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Dożynki gminne 2010

Dni Chrzelic
dokończenie str. 6

JUBILEUSZ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W BIAŁEJ

Informacje związane z jubileuszem 30 - lecia
Szkoły Podstawowej w Białej zamieszczamy na 
stronach wewnętrznych w tym wydaniu gazety. 

	 Tegoroczne	dożynki	gmin-
ne	 odbyły	 się	 w	 Olbrachcicach 
na	terenie	przyległym	do	miejsco-
wego	 boiska.	 Wieś	 przygotowała	
się	do	nich	z	wielkim	rozmachem.	
Wiele	 posesji	 zostało	 świątecznie	
przystrojonych	na	 tę	 okazję.	Wieś	
wypiękniała,	część	domów	i	pose-
sji	zostało	odnowionych.

Tegoroczne	 Dni	 Chrzelic	 odby-
wały	 się	 od	 13	 do	 15	 sierpnia.	 W	
ramach	 zorganizowanych	 imprez	
odbyły	 się:	 IV	 Międzynarodowe	
Zawody	Strażackie,	III	Dzień	Kul-
tury	Niemieckiej	i	IV	Konkurs	pod	
nazwą	„Chrzelickie	Specjały”.	
Dni	 Chrzelic	 rozpoczęły	 się	 w	

namiocie	 na	 miejscowym	 bo-
isku	 sportowym.	 Imprezę	 pro-
wadził	 Leon	 Malcharczyk.	 W	
czasie	 trwania	 biesiady	 wystąpi-
li:	 młodzieżowy	 zespół	 ARIAM	
z	 Chrzelic,	 Juergen	 Gregarek 

dokończenie str. 7

UROCZYSTA INAUGURACJA

1	września	w	Szkole	Podstawowej	
im.	Filipa	Roboty	w	Łączniku	odby-
ła	się	uroczysta	gminna	inauguracja	
nowego	 roku	szkolnego	2010/2011 
połączona	 z	 oddaniem	 do	 użytku	
nowej	hali	sportowej.	
Zebranych	powitał	Janusz	Siano	

-	dyrektor	szkoły.	Na	początku	uro-
czystości	miała	miejsce	ceremonia	
przecięcia	 wstęgi.	 Następnie	 dy-
rektor	poprosił	łącznickich	księży:	
proboszcza	ks.	Manfreda	Słabonia	
i	wikarego	ks.	Romana	Smolarza	o	 dokończenie str. 6
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28	sierpnia	w	godzinach	wieczor-
nych	 odbyła	 się	 zabawa	 taneczna	
pod	namiotem	z	udziałem	zespołu	
Andromex.	W	niedzielę	o	 11,00	w	
miejscowym	kościele		parafialnym	
ks.	 Henryk	 Prygiel	 odprawił	 uro-
czystą	mszę	św.	w	intencji	rolników	
i	ich	rodzin.

poświęcenie	nowej	hali	sportowej.	
Dyrektor	J.Siano	w	krótkim	wystą-
pieniu	powiedział	między	innymi: 
-	 Z	 wielką	 radością	 mogę	 po-
witać	 wszystkich	 przyszłych	
użytkowników	 tej	 hali	 sporto-
wej.	 Pragnę	 podziękować	 wła-
dzom	 gminnym,	 które	 dostrzegły 
potrzebę	wybudowania	tego	obiek-
tu	przy	naszej	szkole.	Nowoczesna	
oświata	 musi	 posiadać	 obiekty	
zgodne	 ze	 standardami	 europej-
skimi.	

i	 chrzeliczanka	 Andrea	 Rzysz-
ka.	 Na	 zakończenie	 pierwsze-
go	 dnia	 imprez	 odbyła	 się	 za-
bawa	 taneczna	 z	 udziałem	
kwintetu	 Bialskiej	 Orkiestry 
Dętej.	
W	 drugim	 dniu	 chrzelickiego	

święta	 odbyło	 się	 kilkugodzinne	
spotkanie	 w	 Wiejskim	 Centrum	
Integracji	pod	hasłem	„Od	historii	
do	 przyszłości”.	 Centrum	 Dialo-
gu	Kultur	 -	Zamek	w	Chrzelicach.	
Ciekawa	była	prelekcja	Eryka	Mur-
lowskiego	 oparta	 na	 materiałach	
wizualnych.	
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Budżet za I półrocze 2010 r.
Przyjęty	 na	 2010	 r.	 budżet	 zakłada	 dochody	 gminy	 w	 wysokości	

28.196.902	zł.	W	I	półroczu	dochody	budżetowe	wyniosły	15.241.183	zł,	
co	stanowi	54,05	%	rocznego	wykonania.
W	budżecie	zaplanowano	wydatki	budżetowe	na	kwotę	34.317.201	zł.	

