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dokończenie na str. 8

Grupa taneczna Stars prowadzo-
na przez Aleksandrę Hinderę może 
poszczycić się wieloma sukcesami 
osiąganymi na różnych konkur-
sach i przeglądach. Jeszcze raz 
okazuje się, że pracowitość przy-
nosi wymierne efekty. Pod koniec 
maja podczas Powiatowego Prze-
glądu Zespołów Tanecznych  Rytm 
2010, który odbył się w Prudnic-
kim Ośrodku Kultury tancerze 
z grupy Littre Stars i Gold Stars 
zdobyli pierwsze miejsce w katego-
rii tańca nowoczesnego w grupach 
dziecięcej i młodzieżowej. Organi-
zatorom należą się słowa uznania 

za wzorowe wręcz przygotowanie 
imprezy. 

W ostatnich dniach maja obie 
grupy Stars uczestniczyły w Wo-
jewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Tanecznych Fantan w Opolu. Się-
gnęły tam po najwyższe laury - mi-
strzów województwa. To stanowi-
ło dodatkowe źródło inspiracji do 
pokazania się z jak najlepszej stro-
ny na Mistrzostwach Polski w tań-
cach par w Tarnowie Podgórnym, 
gdzie Wiktoria Batel i Klaudia Pe-
rek zdobyły w perfekcyjnym wręcz 
stylu złoty medal w kategorii duety 
latin schow. 

Stars najlepszy w kraju Program dla przedszkolaków
Przedszkole w Białej, podobnie 

jak pozostałe przedszkola na tere-
nie gminy realizuje zadania wyni-
kające z programu „Kapitał ludzki. 
Narodowa Strategia Spójności”, 
który jest współfi nansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego pod nazwą 
„Wspólny rozwój - ja w przedszko-
lu, a mama w pracy”.

W bialskim przedszkolu prowa-
dzone są zajęcia z logopedii dla 
dzieci z wadami wymowy. Prowa-
dzi się zajęcia z ekologii, których 
celem jest uświadomienie znacze-
nia nieskażonego środowiska przy-
rodniczego i konieczność dbałości 
o jego czystość. Prowadzone są 
również zajęcia plastyczne tema-

tycznie związane z ekologią. Zajęcia 
muzyczne pozwalają na naukę no-
wych piosenek, grę na instrumen-
tach muzycznych, wyrabianie słu-
chu muzycznego i wyczucia rytmi-
ki. Zakupione zostały materiały do 
zajęć plastycznych i inne. Realiza-
cji programu służy również zakup 
pomocy dydaktycznych - książek, 
układanek i innych pomocy. Wy-
dłużony został czas pracy o jedną 
godzinę zajęć w filii przedszkola 
w Prężynie.

W ramach realizacji wymienio-
nego projektu w maju br. dzieci 
z przedszkoli w Gostomi, Ligocie 
Bialskiej i fi lii przedszkola w Sol-
cu były na wycieczce wypełnionej 
zajęciami. 

dokończenie na str. 6

Program 
Dni Białej`2010
02.07.10 
Bialska Biesiada Piwna od godz. 20:00
Bialska Orkiestra Dęta oraz zespół Premium Bialska Orkiestra Dęta oraz zespół Premium 

03.07.10 
Bialska Biesiada Integracyjna od godz. 16:00
- Kapela Tyrolska godz. 16.00 - Kapela Tyrolska godz. 16.00 
- Andrea – godz. 19:00 - Andrea – godz. 19:00 
- zabawa z zespołem Szwagry godz. 20:00  - zabawa z zespołem Szwagry godz. 20:00  

04.07.10 
Bialska Biesiada Familijna
- Program własny MGOKSTiR godz. 14:00 - Program własny MGOKSTiR godz. 14:00 
- Program dla dzieci „Psotki ciotki Dorotki” godz. 14.30 - Program dla dzieci „Psotki ciotki Dorotki” godz. 14.30 
- Program własny MGOKSTiR godz. 15:30  - Program własny MGOKSTiR godz. 15:30  
- Zespół Trojok godz. 16.30 - Zespół Trojok godz. 16.30 
- Black&White godz. 19.30 - Black&White godz. 19.30 
- Łukash godz. 21.00 - Łukash godz. 21.00 
- dyskoteka z DJ  godz. 22:00 - dyskoteka z DJ  godz. 22:00 
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W osiemnastu obwodowych ko-
misjach wyborczych na terenie 
gminy bialskiej uprawnionych do 
głosowania w wyborach prezy-
denckich było 9.143 wyborców, 
głosowało 3.209. Frekwencja wy-
niosła 35,10 proc. była najniższa 
z osiągniętych we wszystkich gmi-
nach powiatu prudnickiego (gm.
Prudnik - 49.95, gm.Lubrza 50,92, 
gm. Głogówek 38,78).

Poniżej przedstawiamy wyniki 
głosowania w poszczególnych ob-
wodach na terenie naszej gminy. 
Podajemy wyniki głosowania na 
kandydatów, którzy w poszczegól-
nych obwodach zajęli trzy pierw-
sze miejsca.

Obwód nr 1 (siedziba w Pu-
blicznym Gimnazjum w Białej)

* uprawnionych do głosowania 
- 759

* oddano głosów - 309
* frekwencja - 40,74 %
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 190
- J.Kaczyński - 66
- G.Napieralski - 21

Obwód nr 2 (Urząd Miejski 
w Białej)

* uprawnionych do głosowania 
- 683

* oddano głosów - 328
* frekwencja - 48,02 %
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 205
- J.Kaczyński - 66
- G.Napieralski 22

Obwód nr 3 (MGOK Biała)
* uprawnionych do głosowania 

- 658
* oddano głosów - 300
* frekwencja - 45,59 %
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 191
- J.Kaczyński - 58
- G.Napieralski - 24

Obwód nr 4 (Chrzelice)
* uprawnionych do głosowania 

- 496
- oddano głosów - 189
* frekwencja - 38,10 %
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 111
- J.Kaczyński - 35
- W.Pawlak - 12

Obwód nr 5 (Łącznik)
* uprawnionych do głosowania 

- 1.271
* oddano głosów - 448
* frekwencja 35,25 %

WYBORY PREZYDENTA RP  20.06.2010
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 259
- J.Kaczyński - 82
- G.Napieralski - 60 

Obwód nr 6 (Pogórze)
* uprawnionych do głosowania 

- 998
* oddanych głosów - 201
* frekwencja - 20,14 %
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 133
- J.Kaczyński - 33
- G.Napieralski - 15
  
Obwód nr 7 (Grabina)
* uprawnionych do głosowania 

- 471
* oddanych głosów - 154 
* frekwencja - 32,91 %
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 83
- J.Kaczyński - 18 
- G.Napieralski - 25

Obwód nr 8 (Ligota Bial-
ska)

* uprawnionych do głosowania 
- 769

* oddanych głosów - 189
* frekwencja - 24,58 %
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 118
- J.Kaczyński - 29
- A.Lepper - 18

Obwód nr 9 (Śmicz)
* uprawnionych do głosowania 

- 403
* oddanych głosów - 155
* frekwencja - 38,46 %
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 83
- J.Kaczyński - 30
- G.Napieralski - 22

Obwód nr 10 (Olbrachcice)
* uprawnionych do głosowania 

- 386
* oddanych głosów - 106
* frekwencja 27,46 %
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 72
- J.Kaczyński - 14
- G.Napieralski - 7

Obwód nr 11 (Gostomia)
* uprawnionych do głosowania 

- 356
* oddanych głosów - 140
- frekwencja - 39,33
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 95

- J.Kaczyński 13
- G.Napieralski 9

Obwód nr 12 (Rostkowice)
* uprawnionych do głosowania 

- 323
* oddanych głosów - 105
* frekwencja - 32,51
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 66
- J.Kaczyński 18
- A.Lepper - 6
- W.Pawlak 6

Obwód nr 13 (Nowa Wieś)
* uprawnionych do głosowania 

- 548
* oddanych głosów - 154
* frekwencja - 28,10
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 96
- J.Kaczyński - 23
- G.Napieralski - 15

Obwód nr 14 (Solec)
* uprawnionych do głosowania 

- 275
* oddanych głosów - 112
* frekwencja - 40,73
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 69
- J.Kaczyński - 18
- W.Pawlak - 6

Obwód nr 15 (Prężyna)
* uprawnionych do głosowania 

- 252
* oddanych głosów - 80
* frekwencja - 31,75
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 42
- J.Kaczyński - 18
- G.Napieralski - 13

Obwód nr 16 (Kolnowice)
* uprawnionych do głosowania 

- 401
* oddanych głosów - 184
* frekwencja - 45,89
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- B.Komorowski - 65
- J.Kaczyński - 58
- G.Napieralski - 37

Obwód nr 17 (DPS Grabina)
* uprawnionych do głosowania 

- 43
* oddanych głosów - 26
* frekwencja - 60,47
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- M.Jurek - 10
- J.Kaczyński - 9
- B.Komorowski - 5

Obwód nr 18 (szpital w Białej)
* uprawnionych do głosowania - 51
* oddanych głosów - 28
* frekwencja 54,90
Poszczególni kandydaci 

uzyskali głosów:
- J.Kaczyński - 19
- B.Komorowski - 7
- A.Lepper - 1
- G.Napieralski - 1

Poszczególni kandydaci w 
obwodach głosowania na te-
renie bialskiej gminy uzyskali 
procentowy wskaźnik głosów:

- B.Komorowski - 59,45 %
- J.Kaczyński - 19,31 %
- G.Napieralski - 9,37 %
- A.Lepper - 4,15 %
- W.Pawlak - 2,20 %
- J.K.Mikke - 1,98 %
- J.Marek - 1,86 %
- A.Olechowski - 1,48
- B.Ziętek - 0,16 %
- K.Morawiecki - 0,13 %

Spotkanie z Chopinem
7 czerwca  w Gminnym Ośrodku Kultury w Białej odbyło się spotkanie 

z  twórczością Fryderyka Chopina.  Rok 2010 jest Rokiem Chopinow-
skim. Z tej okazji członkowie koła teatralnego pod czujnym okiem pań 
Aliny Łuć i Ewy Baran przygotowali przedstawienie. 

