujące prace drenarskie: trzy 
odcinki w Grabinie – 920 mb. i jeden 
w  Śmiczu – 70 mb. Przewiduje się 
jeszcze w  br. przeprowadzenie prac 
drenarskich w Miłowicach, Grabinie 
i Mokrej. Do Spółki Wodnej w Białej nie 
należą Laskowiec i Józefów, a z człon-
kostwa w Spółce przed kilkoma laty 
zrezygnowała Prężyna 

(n)
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANE, 

ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 
(nawozy środki ochrony roślin itp.), 

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

Przyjaciołom, znajomym, krewnym oraz delegacji z Gminy 
Biała, radnym, sołtysom, panu Burmistrzowi i pracownikom 

Urzędu Miejskiego w Białej oraz wszystkim uczestnikom 
ostatniego pożegnania kochanego męża, ojca i dziadka śp. 
Piotra Niemca szczere wyrazy wdzięczności składa rodzina.

Wszystkim krewnym, 
przyjaciołom, sąsiadom 

i znajomym, którzy wzięli udział 
w pogrzebie naszej siostry 
Eleonory Jarosz, serdeczne 

podziękowania składa Rodzina
Wszystkim życzliwym pamięci oraz tym, którzy wzięli 

udział w godnym pożegnaniu 
ś.p. Brigitte Bernasch

serdeczne podziękowania składa 
córka z mężem

F.H.U. MARZOTKO
Tomasz Marzotko
ul. Arki Bożka 12
48-210 Biała

tel. +48 698 497 348
e-mail: t.marzotko@interia.pl
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Na tegorocznych dożynkach 
gm i n no -pow i a towych 

w Chrzelicach, które odbyły się 
28 sierpnia, do konkursu zgło-
szono 12 koron żniwnych.
 Komisja przyznała pierwsze 
miejsce koronie z Grabiny, drugie 
miejsce – z Browińca Polskiego, 
a trzecimi miejscami uhonorowano: 
Śmicz, Chrzelice i Lubrzę. Pozo-
stałym koronom (z miejscowości: 
Gostomia, Zwiastowice, Józefów, 
Krobusz, Pogórze, Prężynka i Mosz-
czanka) przyznano wyróżnienia. 
Wszystkim zespołom, które wy-
konały korony żniwne, wręczono 
nagrody pieniężne.

Nasze

korony
najpiękniejsze 