W	I	półroczu	wydatkowano	z	gminnego	budżetu	14.482.168	zł	tj.	42,20	%.	
W	celu	zrównoważenia	budżetu	po	stronie	przychodów	wprowadzono:
*	prognozowaną	nadwyżkę	budżetową	pochodzącą	z	wolnych	środków	

jako	 nadwyżki	 środków	pieniężnych	 na	 rachunku	 bieżącym	 jednostki	
samorządu	terytorialnego	wynikającego	z	rozliczeń	kredytów	i	pożyczek	
z	lat	ubiegłych	w	kwocie	470.000	zł.
*	kredyty	na	łączną	kwotę	6.588.000	zł.
oraz	po	stronie	rozchodów	wprowadzono	spłatę	kredytów	zaciągnię-

tych	w	latach	ubiegłych	w	wysokości	600.000	zł.

Przeprowadzka garaży

Blaszane	 garaże	 zasłaniające	
zabytkowy	mur	 w	 Białej	 przy	 ul.	
Szkolnej	muszą	zniknąć	z	tej	części	
miasta,	 ponieważ	 planowana	 jest	
tam	 naprawa	 murów	 obronnych.	
Posiadacze	 garaży	 zostali	 poin-
formowani	 o	 tych	 zamierzeniach	
i	 zaproponowano	 im	 postawienie	
garaży	na	ul.	Nyskiej.	Wielu	wła-
ścicieli	 garaży,	 zwłaszcza	 osoby	
starsze	są	niezadowolone	z	tej	pro-

pozycji.	Dla	nich	dojście	do	miej-
sca	planowanej	lokalizacji	przy	ul.	
Nyskiej	będzie	bardziej	uciążliwe.	
Ale	 innego	 rozwiązania	 być	 nie	
może	-	jak	nas	poinformowano	w	
bialskim	 Urzędzie	 Miejskim,	 po-
nieważ	atrakcją	tego	miejsca	poło-
żonego	w	centralnej	części	miasta	
mają	być	właśnie	odnowione	mury	
i	 urządzony	 w	 jego	 sąsiedztwie	
klomb	z	kwiatami.

W	 2010	 r.	 wykonano	 remonty	
cząstkowe	dróg	na	terenie	miasta	
i	gminy	w	miejscowościach	Biała,	
Łącznik,	 Browiniec	 Polski,	 Rost-
kowice	na	łączną	kwotę	200	tys.	zł.	
Dobiegają	 końca	 prace	 związane 
z	 budową	 drogi	 gminnej	 łączącej	
Olbrachcice	z	Solcem.	Na	odcinku	
ponad	2	km	położono	nawierzch-
nię	 bitumiczną,	 przeprowadzono	
odwodnienie	 całej	 drogi	 i	 wybu-
dowano	nowe	chodniki.	Całkowi-
ty	 koszt	 zadania	 wyniesie	 ponad	
1,3	ml	 zł,	 w	 tym	 dofinansowanie	
z	budżetu	centralnego	ponad	654	
tys.	zł.	
Rozpoczęły	się	prace	przy	prze-

budowie	 drogi	 dojazdowej	 do	
gruntów	 rolnych	 w	 Brzeźnicy. 
W	 ramach	 prac	wykonana	 zosta-
nie	nowa	nawierzchnia	 bitumicz-
na	na	długości	ponad	460	mb,	po-
łożone	krawężniki	oraz	wykonane	
odwodnienie	 drogi.	 Przewidywa-
ny	koszt	zadania	wyniesie	prawie	
340	tys.	zł.	Wykonanie	tej	inwesty-
cji	przewiduje	się	we	wrześniu	br.	
Na	 realizację	 zadania	92,6	 tys.	 zł 

przeznaczył	 Fundusz	 Ochrony	
Gruntów	Rolnych.	
W	 lipcu	 br.	 ogłoszono	 przetarg	

i	wyłoniono	wykonawcę	na	wyko-
nanie	 dokumentacji	 techniczno	 -	
projektowej	na	przebudowę	drogi	
w	miejscowościach	Frącki	i	Śmicz.	
Koszt	 zadania	 wyniesie	 ok.	 13,5	
tys.	 zł.	 Zakupiony	 został	 kamień	
na	 remonty	 dróg	 transportu	 rol-
nego	w	miejscowościach:	 Czarto-
wice,	 Górka	 Prudnicka,	 Józefów,	
Laskowiec,	Otoki,	Prężyna,	Rost-
kowice	 i	Wasiłowice.	Koszt	 zaku-
pu	kamienia	ok.32,5	tys.	zł.	
Kosztem	 30	 tys.	 zł	 wykonano	

przebudowę	drogi	na	odcinku	ok.	
100	mb	w	Olbrachcicach.	Przepro-
wadzony	 został	 również	 remont	
dwóch	 przepustów	 drogowych 
w	 Śmiczu	 i	 Olbrachicach.	 Koszt	
remontu	wyniósł	21	tys.	zł.
	Obecnie	trwają	prace	przy	przy	

budowie	 chodnika	 na	 ul.	 Stare	
Miasto.	We	wrześniu	nastąpi	rów-
nież	zakończenie	budowy	chodni-
ka	przy	placu	zabaw	w	Białej.