Twórczość Chopina można wyrażać nie tylko muzyką. Jak pokaza-
no można wyrazić ją muzyką, tańcem, śpiewem, słowem. Na spotkanie 
to przybyli zaproszeni goście i uczniowie klas III gimnazjum w Białej. 
Podczas przedstawienia grane były utwory na pianinie, recytowane były 
wiersze, nie zabrakło także śpiewu i tańca, ale chyba największą popular-
nością cieszył się występ Jonatana Kaszkowiaka, który zagrał na wiolon-
czeli. Grano najbardziej znane utwory  Chopina m.in. poloneza g-moll, 
walca a-moll, a również  skocznego mazurka, marsza i wiele innych. 

 Ten muzyczny poranek wprawił obecne osoby w dobry nastrój. Dzię-
ki doskonałemu doborowi utworów i tekstów, przedstawienie przeniosło 
odbiorców w ,,inny’’ świat. Fryderyk Chopin jest największym kompozy-
torem narodowym. Mówiąc o nim używamy słów wielkich. Jego muzyka 
stanowi największą część światowej literatury fortepianowej. Jak napisał 
polski poeta Kamil Cyprian Norwid : ,,Rodem warszawianin, sercem Po-
lak, a talentem świata obywatel… ‘’

Natalia Dąbrowska PG Biała
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SPROSTOWANIE
W majowym wydaniu gazety 

w informacji pt. „remont dróg” 
podaliśmy, że w 2010 r. będą re-
montowane drogi w 13 miejscowo-
ściach na terenie gminy. Po ukaza-
niu się tej informacji rozdzwoniły 
się telefony do bialskiego Urzędu 
Miejskiego od mieszkańców poda-
nych miejscowości z zapytaniami w 
których miesiącach obecnego roku 
będą przeprowadzone prace re-
montowe w ich miejscowościach. 

Plan remontów podaliśmy 
w oparciu o informację pisemną 
z UM, w której nie zaznaczono 
w jakim okresie wyszczególnione 
prace na drogach gminnych będą 
wykonywane. Jak się okazało są-
dziliśmy, że plan dotyczy prac re-
montowych w 2010 r. natomiast 
większość planowanych prac prze-
widziana jest do wykonania w naj-
bliższych latach. 

Poniżej podajemy plan prac re-
montowych dróg na 2010 r. 

1. Budowa drogi gminnej wraz 
z systemem odwodnienia i budową 
chodników Olbrachcice - Solec.

Łączny koszt zadania 
1.310.458,50 zł, w tym dofi nan-
sowanie z Narodowego Progra-

mu Odbudowy Dróg (50 proc.) 
- 656.229,25 zł.

2. Budowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Brzeźnicy

Łączny koszt zadania 477.919,16 
zł, w tym dofi nansowanie z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych 
- 92.600 zł.

3. Budowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Laskowcu

Łączny koszt zadania 319.144,98 
zł, w tym dofi nansowanie z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych 
- 98.000 zł.

4. Remonty dróg po okresie zi-
mowym

- Rostkowice (mikrodywanik) 
59.560 zł

- ul.Lipowa w Białej 36.600 zł
- łatanie ubytków poziomych - 

78.000 zł
Łączny koszt zadania 178.134,16 zł.
5. Odnowienie przejść dla pie-

szych oraz miejsc parkingowych
Koszt około 38.000 zł.
6. Przebudowa odcinka drogi 

(trylinka) w Olbrachcicach 
Koszt 30.000 zł.
Za nieumyślne wprowadzenie 

Czytelników w błąd odnośnie przed-
stawionych spraw przepraszamy.

Rozbudowa kanalizacji w mieście
Zgodnie z planami na 2010 r. prace związane z budową kanalizacji bu-

rzowej w południowej części Białej. Niewykluczone, że do czasu ukazania 
się gazety prace na ul. Oświęcimskiej zostaną już zakończone i rozpoczną 
się na kolejnych ulicach w tej części miasta.

Bialski Rynek jest zatłoczony. By-
wają dni kiedy w tej części miasta 
trudno jest znaleźć wolne miejsce 
do zaparkowania samochodu. I nie 
można się temu dziwić zważywszy, 
że w centrum miasta znajduje się 
większość placówek handlowych. 
Wiele pojazdów zaparkowanych 
jest poza tym w miejscach obo-
wiązywania zakazu postoju. Część 
miejsc parkingowych  na Rynku 
zajmują pojazdy pracowników 

Urzędu Miejskiego. Mamy propo-
zycję - proponujemy za radą na-
szych czytelników, aby parking dla 
pojazdów pracowników UM został 
przeniesiony na plac za budynkiem 
magistratu tj. na ul. 1-go Maja. 
Poza tym czekamy ma wypowiedzi 
naszych czytelników czy dobrym 
rozwiązaniem okazałoby się wpro-
wadzenie na miejscach parkingo-
wych wzorem innych miast opłat za 
parkowanie w centrum miasta? 

TŁOK NA BIALSKIM 
RYNKU

Będą nowe mieszkania
Trwa rozbiórka części starego budynku przy ul. Kościuszki w Białej. W 

tym miejscu zostanie wybudowany nowy budynek komunalny, w którym 
zamieszka sześć rodzin ubiegających się o lokale mieszkalne. A chętnych 
do zamieszkania w obiektach komunalnych nie brakuje.

BEZUŻYTECZNY 
BUDYNEK

Nie po raz pierwszy na łamach prasy lokalnej pojawiała się informacja 
o braku możliwości adaptowania na cele mieszkaniowe budynku po by-
łym internacie na Placu Zamkowym w Białej. Takie przedsięwzięcie jest 
nieopłacalne ponieważ obiekt ten nie spełnia wymogów jakie obowiązują 
w przypadku przeznaczenia obiektu na cele mieszkaniowe. Koszty ewen-
tualnej adaptacji byłyby znacznie wyższe niż budowa nowego budynku 
mieszkalnego.
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Przez cztery kolejne dni w ostat-
niej dekadzie maja w Łączniku 
zorganizowana została przez miej-
scowe koło DFK Międzynarodowa 
Muzyczna Majówka pod nazwą 
„Dźwięk Blaszanego Bębenka”. 30 
maja natomiast na łącznickim pla-
cu przed remizą OSP odbyła się Pa-
rada Orkiestr Dętych. Ze względu 
na deszcze poprzedzające imprezy 
orkiestry wystąpiły pod zadaszoną 
sceną. 

Cykl czterodniowych majowych 
imprez zorganizowanych przez 
łącznickie DFK rozpoczął się pod 
namiotem na boisku sportowym 
w godzinach wieczornych koncertem 
zaprzyjaźnionej kapeli Trachtenka-
pelle ze Steten z Niemiec pod batutą 
Michaela Mayera. Orkiestra ta była 
już po raz siódmy w Łączniku i jak 
poinformowali nas muzycy zawsze 
tu chętnie przyjeżdżają. Są gośćmi 
łącznickich rodzin, gdzie mają za-
pewnione noclegi na czas pobytu. I 
za tę gościnność organizatorzy dzię-
kują mieszkańcom Łącznika. Człon-
kowie orkiestry ze Stetten zwiedzili 
również Opole i Wrocław. 

W piątek 21.05. o 19,00 zosta-
ła zorganizowana biesiada piwna 
w czasie której wystąpiła orkiestra 
dęta Krnovianka z Czech. W sobo-
tę 22 maja pod namiotem odbyła 
się zabawa taneczna z udziałem 
orkiestry ze Stetten. Na zakończe-
nie czterodniowego cyklu imprez 
w niedzielę - 23.05. o 9-tej w łącz-
nickim kościele parafi alnym od-
była się msza św. z udziałem nie-
mieckiej orkiestry dętej. O 14,00 
pod namiotem wystąpiły przed-
szkolaki i uczniowie z miejscowych 
placówek oświatowych dla których 
program został przygotowany 
przez nauczycielki. Wystąpił rów-
nież chór Seniores prowadzony 
przez Iwonę Preusner. Chociaż od 
czwartku do niedzieli pogoda nie 
była sprzyjająca to jednak ku za-
skoczeniu organizatorów imprez 
frekwencja była duża. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do uświet-
nienia imprez należą się słowa po-
dziękowania.