Roboty drogowe w gminie

W	 planach	 bialskiego	 Urzędu	
Miejskiego,	 była	 wzorem	 Prud-
nika,	 czy	 Głogówka	 rewitaliza-
cja	 bialskiego	 Rynku,	 czyli	 przy-
wrócenie	 jej	 wyglądu	 sprzed	 lat.	
Plany	 w	 tym	 kierunku	 podjęte	
przez	 bialski	 Urząd	Miejski	 stały	
się	 jednak	 nierealne	 na	 wskutek	
zmiany	 ustawy	 uprawniającej	 do	
pozyskania	 na	 ten	 cel	 środków	
unijnych	tyko	dla	miast	powyżej	5	
tys.	mieszkańców.	Tym	samym	za-
mierzenia	w	tym	zakresie,	plano-
wane	do	realizacji		są	nierealne	ze	
względu	na	koszty	 związane	 z	 jej	
wykonaniem,	 polegające	 na	 wy-
łącznym	 ich	 finansowaniu	 przez	
gminę.	 Podobne	 zamierzenia	 w	
zakresie	 całościowej	 rewitalizacji	
Rynku	miała	gmina	Korfantów	i	z	
tych	samych	przyczyn	nie	podjęła	
działań	w	tym	zakresie.	
Biała	podjęła	się	jednak	cząstko-

wej	rewitalizacji	centrum	miasta.	
Pomiędzy	obu	pomnikami	tj.	figu-
rami	Najświętszej	Marii	Panny,	a	
św.	Jana	Nepomucena	przywraca	
się	 kamienną	nawierzchnię	 ulicy.	
W	tym	miejscu	będą	drzewka	i	za-
montowane	ławki	dla	zapewnienia	
odpoczynku	mieszkańców.	Zdaje-
my	sobie	sprawę,	że	nie	wszystkim	
taka	 koncepcja	 przypadła	 do	 gu-
stu.	Ale	z	drugiej	strony	większość	
realizowanych	 na	 terenie	 gminy	
zadań	inwestycyjnych	budzi	różne	
opinie.	Jeśli	by	je	uwzględniać,	to	
nie	należałoby	niczego	na	 terenie	
całego	 miasta	 i	 gminy	 zmieniać	
ale	wówczas	większość	mieszkań-

Z przymrużeniem oka
ców	stwierdziłaby,	że	władze	bial-
skie	 niczego	 nie	 robią.	 Poza	 tym	
nie	 wszyscy	 zdają	 sobie	 sprawę,	
że	 środki	 na	 przykład	 pozyskane	
z	zewnątrz	na	budowę	kanalizacji	
nie	mogą	 zostać	przeznaczone	na	
odnowienie	 elewacji	 budynków,	
których	stan	pozostawia	wiele	do	
życzenia.	 Również	 w	 przypadku	
innych	wątpliwości	czy	dylematów	
najprostszą	formą	ich	wyjaśnienia	
nie	 są	 dyletanckie	 wypowiedzi	
głoszone	 w	 różnych	 gronach,	 ale	
zgłaszane	propozycje,	informacje	i	
zapytania	 skierowane	 bezpośred-
nio	do	pracowników	Urzędu	Miej-
skiego	 w	 Białej.	 Z	 doświadczenia	
wiemy,	 że	wiele	 oskarżeń	 i	 posą-
dzeń	wynika	z	niewiedzy	ludzi,	ich	
ignorancji,	nieznajomości	realiów.	
Sądzę,	że	jeszcze	wiele	musimy	się	
uczyć	 w	 tym	 zakresie,	 chociażby	
od	 tych,	 którzy	 pracują	 za	 grani-
cą,	gdzie	wielu	pracuje	za	grosze,	
bez	żadnych	praw	pracowniczych	i	
obywatelskich,	ale	po	przyjeździe	
do	kraju	mają	wiele	do	opowiada-
nia	 -	 „jak	 to	 za	 granicą	 ładnie...”	
Chociaż	nie	wszyscy...
A	 poza	 tym	prawda	 jest	 i	 taka,	

że	najwięcej	do	powiedzenia	mają	
osoby,	które	niewiele	wiedzą	i	nie	
znają	 realiów	 funkcjonowania	
gminy,	 powiatu,	 województwa,	
państwa.	O	znajomości	przepisów	
prawnych	w	dziedzinie	gospodar-
ki,	inwestycji,	prawa	unijnnego	już	
nie	wspomnę.	Bo	to	trudny	temat.	
Nawet	dla	mnie...