W niedzielę było już ciepło i po-
godnie, ustały deszcze. Na terenie 
imprez były karuzele i dmuchańce 
oraz stoiska z napojami, pamiąt-

MAJ Z ORKIESTRAMI 
DĘTYMI

kami i artykułami spożywczymi. 
Franciszek Stankala - przewod-
niczący Koła DFK wyraził zado-
wolenie, że łącznicka doroczna 
impreza z roku na rok spotyka 
się z coraz większym zaintereso-
waniem nie tylko mieszkańców 
Łącznika, ale również okolicznych 
miejscowości. Imprezę prowadził 
wiceprzewodniczący miejscowe-
go koła DFK Ernest Graba, który 
w roli konferansjera spisuje się na 
przysłowiową piątkę. Jest osobą 
pogodną, jego wystąpienia pełne 
humoru wzbudzają powszechny 
aplauz publiczności. Tym razem 
pan Ernest wystąpił również przez 
kilkanaście minut w roli kapelmi-
strza orkiestry ze Stetten i trzeba 
przyznać, że z tego zadania wywią-
zał się wspaniale. Niewykluczone 
więc, że w przyszłości czeka go rola 
kapelmistrza orkiestry dętej.  

30 maja w Łączniku odbyła się 
Parada Orkiestr Dętych. Wystąpiły 
orkiestry z Białej, Polskiej Cerekwi, 
Górażdży, Głogówka, Mechnicy, 
Racławic Śląskich, Leśnicy i czeska 
Krnowianka. Na szczęście po po-
łudniu nie padało, a na plac przed 
remizą przybyło wielu mieszkań-
ców, nie tylko Łącznika, ale rów-
nież okolicznych miejscowości. 
W czasie koncertu Bialskiej Orkie-
stry Dętej na scenie przed miejsco-
wą remizą wystąpiła również star-
sza grupa bialskich mażoretek. 

Z okazji Dnia Dziecka przypa-
dającego w dniu następnym dzie-
ci mogły korzystać nieodpłatnie 
z dmuchańców i zabaw sprawno-
ściowych. Dla jego uczestników 
organizatorzy zadbali o słodkie 
upominki, a dla zwycięzców o na-
grody sfi nansowane przez Gminne 
Centrum Kultury w Białej i pla-
cówki szkolne. 

Początki współpracy partner-
skiej gmin – rewizyta w Hattorf

W dniach 27 – 30 maja 2010r. 
delegacja naszej gminy w osobach: 
Arnold Hindera – burmistrz Białej, 
Krzysztof Glombitza – dyrektor Biu-
ra Obsługi Szkół Samorządowych, 
Magdalena Sobczak – dyrektor PG 
w Łączniku, Andrzej Pikul – pra-
cownik BOOS oraz główna inicjator-
ka współpracy polsko – niemieckiej 
pani Gabriela Neugebauer wyjecha-
ła z rewizytą do Niemiec.Celem po-
dróży było nawiązanie współpracy 
z władzami miasta Hattorf oraz 
szkołą Haupt und Realschule, której 
przedstawicieli gościliśmy w paź-
dzierniku ubiegłego roku.

Pierwszego dnia pobytu w pięk-
nym Hattorf am Harz przedsta-
wiciele z Polski zostali zaproszeni 
przez dyrektora do zaprzyjaźnionej 
szkoły. Podczas zwiedzania obiektu, 
pracowni przedmiotowych, mogli-
śmy zobaczyć jak pracuje i funkcjo-
nuje niemiecka placówka oświaty. 
Oglądano prowadzone lekcje przez 
niemieckich nauczycieli, z którymi  
wymieniono poglądy i doświadcze-
nia na temat nauczania i bezpieczeń-
stwa  uczniów we współczesnej szko-
le. Wielkie wrażenie na przybyłych 
zrobiła bardzo dobra baza sportowa. 
Sprzęt typu: narty, deski surfi ngo-
we, deskorolki itp. jest do dyspozycji 
uczniów w zależności od pory roku. 
Doskonale były również wyposażo-
ne pracownie : w każdej opuszczane 
ekrany, rzutniki, komputery i lapto-
py w pracowniach komputerowych. 
Profesjonalna pracownia chemiczna 
i fi zyczna umożliwia nauczycielom 
przeprowadzanie ciekawych i nie-
zwykłych lekcji. 

W tym samym dniu  odbyło 
się spotkanie naszej  delegacji  
z przedstawicielami władz  Hattorfu 
w miejscowym ratuszu. Podczas   
rozmów przebiegających w miłej 
atmosferze wymieniano doświad-
czenia, dyskutowano na temat 
problemów nurtujących obie gmi-
ny oraz skutecznymi sposobami 
ich rozwiązywania w przyszło-
ści. W drugim dniu zaplanowane  
było zwiedzenie średniowieczne-
go klasztoru w Kassel. Muzeum 
prowadzone jest przez cystersów, 
w doskonale zachowanych budyn-
kach z XIII wieku. Niepowtarzalny 
charakter domów, zabytkowych 
krużganków, pokoi mnichów,  re-
fektarza  oddawały rozwój gospo-

darczy i strukturalny klasztoru 
na przestrzeni  wieków. 

Ostatni dzień pobytu upłynął na 
zwiedzaniu okolicy. Delegacja z Pol-
ski obejrzała symboliczny mur ber-
liński oraz rezerwat przyrody  Heinza 
Sielmanna, założyciela pierwszego 
w Niemczech „ Centrum Przeżyć  
Przyrodniczych”. W ramach głoszo-
nego hasła „ Tylko to co kochamy 
– szanujemy!” dzieci i młodzież prze-
żywają tu ochronę naturalną środo-
wiska jako fi lozofi ę życia.

Pobyt w mieście Duderstadt 
to niezapomniane chwile, któ-
re na długo pozostaną w pamięci 
Polaków. Miejscowość położo-
na   jest wśród zieleni i należy do 
najpiękniejszych miast  w stylu 
murów pruskich  w Niemczech. 
Niepowtarzalny obraz to 550 ko-
lorowych domów z różnych epok 
architektonicznych stanowiących 
dzieła sztuki z dawnej przeszłości. 
Przechadzka  po malowniczych 
uliczkach, zwiedzenie zabytkowe-
go ratusza –  dzisiejszego centrum 
kultury oraz spotkań i kształcenia, 
odzwierciedlała na żywo dawne 
minione czasy. 

Przedstawiciele naszej gminy zo-
stali zaproszeni  na lokalną impre-
zę, na którą przybyło wiele ważnych 
osobistości. Miłym akcentem powi-
tania polskiej delegacji na uroczy-
stości było zagranie naszego hymnu 
narodowego, fakt ten wywarł nieza-
pomniane wrażenie na przybyłych. 
Goście spędzili wspaniały wieczór, 
słuchając niemieckich szlagierów,  
delektując się regionalnymi przy-
smakami tradycyjnej kuchni Du-
derstadtu. 

Dzięki wizycie w Niemczech dele-
gacja naszej gminy poznała  region, 
jego historię i zabytki oraz najcie-
kawsze miejsca w okolicy naszych 
przyjaciół. Spotkania i prowadzone 
rozmowy przebiegały w bardzo ser-
decznej i miłej atmosferze. O wiel-
kiej życzliwości gospodarzy świad-
czy fakt podarowania Gimnazjum  
w Łączniku dwóch komputerów, 
które będą służyły naszej młodzieży 
w nauce. 

Przedstawiciele naszej Gminy 
mają nadzieję w przyszłości nawią-
zać partnerską współpracę z gminą  
Hattorf, co pozwoli na utrzymanie 
obustronnej przyjaźni, wymianę 
doświadczeń, podejmowanie wspól-
nych przedsięwzięć oraz integrację 
młodzieży obu naszych narodów.

RAZEM  PATRZEĆ  
W PRZYSZŁOŚĆ 
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Taki tytuł nosiły Parady Orkiestr Dętych zorganizowane w maju 
w Albrechticach (22.05.), w Białej (23.05.) oraz w Łączniku i Prudniku 
(30.05.). Projekt był sfi nansowany z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpo-
spolita Polska 2007 - 2013 Przekraczamy granice. Projekt nosił nazwę 
„Na wspólną nutę”. Organizatorami tegorocznych parad dętych byli: 
Gminne Centrum Kultury w Białej, Bialska Orkiestra Dęta, Mesto Al-
brectice i Prudnicki Ośrodek Kultury. 

W czasie wymienionych parad wystąpiły orkiestry dęte z: Głogówka 
(młodzieżowa), z Mechnicy, Polskiej Cerekwi, Łowkowic (młodzieżowa), 
Węgier (OSP), Prudnika, Górażdży, Leśnicy, Kaprys z Boguszyc, Mysło-
wic, Dechowá Hudba Slezanka, Dechovka Krnowanka i Jesenicka Dwa-
nástka, Rozmarynka. 

Było to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne któremu sprostali wszy-
scy organizatorzy. Występy dętych - wszędzie gdzie miały miejsce para-
dy cieszyły się znacznym zainteresowaniem publiczności. Po raz kolejny 
okazało się, że w dętych jakaś siła jest.

Na zdjęciach występy w czeskich Albrechticach.

NA WSPÓLNĄ NUTĘ

Prace na ul. Nyskiej
W maju br. usunięta została bitumiczna nawierzchnia na ul. Nyskiej 

w Białej. Deszczowa pogoda w maju i początkach czerwca nie sprzyjała 
kontynuacji prac drogowych. A tych jest do wykonania wiele. Obecnie 
prowadzone jest odwodnienie terenu, w dalszej kolejności udrożniona 
zostanie kanalizacja burzowa i zbudowany chodnik. Dopiero po wykona-
niu tych prac Nyska otrzyma nową nawierzchnię. Koszt wszystkich prac 
na tej ulicy wyniesie ok. 1,4 mln zł. Naczelnik wydziału infrastruktury 
w starostwie prudnickim - Tomasz Kosiński poinformował nas, że 
wprawdzie wykonawca ma termin zakończenia prac do końca paździer-
nika 2010 r., ale najprawdopodobniej nowa droga będzie wykonana już 
w sierpniu, tym bardziej, że ten sam wykonawca prowadzi remont ulicy 
Prążyńskiej w Prudniku, a po jego zakończeniu zatrudnieni tam pracow-
nicy zostaną zaangażowani do prac w Białej. Dlatego zmotoryzowani mu-
szą uzbroić się jeszcze w wiele cierpliwości.

6 czerwca, w niedzielne popołu-
dnie zorganizowany został kolej-
ny turniej rycerski. Jego współ-
organizatorem był mieszkaniec 
Solca - Józef Müller. To on zało-
żył w tej miejscowości Bractwo 
Maltus skupiające rycerzy św. 
Jana. W miejscowym kościele 
parafialnym odbyła się uroczy-
sta msza św. odprawiona przez 
proboszcza ks. Piotra Koziola. 
W czasie trwania mszy - infor-
muje Józef Muller miało miejsce 

Turniej 
rycerski

niecodzienne zdarzenie. Odbyło 
się pierwsze od ośmiuset lat ślu-
bowanie i pasowanie na rycerza. 
Tym rycerzem był Michał Pezi-
sa z Zakonu Sokoła z Krakowa. 
W czasie pikniku rycerskiego na 
terenie boiska, gdzie licznie zgro-
madzili się mieszkańcy wystąpili 

ODLOT ŁABĘDZIA
O tym, że późną jesienią ranny łabędź znalazł troskliwą opiekę na po-

sesji Lucyny Jodłowskiej w Chrzelicach. Informację o tym przekazali-
śmy w jednym z poprzednich wydań gazety. Okazało się że młody, ale 
pokaźnych rozmiarów ptak przywiązał się do opiekunki, która urządziła 
mu noclegownię i dokarmiała. Jak się okazało silniejszy był zew natury 
- łabędź odleciał najprawdopodobniej do swego łabędziego towarzystwa. 

Projekt Na wspólną nutę PL 3.22/3.3.07/09.01464/4 jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE

rycerze z Pocztu Rycerskiego Ot-
tona z Pilicy herbu Topór, kra-
kowski Zakon Sokoła, Uniczek 
z Gliwic. W rycerskim spotka-
niu uczestniczyli oprócz przed-
stawicieli bialskich władz głub-
czycki burmistrz Jan Krówka. 
Rozmówcy byli pełni uznania dla 
organizatorów soleckiej imprezy. 
Dr Barbara Piechaczek dyrektor 
muzeum w Głubczycach poinfor-
mowała nas, że w średniowieczu 
w podgłubczyckich Grobnikach, 

gdzie mieścił się kościół obron-
ny znajdowała się komandoria 
Joannitów, jedna z największych 
na południu kraju. Planowane są 
inwestycje w Grobnikach. 

Rycerze pokazali zebranym mię-
dzy innymi inscenizację walk śre-
dniowiecznych. 
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Najpierw dla nich w Gminnym Centrum Kultury w Białej zorganizo-
wano pokaz sztuki „Jak rycerz Walduś uratował królestwo” w wykonaniu 
aktorów jednego z krakowskich teatrów. Sztuka zawierała wiele moty-
wów odnoszących się ekologicznych. Dzieci przybyły na przedstawienie 
w efektownych czerwono niebieskich czapeczkach i czerwonych bluzkach 
zakupionych w ramach projektu przez bialski Urząd Miejski. Następnie 
dzieci zwiedziły prudnicką oczyszczalnię ścieków oraz odbyły wycieczkę 
do Muzeum Ziemi Prudnickiej.

Mówi Maria Tomala - wiceburmistrz: - Projekt spełnił swoje zadanie. 
Wielkość dofi nansowania ze środków unijnych pozwoliła na poszerzenie 
oferty edukacyjnej, zakup sprzętu i materiałów do zajęć. To przyczynia 
się do wzbogacenia wiedzy i umiejętności przedszkolaków i z tego może-
my się tylko cieszyć.

(n)  

Program dla przedszkolaków
dokończenie ze str.1

27.05.10  o godz. 18.00 w sali  pani 
Kołek odbyło się spotkanie z okazji 
,, Dnia Matki”. Członkowie Zarządu 
Mniejszości Niemieckiej w Pogórzu 
zaprosili na to spotkanie wszystkie 
mamy z Pogórza i Frącek. 

W spotkaniu uczestniczyło oko-
ło 80 mam. Spotkanie rozpoczęła 
przywitaniem gości przewodniczą-
ca DFK Pogórze, która skierowała 
do wszystkich mam następujące 
życzenia: 

Heut, zu diesem lieben Feste, 
wünsch ich uns das Allerbeste; 
Glück, Gesundheit, langes Leben
mög der liebe Gott uns immer 
geben.

Der Muttertag zählt zu den 
schönsten Tagen. soll jede dieser 
Blumen herrlich sagen: Ich danke 
Dir so sehr! Ich hab´ Dich lieb! 

po czym każda z mam otrzyma-
ła  różę. W miłej atmosferze, przy 
kawie i cieście podziwialiśmy 
występy dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Pogórzu. Program ar-
tystyczny był przepełniony pięk-
nymi wierszami, piosenkami, 
krótkimi, dowcipnymi scenkami. 
Mamy mogły również podziwiać 
przedstawienie ,,Kopciuszek” 
po śląsku. Po miło  spędzonych 
godzinach pełnych życzliwości, 
radości i śmiechu zakończyło się 
nasze świętowanie.

W imieniu całego Zarządu DFK 
Pogórze chciałam podziękować 
wszystkim mamom, które sko-
rzystały z zaproszenia i tak licz-
nie przybyły na spotkanie, by 
wspólnie spędzić miłe chwile.                                                                                   
Przewodnicząca DFK Pogórze

Dzień Matki      
w Pogórzu

Od dwóch zajęcia z mażoretka-
mi prowadzi instruktorka ze Sto-
warzyszenia Mażoretek Polskich 
„IMA” Jolanta Świdzińska. Oprócz 
bialskich mażoretek opiekuje się 
ona również mażoretkami w Ka-
dłubie. Był już czas kiedy pracow-
nicy bialskiego GCK obawiali się 
o mażoretkowe zespoły ze wzglę-
du na zbyt małe zainteresowa-
nie naborem ze strony młodych 
dziewcząt. Dobrze się stało, że 
podjęte działania na rzecz na-
boru do dwóch grup wiekowych 
mażoretek przyniosły oczekiwa-
ne efekty. Nie brakuje zaintere-
sowania udziałem w występach. 

Bialskie mażoretkiBialskie mażoretki

Starsza grupa bialskich dziewcząt 
liczy dwanaście osób, młodsza 
dwadzieścia dwie. Zawsze wystę-
py młodych, uroczych dziewcząt 
w przepięknych strojach wzbu-
dzają duże zainteresowanie pu-
bliczności. Mażoretki występują 
z Bialską Orkiestrą Dętą, która 
przygotowała dla nich specjalny ze-
staw utworów muzycznych. Mażo-
retki mają w swoim dorobku kilka 
znaczących sukcesów. Do nich na-
leży między innymi zajęcie w 2010 
r. przez starszą grupę II miejsca na 

festiwalu tych zespołów w Nowym 
Targu w kategorii baton i pompon. 
W minionym roku starsza grupa 
zajęła II miejsce, a młodsza III 
w kategorii baton i pompon. Takie 
sukcesy cieszą nie tylko mażoretki, 
ale również instruktorkę panią Jolę, 
a także wszystkich sympatyków ze-
społu. Pani J. Świdzińska zawsze 
w wielkim skupieniu przygląda się 
występom podopiecznych.

Pracowity dla dziewcząt i ich 
instruktorki był maj. Mażoretki 
występowały na Majówce w Śmi-
czu, na Paradach Orkiestr Dętych 
w Białej, Łączniku i Prudniku oraz 
w czeskich Albechticach. Instruk-

Elżbieta i Alojzy Plicko  
zam. Otoki, ślub: 07.05.1960 r.

Rita i Albert Globisch  
zam. Biała, ślub: 09.05.1960 r.

Waleska i Herman Sokol 
zam. Pogórze, ślub: 28.05.1960 r.

Jadwiga i Władysław Kapral 
zam. Biała, ślub: 18.06.1960 r.

Wszystkim Jubilatom najserdeczniejsze życzenia 
długich lat życia i zdrowia składa Burmistrz Białej

torka pani Jolanta jest wdzięczna 
za wsparcie i pomoc jakiej udziela 
mażoretkom bialskie GCK, między 
innymi w zakresie zakupu efek-
townych strojów, przejazdów na 
występy, sali do ćwiczeń i innych 
form pomocy i wsparcia. 