Kontynuowana	 jest	 budowa 
budynku	 komunalnego	 przy	 ul.	
Kościuszki	 w	 Białej.	 Obecnie	
trwają	 prace	 przy	 budowie	 mu-
rów	II	piętra	wznoszonego	obiek-
tu.	Być	może	z	chwilą	publikacji	
naszego	zdjęcia	budowli	przybę-
dzie	kilka	kolejnych	metrów.

Mury
coraz wyższe
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120 lat bialskiej straży pożarnej
Program obchodów uroczystości

Sobota 18 września 2010 r.
14.30 - 15.20
	 Uroczysta	 msza	 św.	 w	 kościele	 parafialnym	 w	 Białej	 połączona 

					z	poświęceniem	sztandaru.

15.20 - 15.30
Przemarsz	z	Bialską	Orkiestrą	Dętą	do	remizy	OSP.

15.40 - 16.10 
Nadanie	sztandaru	jednostce	OSP,	Złotego	Znaku	Związku	OSP
oraz	Odznaki	„Zasłużony	Dla	Miasta	i	Gminy	Biała”

16.30	-	Poczęstunek.
Organizatorzy	zapraszają	na	tradycyjną	strażacką	grochówkę

mieszkańców	i	wszystkich	uczestników	uroczystości.

Anna Myszyńska

Jak	to	zajś	w	tyj	roku	tak	nołgle	
szło.	Ciepło,	ciepło,	a	tu	narołz	z	26	
i	30	zleciało	na	10	stopni	i	wszyscy	
rządzą,	 iże	 jesień	 przyjdzie	 w	 tyj	
roku	rychlij,	tak	jak	i	wiosna	przy-
szła	wczas.	Bodejś	bociony	zbierały	
se	dwa	tyjdnie	przed	Bartłomiejał	
na	ten	swój	sejmik	i	zaczły	poleku	
łodlatować	do	ciepłych	krajów	i	to	
moł	być	znak,	iż	zima	przydzie	tyż	
rychlej	niż	 łońskiego	roku.	Ale	 joł	
myśla,	iż	jakieś	babie	lato	powinno	
przyjść,	coby
dzieci	 na	 wsi	 se	 jeszcze	 mogły	

boso	polołtać,	bo	w	mieście	to	tego	
już	nie	widać.	
Choć	 znoł	 taką	 rodzina	 z	 Raj-

chu,	co	mają	na	wsi	chałpał	i	całe	
lato	 w	 niej	 przebywają.	 Byłach	
rołz	 ich	 odwiedzić	 i	 zastałach	 ich	
w	zygrodzie,	kaj	siekli	to	trałwsko	
i	pokrziwy	co	łod	wiosny	tał	naro-
sło	 i	wszyscy	byli	 boso.	Czowieku	
padałach,	nie	boisz	sie	 iż	wleziesz	
na	jakieś	gizdarstwo	i	baniesz	mioł	
po	urlopie.	Coście,	joł	cały	rok	cze-
kom	coby	se	 tukej	boso	pobiegać,	
padoł	mi.	Jyno	rołz	jak	były	te	34	
stopnie	w	lipcu,	toch	se	musioł	po	
lacie.
wrócić,	 jak	 ech	 do	 sklepu	 szoł,	

tak	mie	ten	asfalt	parzył,	genał	jak	

PODZIĘKOWANIE

u	 nołs	w	mieście.	 Łoni	 tak	 kożdy	
rok.	
Jak	 przyjadą	 to	 nołprzód	 robią	

porządek.	 Wyluftują	 wszystko,	
choć	 tał	 łojcowei	 doglądają,	 to	
jednak	 ten	 pierwszy	 dzień	 mają	
co	 kopać,	 żeby	 se	 zajś	 poczuć	 jak	
doma.	 Na	 wieczór	 je	 potyj	 kastla	
piwa,	grill	i	muzyka	w	małyj	celcie,	
któryj	 ruk	 cuk	postawią	no	 i	 siłał	
gości.	 Dzieci	 lołcą	 jakby	 z	 leńcu-
cha	pospuszczany,	radość	i	głośny	
śmiech	daleko	niesie	w	noc.	
Na	 drugi	 dzień	 jest	 tał	 bardzo	