Na zdjęciach:
1. Młodsza grupa mażoretek 

w oczekiwaniu na występ na Ma-
jówce w Śmiczu.

2. Starsza grupa możoretek na 
Paradzie Orkiestr Dętych w Łącz-
niku.

1

2
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W czerwcu w Szkole Podstawowej w Białej odbył się festiwal twórczości 
artystycznej dla uczniów klas I - VI. Wzięli w nim udział utalentowani 
uczniowie. Festiwal obejmował kilka grup tematycznych m.in. pokaz tań-
ca w wykonaniu mażoretek, śpiewanie piosenek w języku polskim, nie-
mieckim i angielskim, występy karateków, recytacja utworów w trzech 
językach, gry na instrumentach.

Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali pokaz sztuczek. Odbyła się 
również inscenizacja skeczów. Talenty oceniało jury złożone z nauczycielek: 
Danuty Bajor, Joanny Pawłowskiej, Agnieszki Bartosiewicz i Elżbiety Sosny.

Program festiwalu przygotowały nauczycielki Jolanta Gawołek, Marta 
Mikołajczyk, Lilianna Stygienko i Dorota Sudoł. 

Jury nagrodziło występy Szymona Scholza (Vb), Wiktorii Battel (IIIb) 
i Katarzyny Bożek (IIIb) za wykazane talenty muzyczne. W kategorii ta-
lent plastyczny najwyżej oceniono występy Darii Thiel (VIb), Julii Globisz 
(Va), Dariusza Reschki (IIIb), Vanessy Lubczyk (Va) i Patryka Roskosza 
(IIIb). Najwyżej oceniono talenty muzyczne Dominiki Kierot (IIIa), Sary 
Mazur (Va) i Małgorzaty Adamek (Ic). Za talenty muzyczno - taneczne 
laury przypadły parze szóstoklasistów Nicolle Battel i Maciejowi Madzi.

Jury wyróżniło występy zespołów tanecznych z klas pierwszych i kara-
teków (kl.I-IV).

(n)

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJFESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Taki festiwal został w bialskiej 
szkole podstawowej zorganizo-
wany po raz pierwszy. W tym 
majowym dniu nie było zajęć lek-
cyjnych, uczniowie wzięli udział 
w innej formie zajęć. 

W festiwalu wzięli udział ucznio-
wie z klas IV - VI. Na sali gimna-
stycznej odbył się pokaz udzielania 
pomocy medycznej. Była to intere-
sująca forma uczenia uczniów zasad 

i form udzielania pierwszej pomocy 
zaprezentowana przez Sylwię Rolę 
z członkami klubu ratownictwa me-
dycznego z prudnickiego zespołu 
szkół medycznych. Część uczniów 
uczestniczyła w wycieczce do zakła-
du „Ustronianki”, gdzie zapoznali się 
wyposażeniem zakładu i procesem 
produkcyjnym. „Oczami młodego 
chemika” to forma pokazu przybli-
żającego interesujące procesy i reak-
cje chemiczne zachodzące podczas 
doświadczeń. Zakres zaprezentowa-
nych doświadczeń został przygoto-
wany pod kierunkiem Kingi Rektor 
nauczycielki biologii w miejscowym 
liceum. Znacznym zainteresowa-
niem cieszył się pokaz rycerski w wy-
konaniu wolontariatu studenckiego 
z Opola. Forma przeprowadzonego 
pokazu była niezwykle atrakcyjna. 

Największym jednak zaintereso-
waniem cieszyły się zajęcia warsz-
tatowe języka chińskiego pro-
wadzone przez Jun Yang z Chin 

i Katarzynę Mazur - Kajtę z Poli-
techniki Opolskiej. Nic dziwnego, 
że organizatorzy festiwalu pragną 
te zajęcia zorganizować również 
w przyszłym roku. Wiele pracy 
w zorganizowanie imprezy włożyły 
nauczycielki szkoły Alicja Wasi-
lewska i Magdalena Rubińska. 

Po zajęciach prowadzonych przez 
Jun Yang poprosiliśmy ją o krótką 
wypowiedź dla naszej gazety.

Redakcja: - Jak długo prze-
bywa pani w Polsce i czym się 
zajmuje?

Jun Yang: - Jestem w waszym 
kraju od pół roku, na Politechnice 
Opolskiej prowadzę zajęcia z języ-
ka chińskiego. Zajmuję się nauką 
języka chińskiego a ponadto histo-
rią mojego kraju.

- Czy uczy się Pani porozu-
miewać w języku polskim?

- Znam angielski, próbuję uczyć 
się polskiego, chociaż to język 
trudny, trudniejszy od chińskiego.

- Jesteśmy tym zaskoczeni 
bo dla Polaków język chiński 
wydaje się bardzo trudny do 
nauki?

- Kiedyś język chiński składał się 
z 54 tysięcy znaków, obecnie z 5 
tysięcy. Aby dobrze czytać gazetę 
w naszym języku trzeba poznać 3 
tysiące znaków.

- Jak czuje się Pani w Polsce?
- Szybko przyzwyczaiłam się do 

nowego środowiska, głównie dzię-
ki przyjaznemu otoczeniu. Z poby-
tu w waszym kraju jestem bardzo 
zadowolona.

- Czy równie łatwo przyzwy-
czaiła się Pani do polskiej kuchni 
tak bardzo różniącej się od tra-
dycyjnych potraw wschodnich?

- Z waszych potraw najbardziej 
mi smakował karp wigilijny, lubię 
także bigos. Poza tym sama przy-
rządzam sobie tradycyjne potrawy 
kuchni chińskiej.

- Jak długo będzie Pani prze-
bywała w naszym kraju?

- Jeszcze przez rok. I muszę 
powiedzieć, że tu mi się bardzo 
wszystko podoba.

R.Nowak
Jun Yang z Chin przekazała rów-

nież dla czytelników „Panoramy 
Bialskiej” pozdrowienia w języku 
chińskim, którego treść w tłuma-
czeniu brzmi:

Serdeczne pozdrowienia dla 
Czytelników „Panoramy Bialskiej” 
składa Jun Yang.
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Anna Myszyńska

Jest już czerwiec, wszystko 
mamy odbyte i Zielone świątki 
i Boże Ciało, Dzień Matki i Dzień 
Dziecka, tera se jyno szykować na 
urlop, ferie abo jakieś sanatorium. 
A joł dwa lata temu zrobiła genał 
na opak. Nie czekałach na lato jyno 
już koniec kwietnia wybrałach se 
na tyjdzień do Rajchu. 

 Pojechałach na 15 rocznica part-
nerstwa Białej z Marienheide do 
Niemiec.  Boch już na 10 lecie od-
mówiła i nie pojechała,choć se tał 
tela znajomych i przyjaciół za te 
lata uzbierało. Już wtedy ech se 
ajnbildowała, iżech je za staroł, iż 
to za daleko loł mie ta rajza i całoł 
lista chorób była nałunaczonoł, co 
mie to tał mogło spotkać po drodze. 
A teraz jak z gmyjny zwonili czy 
chcał jechać, toch zarołz była za tyj.

A możno to skiż tygo chwołlynioł 
se moich komratek i znajomych, 
co terołz fl igroma jadą do Rajchu, 
abo i dalij do Francyji, Angli, kajś 
na Majorka, Egiptu i do Afryki. Ta 
jedna to se nie mogła nacieszyć 
jak to było fajnie w tyj lufcie. Joł 
ci padoł - jyno szło - to byś musiała 
widzieć, to światły niebo, a po nij 
ty bioły mrukwie, małe i wiałkszy 
poleku płyną, a ty se furgołsz nad 
nimi, no w raju nie może być fajn-
szy – padała. A joł se trochał boła, 
bo już 30 lołt tymu leciałach fl igrał 
nad Czorne morze do Bulgaryji. To 
boł taki klunker ten fl iger, hucza-
ło w nij i trzałsło, co ani te tablety, 
ave Marija czy jak łone se tał zwią 
nie pomogły, zwrołcałach dale-
koch widziała. Już nazołd to było 
normalnie, bo mie znajomi po-
siedli tał, dzie było bardzo dobrze 
i nic se nie kolybało. Lądowanie 
na Okęciu z przepiękną panoramą 

URLOP
Warszawy pamiałtoł do dzisiej. 
Tak iż tyj razał byłach fest napo-
łlonoł, iż zamiast jechać autobusał  
12-13 godzin, polecał jyno godzinał 
i połrał minut. 

Mój synek mie w tyj feste spiy-
roł. Powiedz jyno kiedy i wszystko 
ci bez internet załatwia i tak tyż 
zrobił. Trzy tyjdnie naprzód już 
miałach sztalowany bilet lotniczy 
i zapłacony z Katowic do Köln. Joł 
wom padoł, to już nie było curik 
i zaczłach se szyjkować. Kupiłach 
se taki kofer na kółkach, richtich 
elegancki, coby mie gańba nie mu-
siało być, jak potyj z inszymi kofro-
ma pojedzie na tyj dugij taśmie na 
lotnisku w tyj europejski mieście  
Köln. Tał sie dziepiero wykazało na 
miejscu, iż co drugi kofer boł po-
dobny do mojego. Dobrze iżech se 
ustawiła na koniec tej taśmy, toch 
se już nie mogła pomylić z cudzyj 
kofrał, dziepiero by była komedy-
joł na miejscu, jakbych zamiast 
moich klejdów, jakiś chopskich ga-
lołt nie zastała. Kupiłach se też aż 3 
połry szczewików. Nie wiał po co, 
bo tak ech potyj jechała w starych, 
bo jyno w wygodnych szczewikach 
se daleko w życiu zajndzie, padają 
starzy ludzie. 