długo	 u	 nich	 cicho,	 muszą	 łode-
spać	 rajza	 i	 grall,	 przeciągnąć	 sie	
w	swoiom	łóżku,	łonaczyć	tego	he-
imatluftu	 do	woli,	 gałajzie	 dzikiej	
róży	pod	 łoknał	kłaniają	się	nisko	
witając	 swoich	 domowników,	 ale	
nieskorzi	już	nie	ma	czasu	na	łod-
poczynek.	Za	jakiś	czas	już	u	nich	
słyszeć	wycie	kosiarki,	szlifowanie,	
piłowanie,	łobrołcoł	se
betoniarka,	 wjeżdżoł	 traktor	 na	

dwórek	 ze	 cegłoł	 na	 przyczepie...
jednyj	słował	remont.	Przecał	trza	
trochał	 porządzić	 chałupa,	 wydać	
zarobione	 euro,	 bo	 tak	 sie	 ślązoł-
kowi	nołleży,	dbać	 ło	 swoje.	 I	 tak	
cały	 urlop	 cośrobią,	 aż	 przydzie	
koniec	 ferii	 loł	 dzieci	 i	 przyjdzie	

ten	wieczór	kaj	 łon	z	kobietą	wle-
ką	ze	sklepu	kastlał	piwa,	zawónoł	
grilał,	głośny	śmiech,	krzyki
dzieci	mieszają	się	ze	starszymi,	

przecał	 zajś	 przyjedziemy.	 Goście	
się	 żegnają,	 rozjeżdżają.	 Puście	
jakiegoś	 majla	 i	 chówcie	 sie	 zaj,	
ściskają	 sięwszyscy,	 no	 i	 robi	 sie	
coraz	 ciszej	 u	 nich,	 a	 nad	 ranał	
jyno	czerwione	Słońce	sie	przyglą-
doł,	jak	zapierają	łostatnioł	furtkał	
na	rok	i	jadą	do	swojego	drugiego	
domu	i	smutno	banie	jakiś	czas	na	
wsi	bez	nich.	
I	tak	to	jest	w	lato,	durch	se	wi-

tomy,	durch	se	rozstołwomy,	bez-
uch	 przyjedzie,	 bezuch	 łodjedzie.	
Na	 stole	nieroz	 łostaną	 szekulady	
i	paczka	Jakobsa,	chtory	już	banie-
my	pili	 sami	 i	 spominali	 te	 czasy	
kiedy	byliśmy	wszyscy	razał	i	żołd-
nymu	do	gowy	nie	przyszło	 łosta-
wić	 wszystko	 i	 wyjechać,	 nierołz	
pokryjomu.	
Dobrze	 że	momy	do	kupy	 fajne	

spomnienia,	 bo	 bodejś	 jest	 to	 je-
dyny	raj	z	chtorego	nołs	żołdyn	nie	
może	 wygonić.	 Mie	 to	 nołwiałcyj	
szkoda	moich	sąsiadów	jak	odjeż-
dżają	po	 latowym	urlopie	do	 tego	
swojego	 Rajchu,	 bo	 mają	 dwie	
małe	dziołszki,	takei	sikorki	joł	pa-
doł,Papa	 rozwinie	 im	 plastykowy	
basen,	 to	 se	 pluskaja	 i	 piszcza	 ze	
ich	na	pół	miasta	słychać.Huśtam-
ka	tyż	już
wisi	w	tym	samym	dniu	jak	przy-

jadą.	 Piersze	 staną	 rano,	 grają	 se	
pod	dwierzoma	i	świergocą	um	die	
wetter	z	ptołszkoma.	Jak	otworzał	
dwierza	już	są	przy	płocie	se	przy-
witać.	 Jak	 już	 one	 odjadą	 jest	mi	
długo,	długo	smutno.

Wychowankowie	Publicznego	
Przedszkola	w	Chrzelicach	wraz 
z	Radą	Rodziców	składają 

serdeczne	podziękowania	dla:

Koła	Gospodyń	Wiejskich 
w	Chrzelicach

KOMTEC	Robert	Roden
Zakładu	Dekarsko	-	Remonto-

wego	Tomasz	Jodłowski

Rodziców	wychowanków	oraz	
Anonimowego	Darczyńcy

za	okazane	wsparcie	finansowe,	
które	traktujemy	jako	wyraz 
Państwa	dobroci	i	chęci	niesie-
nia	pomocy	potrzebującym.

Podziękowanie	kierujemy 
również	do	Ochotniczej	Straży	

Pożarnej	w	Chrzelicach	
za	poczęstunek	i	zorganizowa-

nie	pełnego	atrakcji 
„Dnia	Dziecka”.

O	efekcie	waszych	działań 
najlepiej	świadczy 
reakcja	dzieci.	

Ich	radość	i	uśmiechy	na	twa-
rzach	to	najwyższa	zapłata 

za	Państwa	pomoc.	

Jesteście	dowodem	na	istnienie	
ludzi	dobrej	woli,	na	których 

można	polegać.	

Wyrażając	swą	wdzięczność	
życzymy	wielu	sukcesów	

i	powodzenia	w	realizacji	życio-
wych	zamierzeń.

PRACOWITA 

SESJA

Na	 sierpniowej	 sesji	 Rady 

Gminy	w	Białej	radni	zapoznani	

zostali	 z	 wykonaniem	 budżetu	

gminy	za	I	półrocze	2010	r.	oraz	

z	wykonaniem	planu	finansowe-

go	gminnej	instytucji	kultury	za 

6	m-cy	br.	

Przedłożone	 zostały	 in-

formacje	 o	 przygotowa-

niu	 placówek	 oświatowych	

do	 nowego	 roku	 szkolnego	

2010/2011	oraz	realizacji	zadań 

w	 roku	 szkolnym	 2009/2010 

i	 o	 zaspokajaniu	 potrzeb	w	 za-

kresie	kultury,	sportu,	turystyki	

i	 rekreacji	 za	 okres	 pierwszego	

półrocza	2010	r.	

Podjęte	 zostały	 uchwały	 w	

sprawie	 zmiany	 w	 uchwałach	

dotyczących	 sprzedaży	 lokali	

mieszkalnych	 na	 rzecz	 najem-

ców	.	

Lato 
i po lecie

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Prudniku

ZAPRASZA	wszystkie	osoby,	których	partnerzy	są	nieobecni	z	powodu	
pracy	za	granicą,	na	spotkania	grupowe,	odbywające	się	w	każdy 

poniedziałek	o	godz.	15:30	w	siedzibie	Ośrodka	przy	ul.	Kościuszki	55a.

W	ramach	zajęć:
techniki	relaksujące	z	elemantami	jogi,
warsztaty	kreatywności,
zdrowe	odżywianie,
wsparcie	i	porady	psychologiczne,
psychoedukacja	z	zakresu	bycia	rodzicem	i	opieki	nad	dzieckiem 

	 podczas	nieobecności	drugiego	rodzica,
i	inne….

Podczas trwania zajęć zapewniamy opiekę nad dziećmi.

•
•
•
•
•

•

Świetlice
środowiskowe
Na	 terenie	 gminy	 Biała	 świetli-

ce	 środowiskowe	 są	 prowadzone 
w	dziesięciu	miejscowościach:	Bia-
ła,	Prężyna,	Laskowiec,	Kolnowice,	
Śmicz,	 Grabina,	 Chrzelice,	 Nowa	
Wieś,	Radostynia	i	Ligota.
We	 wszystkich	 placówkach	 poza	

Białą	zajęcia	prowadzone	są	raz
w	 tygodniu,	 natomiast	 w	 Białej	

zajęcia	odbywają	się	codziennie	od	
poniedziałku	do	piątku.
W	świetlicach	zatrudnione	są	trzy	

opiekunki	 w	 niepełnym	 wymiarze	
godzin.	Prowadzone	są	różne	zajęcia	
np.	teatralne,	muzyczne,	plastyczne	
i	 inne.	 Opiekunki	 pomagają	 dzie-
ciom	 w	 nauce.	 Odbywają	 się	 rów-
nież	 spotkania	 z	 dorosłymi.	 Wiel-
kim	zainteresowaniem	dzieci	cieszą	
się	zajęcia	plenerowe.	Co	roku	dzie-
ci	 ze	 wszystkich	 świetlic	 spotykają	
się	 w	 ramach	 zajęć	 integracyjnych	
gdzie	przygotowywany	jest	z	myślą	
o	 nich	 program	 artystyczny	 i	mini	
dyskoteka.	Nie	mniejszym	zaintere-
sowaniem	cieszą	się	zajęcia	sporto-
we	 i	 rekreacyjne.	W	trzech	świetli-
cach	 wiejskich	 (Solec,	 Olbrachcice	
i	 Chrzelice)	 prowadzone	 były	 rów-
nież	zajęcia	komputerowe	dla	dzieci	
i	dorosłych.

(n)	
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Działalność Gminnego Centrum Kultury w I półroczu’2010
Zadania	które	realizuje	Miejsko	

-	Gminny	Ośrodek	Kultury,	Spor-
tu,	Rekreacji	i	Turystyki	określony	
jest	w	statucie	placówki.
W	 skład	 MGOKSTiR	 wchodzą	

takie	działy	jak:
Dom	Kultury	w	Białej
Miejsko	 –	 Gminna	 Bibliote-
ka	Publiczna	w	Białej	z	filią	w	
Łączniku
-	 Obiekty	 sportowe	 w	 Parku	
Miejskim
-	 Świetlice	 Środowiskowe	 w	
Białej,	 Prężynie,	 Laskowcu,	
Kolnowicach,	Nowej	Wsi,	Gra-
binie,	 Śmiczu,	 Chrzelicach,	
Ligocie	 Bialskiej,	 Radostyni,	
Solcu	i	Olbrachcicach			
-	Świetlice	Wiejskie