Jednak nołgorzyj było z moim 
telefonał komórkowy, co mi synek 
łod miesiałcy łobiecywał kupić, 
a zrobił to dziepiero dwa dni przed 
rajzą i chciał mie drabko nauczyć 
jak se z tyj łobchodzić. To jyno tu 
przyciśniesz, na to zielone padoł 
i już. A jak chcesz mieć łobrołzki 
to tukej jest aparat. Jak skończysz 
zamkniesz komórkał, widzisz, 
to jest prosty jak batał strzelił. Ja, 
ja ale loł ciebie ech pomyślała,ale 
na miejscu wszystko było dobrze.

Zani pojechałach na ty uroczy-
stości do Marienheide, byłach ry-
chli na piyrszyj komunyji Moritza, 
wnuczka mojego kuzenga. 

Wdycki jak se człowiek spotkoł 
z ludźmi, co trochał inaczyj mają 
w kościele jak my, to jest to z po-
żytkał dloł łobu stron. Tak było na 
tyj pierwszej komuniji  na chtoryj 
mogłach być. Piyrszy co boło tał 
inakszyj to to, iż piyrszoł komu-
nijoł boła w czwołrtek 1 mołja. 
Zdziwiyło mie bardzo, iż do dość 
wielkiego kościoła mieli my bilety 
wstępu, co łojcowie dziecka dostali 
loł gości. Bez nich nie bylibyśmy 
wpuszczoni i choć z biletoma lu-
dzie przyszli dość wczas by mieć 
dobry plac, bo do ławek nume-
rów na bilecie nie było. Wyglądało 
to w tyj kościele jak w tejatrze na 
przerwie. Ludzie se głośno witali, 
potyj siedli do ławek i dalij głośno 
miedzy sobą rozprawiali. Majstens 
to kobiety tak robiły i łod tyjch co 
przed nami w ławce siedziały moż-
na se było wszystko dowiedzieć, 
kto z kim i czemu, ażech se wystra-
szyła co to banie na świałtemszyj, 
czy se to uspokoji trochał, pytałach 
se. Ale jak jargany zagrały, kościół 
zamilkł.

Dzieci komunijne wchodziły do 
kościoła, który był bardzo prosty. 
Łoltołrz prawie nie ustrojony, jyno 
na boku stoły kwiołtka w dużych 
wazach. Prowadziły dzieci kate-
chetki, to są kobiety co je przygoto-
wały do tego świałtego sakramen-
tu i potyj z nimi rzykały. Dzieci tak 
jak u nołs podchodziły do ołtołrza 
z wierszoma. Przed ofi arowanij 
same stroiły łołtorz, który przed 
tyj ani nie miał tisztucha, ganc 
prostyj, jak stół. Łony dziepiyro 
znosiły świece, kielichy, potyj to 
zaświecily wszystko i przy łoltorzu 
postawiły wielką tabula, kaj były 
zdjęcia wszystkich pierwszokomu-
nijnych dzieci w taki wielki sercu 
ułożony.

Stała jeszcze inszoł tabula też od 
grupy dzieci co o 10 miały piyr-
szoł komunijoł, a nasz Moritz był 

w drugiej grupie i świałtemszoł 
zaczła se o pół do dwunołstej. 
Na tej tabuli z tymi obrołzkoma 
było napisano „Gott hatt einen 
Platz in meinen Herzen” „Ponbó-
czek moł miejsce w moim sercu”. 
Przy ołtarzu krom farołża była 
jeszcze jakby jego zastępczyni, 
zwie se to pastorale referendin 
i jeszcze drugoł była terapeutka 
pedagogicznoł. To wszystko razał 
sie zwiało duszpasterskie i peda-
gogiczne prowadzenie. 

Tela o pierwszej komuniji, bo 
w sobota toch już była w Marien-
heide,Kaj na wieczor odboł se 
wielki konzert blasmuzyki.  W nie-
dziela znajomoł zawiyzła do Müh-
lenbach do domu historii, -Haus 
der Geschichte- gdzie se mieści tyż   
hajmatmuzeum. Tał poznałach 
entlich pana Bössecke,łod  chto-
rego moł już dwie książki w chto-
rych łopisuje, jak to piyrwyj u nich 
było. łobkludzioł nołs po wszyst-
kich izbach a mi sie zdało, iż siła 
tał było jak u nołs, a jednak ni. Bo 
tał w tych górach żyli ludzie noł-
wiałcej z kamieniołomów- chopi 
siedzieli abo klanczyli i kożdy ka-
mień młotkał w rałkach łoklupali, 
tak iż były tał ekstra takie młotki 
wiałksze i mensze też wystawio-
ne. Potyj pokołzoł nam dwa takie 
gołrczki z blachy na jednyj henklu, 
w których kobiety im jołdło nosiły 
do roboty, a nazołd se do kożdego 
gorka po jednyj kamieniu wezły, 
jak aufzejer nie widzioł. Ciekawe 
było, iż za tał ciałżką robota chopi 
nie dostali piniondzy do rałki jyno 
kobiety i nie były to richtich talary, 
prawdziwe piniondzy, jyno takie 
medaliki nawleczone na drucie. 
Za to kobiety mogły w kożdym 
sklepie kupić żywność i inszy rze-
czy du dom, chop ani jednego feni-
ka nie mógł przepić i rodzina była 
zabezpieczona.  Opieki społeczny 
w tyjch czasach jeszcze nie była 
potrzebna.

Szkoda iż my tał były tak krótko, 
bo jakby dłużej to niejedną cieka-
woł rzecz by se jeszcze pooglądało.

Warto również wspomnieć o sukcesie instruktorki grupy Aleksandry Hin-
dery, która wraz z tancerzami zaprzyjaźnionej grupy Salsa Loca z Opola 
zdobyła najwyższe laury w kategorii mini formacje latin show. Dziewczę-
tom ze Starsu i jej instruktorce należą się słowa najwyższego uznania. 
Gratulujemy. Po osiągniętym sukcesie Aleksandra Hindera stwierdziła, 
że sukces ten jest potwierdzeniem dobrej pracy, wspólnego zaangażowa-
nia wszystkich członkiń Stars-u w to co robią. Nie bez znaczenia jest rów-
nież wsparcie i zaangażowanie rodziców dzieci - członkiń zespołu. Oka-
zuje się, że wiele można osiągnąć jeśli są ku temu odpowiednie warunki, 
zaangażowanie i wysiłek na rzecz rozwoju umiejętności i talentów.    

dokończenie ze str. 1
Stars najlepszy w kraju
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Są w Białej na ulicach przyległych 
do Rynku budynki wymagające 
pilnie prac remontowych. Wiele 
z nich szpeci ulice w mieście.

Problemy z ich remontem - mówi 
burmistrz Arnold Hindera - polega-
ją na tym, że są to obiekty należące 
w większości do osób prywatnych, 
których właściciele lub ich spad-
kobiercy przebywają za granicą. 
Nasze apele o dbałość o pozosta-
wione w kraju budynki i tereny do 
nich przyległe nie odnoszą skutku. 
Naprzeciwko kościoła parafi alnego 
znajduje się budynek - właściciel 
mieszka na północy Polski. Obiekt 
ten nie dodaje uroku zabytkowej 
budowli sakralnej. Odpadający 
tynk, teren zaniedbany od strony 
zaplecza szpeci tę część miasta. Przy 
ul. Prudnickiej jeden z budynków 
naprzeciwko Urzędu Miasta wyma-
ga pilnego remontu. Jego właściciel 
wyremontował w latach poprzed-
nich dwa budynki przy ul. Prudnic-
kiej, niestety nie jest znane obecne 
jego miejsce zamieszkania.

Ciągłej dewastacji ulega budynek 
przy ul. Kościuszki, który kilka lat 
temu kupił jeden z mieszkańców 
Prudnika. Obiekt niszczeje, właści-
ciel obiektu nie odpowiada na we-
zwania bialskich władz. Wiele innych 
budynków w Białej np. na ul. Stare 
Miasto straszy swym wyglądem.

Bialskie władze niepokoi stan 
techniczny obiektów po byłym za-
kładzie dziewiarskim przy ul. Prud-
nickiej. Obiekty te należą do kilku 
właścicieli, a na terenie przyległym 
do obiektów estetyka pozostawia 
wiele do życzenia. Niszczeje rów-
nież jeden z nowszych obiektów 
przy ul. Lipowej, w bezpośrednim 
sąsiedztwie ul. Opolskiej. W przy-
padku tego obiektu nie załatwiono 
przed śmiercią dotychczasowe-
go właściciela praw spadkowych. 
Niszczeje jeden z budynków po 
byłym biurowcu Gminnej Spół-
dzielni „SCh” w Białej, który nabył 
mieszkaniec miasta i najprawdopo-
dobniej mimo prób jego sprzedaży 
brak zainteresowania jego kupnem 
ze strony potencjalnych nabywców. 
Są to obiekty położone w newral-
gicznych punktach miasta. 