MGOKSTiR	 w	 Białej	 czynny	
jest	 codziennie	 od	 poniedziałku	
do	 piątku	 w	 godzinach	 od	 8:00	
do	21:00	oraz	w	 soboty	 od	 10:00	
–	14:00.	Większość	zajęć	dla	dzie-
ci	 i	młodzieży	prowadzonych	 jest	
w	godzinach	popołudniowych.	Po-
dobnie	jest	w	świetlicach	środowi-
skowych.
W	okresie	sprawozdawczym	tzn.	

od	 1.01.2010	 do	 01.06.2010	 przy	
MGOKSTiR	 działały	 następujące	
grupy	zainteresowań:
zespół	wokalny,	
zespół	 tańca	 mażoretkowego	
PONK,
zespół	tańca	towarzyskiego,	
kółko	 plastyczne	 (2	 grupy	 wie-
kowe)	 zajęcia	 dla	 dzieci	 i	 mło-
dzieży	oraz	dorosłych,
nauka	 gry	 na	 instrumentach	
klawiszowych,		
nauka	gry	na	instrumentach	dę-
tych,	

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

Stowarzyszenie	 Bialska	 Orkie-
stra	Dęta,	
nauka	gry	na	gitarze	klasycznej,		
teatrzyk	„Kurtynka”	

Najważniejsze	imprezy	zorganizo-
wane	w	I	półroczu	2010	r.	to:
Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy	 (sztab	 obejmuje	 gminę	
Biała	i	Głogówek),
Wernisaż	 -	 „Jedność	 w	 wielo-
ści”,
Koncert	Noworoczny.
Dzień	 seniora	 –	 Dzień	 Babci	 i	
Dziadka,
Spotkanie	emerytów	i	rencistów
Zabawa	dla	dzieci	(DFK)	–	zaba-
wa	noworoczna
Występ	 teatru	 z	 Karkowa	 „Art	
–	Re	–	„Pinokio”
Wyjazd	do	kina	–	w	ramach	ak-
cji	 „Biała	Zima”-	 „Księżniczka	 i	
żaba”
Turniej	skata
Turniej	tenisa	stołowego
Teatr	 lalek-wyjazd	 „Tygrys	 Pio-
trek”	 –	 Teatr	 Lalki	 i	 Aktora	 w	
Opolu
Pokaz	Sorontar
Zabawa	dla	dzieci	 (Bal	przebie-
rańców)
Akademia	Wiedzy
Koncert	z	okazji	Dnia	Kobiet
Akcja	 „Promocja	 zdrowia„	 –	
spotkanie	z	lekarzem
Turniej	wiedzy	pożarniczej
Konkurs	recytatorski
Śląskie	beranie
Konkurs	kroszonkarski
Wernisaż	 prac	 satyrycznych	
„Karpik	2009”
Plener	–	Opole	–	plener	malar-
ski	 uczniów	 z	 Liceum	Plastycz-

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

nego	w	Opolu
Wystawa	poplenerowa
Akademia	wiedzy
Gaude	 Mater	 Polonia	 :	 Ligota	
Bialska	i	Solec	–	koncerty	muzy-
ki	poważnej
Muzyczna	 majówka	 w	 Śmiczu	
–	 przegląd	 zespołów	 artystycz-
nych	gminy	Biała
Spotkanie	z	Elżbietą	Dzikowską
Spotkanie	 Jubilatów-długolet-
nie	pożycie	małżeńskie	50	lat
Spektakl	 teatralny-grupy	 te-
atralnej	Ośrodka	Kultury	w	Bia-
łej	 „Królewny	 	 czyli	opowieść	o	
punktach	widzenia”
Gram	 w	 zielone	 (Tadeusz	 So-
roczyński)	 –	 promocja	 tomiku	
wierszy
Parada	 Orkiestr	 Dętych	 „Na	
wspólną	nutę”	(Biała,	Albrechti-
ce,	Prudnik,	Łącznik)
Kino	pod	gwiazdami
200	 –setna	 rocznica	 urodzin 
F.	Chopina
Turniej	piłkarski
Dni	Białej	–	 festyn	 kulturalno-
sportowy
Warsztaty	fotograficzne
Turniej	siatkówki	plażowej
Wernisaż	 –	 wystawa	 fotogra-
ficzna
Art.-Re	 –	 „Rubinowy	 książę”	
spektakl	dla	dzieci
Drezyny-	V	Mistrzostwa	w	Wy-
ścigach	Drezyn	Ręcznych
Karaoke
Warto	wspomnieć,	iż	pracowni-

cy	Ośrodka	Kultury	zaangażowani	
są	w	organizację	wielu	jeszcze	in-
nych	 przedsięwzięć	 kulturalnych	
naszej	gminy.