BIALSKIE RUINY

- Problemy z estetyką - przy-
znaje burmistrz A.Hindera - wy-
stępują również na wsi. Najgor-
sza jest w tym zakresie sytuacja 
w Czartowicach, gdzie ponad poło-
wa budynków mieszkalnych i go-
spodarczych rozpada się. To przy-
gnębiający widok. Podobne pro-
blemy, chociaż w nieco mniejszym 
zakresie występują w Radostyni, 
Pogórzu, Miłowicach, Kolnowi-
cach i innych sołectwach. W wielu 
przypadkach właściciele tych pu-
stostanów zmarli lub są osobami w 
wieku starszym którym brakuje sił 
i środków niezbędnych do remon-
tu niszczejących budynków. 

- Szkoda - mówi burmistrz Hin-
dera - że tak się dzieje, bo wiele wsi 
w ostatnich latach wypiękniało ale 
walące się obiekty nie dodają tym 
miejscowościom uroku. Na zdję-
ciach przedstawimy zaniedbane 
budynki na terenie Białej. 

R. Nowak

Gmina Biała realizuje program 
operacyjny KAPITAŁ LUDZKI - 
Priorytet VII „Promocja integracji 
społecznej Działanie 7.3” Inicja-
tywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji. Projekt ten jest współfi -
nansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Gmina zaprasza do udziału 
w programie „Chcemy być aktywni 
na rzecz integracji mieszkańców” 
osoby bezrobotne, aktywne zawo-
dowo i zainteresowane podniesie-
niem swoich kompetencji w zakre-
sie postaw prospołecznych i zawo-
dowych oraz liderów lokalnych, 
sołtysów, działaczy organizacji 
pozarządowych chcących pomóc 
w rozwiązywaniu problemów spo-
łeczności lokalnej i wzmocnienia 
integracji mieszkańców. 

W ramach zajęć programowych 
odbędzie się cykl spotkań z dorad-
cą zawodowym, z psychologiem, 

Promocja integracji 
społecznej

warsztaty z poprawy wizerunku, 
spotkania z liderami i aktywistami, 
szkolenia zawodowe, kurs kompu-
terowy, prelekcja lekarza na temat 
zdrowego stylu życia, szkolenia 
z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy i szkolenie bhp.

Wszystkie szkolenia i kursy są 
bezpłatne.

Szkolenia będą odbywać się 
w grupach tematycznych w Gmin-
nym Centrum Kultury w Białej. 
Projekt realizowany jest do 30 
września 2010 r.

Zgłoszenia przyjmowane są 
w Urzędzie Miejskim w Białej pok. 
nr 13 osobiście lub telefonicznie 
- nr tel. 77 4388 558 lub w Gmin-
nym Centrum Kultury w Białej 
osobiście lub telefonicznie - nr tel. 
77 4387 026. Deklaracje dostęp-
ne są w miejscach przyjmowania 
zgłoszeń. 

Organizatorzy zapraszają do 
uczestnictwa w projekcie.

Wielu z nas jeszcze pamięta fi r-
mę Avaco w Łączniku, która pod 
koniec lat osiemdziesiątych zo-
stała otwarta w Łączniku przez 
Danutę i Leszka K. ubojnia i ma-
sarnia. Była ona w tamtym czasie 
pierwszym tego rodzaju zakła-
dem prywatnym. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych właściciele 
wzięli kilka kredytów na zakup 
samochodów i wpadli w kłopoty 
fi nansowe. Część długów uda-
ło się spłacić przed ogłoszeniem 
upadłości. Banki zajęły hipotekę 
nieruchomości w Łączniku.

W 2007 r. jedyny spadkobierca 
ich syn Łukasz zrzekł się notarial-
nie spadku.

W tej sytuacji sąd orzekł, że 
obiekty przechodzą na własność 
gminy. Sądowe odwołanie od tej 
decyzji zostało odrzucone. Gmi-
na przejęła więc teren w centrum 

Spadek z długami
wsi o powierzchni 1 ha na którym 
znajdują się hale produkcyjne 
i biurowiec. Zadłużenie wpisane 
do ksiąg wieczystych wynosi 1,2 
mln zł. Wierzyciele Avaco zgła-
szają się do Urzędu Miejskiego po 
pieniądze. Przepisy - mówi rada 
prawny Tadeusz Chrobak okre-
ślają, że gmina musi spłacić długi 
do wysokości wartości tej nieru-
chomości. Potem może sprzedać 
budynki i działkę. 

Mówi burmistrz Arnold Hindera: 
- Zgłaszali się do nas zainteresowani 
posesją w Łączniku, ale rezygnowali 
gdy dowiadywali się, że hipoteka jest 
zadłużona. Wymagana wysokość 
zadłużenia musi zostać zapłacona 
przez gminę. Dopiero wtedy będzie 
można obiekty i działkę sprzedać. To 
pierwszy taki przypadek w bialskiej 
gminie. 

(n)

Będzie nowy chodnik
Budowy nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Kościuszki 

w Białej podjęło się Biuro Obsługi Szkół Samorządowych. Prace przy jej 
układaniu wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicz-
nych. Złe warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie tych prac 
w terminie wcześniejszym. W czasie prac zawaliła się część zawilgoconego 
muru budynku usytuowanego u zbiegu ulic Kościuszki i Opolskiej. Ubytki 
te są usuwane przez murarzy. Od strony ul.Kościuszki wykonana została 
elewacja zewnętrzna, cały budynek najpradopodobniej otrzyma nową ele-
wację w przyszłym roku. I trzeba przyznać, że czas na to najwyższy, bo ten 
obiekt położony przy ruchliwej ulicy Opolskiej straszy swoim wyglądem.
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KRONIKA  POLICYJNA

Walczyk 

Engelberta

 Odeszli�

Zbliża się ku końcowi sezon pił-
karski 2009/2010 i prawdopodob-
nie fi nał nie będzie taki jaki sobie 
wymarzyli sympatycy piłki nożnej 
naszej gminy. Sporym zawodem 
w klasie B seniorów jest postawa 
dwóch naszych drużyn, które pre-
tendowały do tytułu mistrza w tej 
klasie. Liczyliśmy, że  od nowego 
sezonu będzie któraś z tych dru-
żyn reprezentować naszą gminę 
w rozgrywkach na szczeblu Okrę-
gu. Niestety dramatyczny spadek 
formy drużyny z Pogórza spowo-
dował, że roztrwonili oni przewagę 
punktową z rundy jesiennej i na 
trzy kolejki przed końcem rozgry-
wek tracą do lidera aż sześć punk-
tów. Co prawda jest jeszcze teo-
retycznie cień szansy, ale piłkarze 
z Pogórza muszą wysoko wygrać 
wszystkie mecze, a lider z Dębow-
ca w ostatnich  spotkaniach dwu-
krotnie przegrać. Jeszcze gorsza 
wiosna była dla zespołu z Olbrach-
cie. Czarę goryczy przelała wysoka 
porażka 1:13  z Dębowcem. Pewnie 
jeszcze tydzień temu byśmy pisa-
li w superlatywach o piłkarzach 
z Białej, którzy zaliczyli sześć wy-
granych spotkań w tym bardzo 
cenne z lokalnymi rywalami tj. Po-
górzem i Olbrachcicami. Niestety 
przegrana z Moszczanką (ostatnia 
w tabeli) i Niemysłowicami za-
mazała dobry wizerunek. Zazna-
czyć jedynie należy, że drużyna ta 
w rundzie rewanżowej zdobyła 
dwa razy więcej punktów niż je-
sienią. Wszystko wskazuje na to, 
że Ligota B-Radostynia zdobędzie 
w obecnym sezonie upragniony 
awans do klasy B. Jest obecnie na 
czele tabeli i tylko jakiś kataklizm 
mógłby odebrać im prowadzenie. 
W tej klasie sporym zaskoczeniem 
jest coraz lepsza postaw drużyny 
z Chrzelic. Kilka wartościowych 
zwycięstw to na pewno efekt cięż-
kiej pracy zawodników i zatrudnio-
nego tam szkoleniowca. Kolnowice 
po słabszym początku prezentują 
obecnie stabilną formę i zakończą 
na pewno rozgrywki na medalowej 
pozycji. Cóż można napisać o dru-
giej drużynie z Olbrachcie, która 

GDZIE DWÓCH SIĘ BIJE...
„gra” w klasie C – w siedmiu ko-
lejkach zdobyła jeden punkt a trzy 
mecze oddała walkowerem.

 W piłce młodzieżowej też niecie-
kawe wieści. Juniorzy z Białej nie 
obronią drugiego miejsca w II lidze. 
Kilka niewytłumaczalnych porażek 
spowodowało, że bardzo oddaliła 
się pierwsza liga. Również tramp-
karze z Pogórza mocno spuścili 
z tonu, efektem tego była pierw-
sza w historii klubów dwucyfrowa 
porażka (14:0 ze Spartą Prudnik). 
Na osłodę została wygrana w ostat-
niej kolejce z prudnicką Pogonią i 
trzecie miejsce w tabeli.

Dotychczasowe wyniki:
Klasa B
Olbrachcie – Czyżowice 6:2
Pogórze – Biała 2:5
Dębowiec – Olbrachcie 13:1
Lubrza – Pogórze 0;0
Biała – Biedrzychowice 4:1
Olbrachcice – Dytmarów 0:3 v.o.
Moszczanka – Biała 5:4
Pogórze – Zawada 1:4
Olbrachcice – Biedrzychowice 3: 2
Biała – Niemysłowie 2:4
Niemysłowie – Olbrachcice 2:2 
Dębowiec – Pogórze 3:1
Biała – Czyżowice 2:3

Klasa C
Ligota B-Radostynia – Lubrza II 6:0
Chrzelice – Olbrachcice II 4:0
Lubrza II – Chrzelice 1:8
Olbrachcice II – Szybowice 0:3 v.o
Ligota B-Radostynia – Rudziczka 7:0
Kolnowice – Łąka Pr. 3:0
Ścinaw N II – Olbrachcice II 3:0 v.o.
Szybowice – Chrzelice 3:1
Rudziczka – Kolnowice 1:7
Chrzelice – Ścinawa N II 12:1
Kolnowice – Olbrachcice II 0:3 v.o.
Łąka Pr – Ligota B-Radostynia 0:5

II liga juniorów
Biała – Krapkowice 4:1
Biała – Boguchwałów 5:3
Lewice – Biała 4:3
Biała – Ujazd 3:9
Kędzierzyn-K  - Biała 8:2

Liga trampkarzy
Pogórze – Pogoń Prudnik 4:0

* 28 maja 2010 r. w Gostomi sprawca lat 48 znęcał się fi zycznie 
i psychicznie na żoną i dwojgiem nieletnich dzieci.

* 31 maja w Mokrej 50-letni sprawca spowodował nieumyślnie 
uszkodzenie ciała swojej żony (lat 53) która na wskutek obrażeń 
została przewieziona do Wojewódzkiego Centrum Medycznego 
w Opolu. Jej stan lekarze ocenili jako poważny.

* 6.06. sprawca l. 19 w Białej na przejściu dla pieszych potrącił 
przechodnia, który doznał obrażeń ciała.

* 7.06. na trasie Biała - Śmicz sprawca dokonał kradzieży czterech 
znaków drogowych wraz ze słupkami na szkodę fi rmy przeprowa-
dzającej remont drogi. Straty wyceniono na 1.000 zł.

* 8.06. sprawca l.27 na obwodnicy w Białej spowodował wypadek 
drogowy w wyniku którego dwie osoby zostały ranne.

* 9.06. na obwodnicy w Białej 61-letni rowerzysta kierował rowe-
rem po spożyciu alkoholu.

* W okresie od 18.05. do 20.06. do bialskiej policji wpłynęły czte-
ry zawiadomienia o uchylaniu się ojców dzieci od płacenia alimen-
tów.  Dwa przypadki dotyczyły mieszkańców Białej, a kolejne dwa 
mieszkańców Gostomi i Nowej Wsi.

W 2010 roku minęło 65 lat od 
zakończenia II wojny światowej. 
Na cmentarzu parafi alnym w Łącz-
niku spoczęły ciała żołnierzy nie-
mieckich, którzy zginęli w ostatnich 
miesiącach wojny tzn. od lutego do 
maja 1945 roku. Na postawie wpisu 
do ksiąg parafi alnych udało się od-
naleźć  około 60 nazwisk ofi ar któ-
re są złożone w „wojskowej części 
cmentarza”. Z relacji nielicznych już 
świadków  wynika, że ciał żołnierzy 
niemieckich jest tam o wiele więcej.

Jest bardzo prawdopodobne że 
mogą  być tam pochowani i żoł-
nierze Armii Czerwonej. Szacunek 
należy okazać  każdemu zmarłemu, 
również zabitym żołnierzom wroga.

Do zadumy zmusza fakt, że 
ostatnie ofi ary  wojny miały nie-

MIEJSCE ZADUMY 
I SPOCZYNKU

spełna 17lat. Jaki był sens tych 
śmierci?

DFK  Łącznik mając na uwadze 
znaczenie tego miejsca dla nas, 
kończy porządkowanie tej części 
cmentarza. Miejsce to nie będzie 
miało kwater żołnierskich ale 
ogrodzoną część na środku której 
staną tablice z  nazwiskami pole-
głych, które  udało nam się ustalić 
dzięki życzliwości ks. M. Słabonia.

Koszty związane z tymi pracami są 
znaczne. Można w Dzień Wszystkich 
Świętych  wspomóc nasze działania 
wrzucając do skarbonki  na cmenta-
rzu datek na ten szczytny cel.

Będziemy Wam za to bardzo 
wdzięczni.

Przewodniczący DFK
Franciszek Stankala

REMONT DROGI 
SMOLARNIA  KROBUSZ

W 2010 r. planowany jest remont drogi na odcinku Smolarnia - Kro-
busz. W związku z zamierzonymi pracami drogowymi na tym odcinku 
konieczne będzie wytyczenie tras objazdowych w kierunku Opola. Czy-
telnicy zapytują nas o przewidywane utrudnienia i objazdy na tej trasie. 
O bliższe informacje w tej sprawie zwróciliśmy się do rzecznika Woje-
wódzkiego Zarządu Dróg w Opolu Arkadiusza Branickiego.

Mówi Arkadiusz Branicki: - Nie został jeszcze rozstrzygnięty przetarg 
i wyłoniony wykonawca inwestycji. Najprawdopodobniej fi rma której po-
wierzymy wykonanie prac będzie znana pod koniec czerwca lub w pierw-
szych dniach lipca. Wówczas podejmiemy rozmowy na temat wyłączania 
z ruchu drogowego poszczególnych odcinków dróg. Ustalimy wtedy takie 
objazdy, które będą jak najmniej uciążliwe dla zmotoryzowanych i poda-
my je do ogólnej wiadomości w środkach masowego przekazu. 

(n)

Barczyk Adrian
ur. 1980 r., zm. 10.05.2010 r., zam. Chrzelice

Czaja Walenty
ur. 1945 r., zm. 23.05.2010 r., zam. Laskowiec

Cholewa Maria
ur. 1925 r., zm. 06.06.2010 r., zam. Chrzelice

Różyczka Zofi a
ur. 1919 r., zm. 08.06.2010 r., zam. Łącznik

Dąbrowska Eugenia
ur. 1915 r., zm. 08.06.2010 r., zam. Chrzelice

Józef Bronisława
ur. 1925 r., zm. 16.06.2010 r., zam. Ogiernicze 
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ
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OGŁOSZENIE

Wycinka drzew 
w sadach, parkach, 
ogrodach w tym 
ścinka drzew bardzo 
grubych.
Oferujemy cięcie na 
klocki.
Podkrzesywanie
tel. 602 308 627

    NOWA KARTA 

NOWE MOŻLIWOŚCI 
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              BANK  SPÓŁDZIELCZY

                          w  Białej
�

Wynajem namiotówWynajem namiotów

- namiot 6 x 12 
- stoły biesiadne
- rollbar 

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864  
 77 437 54 12

Pani Jolancie Świdzińskiej
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
składają pracownicy

Gminnego Centrum Kultury w Białej

Naszej Drogiej instruktorce
Pani Jolancie Świdzińskiej

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
Mamy

składają bialskie mażoretki z rodzicami

Podziękowanie
Za uczciwość i oddanie zagubionej portmonetki w sklepie 

EKO serdeczne podziękowanie dla Pani Judyty Ekalt
składa wdzięczna mieszkanka Białej
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„Opolskie kwitnące 2010”
„Opolskie kwitnące 2010” to nazwa konkursu do którego na etap 

gminny napłynęło czternaście zgłoszeń. Komisja konkursowa powołana 
na mocy zarządzenia bialskiego burmistrza dokonała oceny wszystkich 
podmiotów zgłoszonych do konkursu. Na szczeblu gminnym konkursu 
laureatami „Opolskie kwitnące’2010” zostali:

* w kategorii „Obiekt prywatny” (dwa pierwsze miejsca):
- dom jednorodzinny państwa Nowaków w Łączniku przy ul. Sportowej
- dom jednorodzinny państwa Słowińskich w Grabinie.

* w kategorii „Obiekt dostępności publicznej”:
- „Zielona Zatoka” Centrum Rekreacyjno - Wypoczynkowe w Łączniku.

* w kategorii „Rzeźba fl oralna”:
- historyczny skwer w Pogórzu.

* w kategorii „Wspólnota lokalna”  
- pierwszego miejsca nie przyznano.
Zgodnie z regulaminem gminnego etapu konkursu laureaci otrzymali 

pamiątkowe dyplomy oraz bony towarowe o wartości 500 zł. Wręczenie 
wyróżnień i nagród nastąpi podczas tegorocznych obchodów Dni Białej. 
Laureaci w każdej kategorii konkursu zgłoszeni zostali do udziału w kon-
kursie na szczeblu wojewódzkim.

Na zdjęciach prezentujemy obiekty, które w poszczególnych katego-
riach zostały laureatami konkursu.

Dom Państwa Nowaków w Łączniku ul. Sportowa - I miejsce

Posesja Państwa Słowińskich w Grabinie - I miejsce

Historyczny skwer w Pogórzu - I miejsce „Zielona Zatoka” w Łączniku - I miejsce