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

Działalność sportowo 
– rekreacyjna
	Działalność	w	zakresie	sportu	i	

rekreacji	sprowadza	się	do	organi-
zacji	zawodów	o	zasięgu	lokalnym	
jak	 i	 ponadlokalnym	 (p.	 nożna,	
siatkówka,	tenis	stołowy,	skat	itp.)	
oraz	 przeprowadzania	 gier	 i	 za-
baw	 sportowo	–	 rekreacyjnych	w	
trakcie	 imprez	 plenerowych	 jako	
uzupełnienie	występów	artystycz-
nych.	 MGOKSTiR	 Koordynuje	 i	
finansuje	 wyjazdy	 reprezentacji	
gminy	 (w	 różnych	 dyscyplinach)	
na	zawody	oraz		zabezpieczamy	im	
bazę	 sprzętową.	 W	 okresie	 spra-
wozdawczym	 przeprowadzono	 8	
halowych	turniejów	piłkarskich,	5	
turniejów	tenisa	stołowego,	3	tur-
nieje	siatkówki,		1	turniej	siatków-
ki	plażowej,	1	turniej	piłkarski	na	
dużym	boisku,	5	turniejów	piłkar-
skich	 na	małym	boisku(„5”)	 oraz	
3	 turnieje	 skata	 sportowego.	 Or-
ganizowaliśmy	 również	 turnieje	
piłkarskie	 zlecone	 przez	 Opolski	
Związek	Piłki	Nożnej	 i	Radę	Wo-
jewódzką	 LZS	 („Piłkarska	 kadra	
czeka”	 i	 „Z	 podwórka	 na	 boisko”	
„Puchar	 Tymbarku”).	 Zabezpie-
czamy	 również	 sprzęt	 dla	 ama-
torskiej	 (rekreacyjnej)	 sekcji	 siat-
kówki	 i	 koszykówki.	 Prowadzimy	
również	 odpłatne	 zajęcia	 fitness	
dla	mężczyzn	i	kobiet	w	naszej	si-
łowni.
Wiele	 informacji	 o	 imprezach	

kulturalnych,	sportowych	i	rekre-
acyjnych	 przedstawia	 prasa	 lo-
kalna.	Opisaliśmy	tylko	w	skrócie	
najważniejsze	 informacje	 o	 pro-
wadzonej	działalności.

Stowarzyszenie	Odnowa	Wsi	zo-
stało	założone	w	Łączniku	w	1997	
r.	Miejscowość	ma	bogatą	historię,	
osada	powstała	tu	w	I	połowie	XII	
wieku.	W	minionych	latach	miesz-
kańcy	 Łącznika	 stanęli	 przed	
wieloma	 wyzwaniami.	 Upadły	
miejscowe	 zakłady	 przemysłowe	
jak	 zakład	 dziewiarski	 głubczyc-
kiej	 Unii,	 zakład	 przetwórstwa	
mięsnego	AVACO	i	inne.	W	ostat-
nich	 kilkunastu	 latach	 powstały	
na	 terenie	 wsi	 nowe	 podmioty	
gospodarcze,	 wykonano	 drogi	 i	
chodniki,	 oświetlenie	 na	 boisku	
sportowym.	 Łącznickie	 środowi-
sko	słynie	z	wielu	organizowanych	
tu	imprez	masowych.	W	br.	Rada	
Miejska	przyjęła	nowy	Plan	Odno-
wy	Łącznika	na	lata	2010	-	2017.	
Najważniejszym	 zadaniem	 w	

opracowanym	 harmonogramie	
wdrażania	 nowego	 planu	 jest	 za-
miar	powstania	na	bazie	istnieją-
cego	boiska	i	terenów	przyległych	
powstanie	 Wiejskiego	 Centrum	
Sportu	i	Rekreacji.	Plany	te	prze-
widziane	 do	 realizacji	 w	 latach	

Ambitne plany Łącznika

2010	 -	 2013	 obejmowały	 będą	
między	innymi	odtworzenie	daw-
nego	boiska	do	piłki	ręcznej	wraz	z	
trybunami,	budowę	bieżni	sporto-
wej,	sanitariatów,	szatni,	magazy-
nów	na	sprzęt	sportowy,	zaplecza	
socjalno	-	gastronomicznego,	dróg	
dojazdowych,	 parkingu,	 oświe-
tlenia,	 urządzenie	 placu	 zabaw.	
Koszt	 realizacji	 przedsięwzięcia	
wyniesie	ok.	500	tys.	zł.
Liderzy	Odnowy	Wsi	z	Łącznika	

planują	również	pozyskanie	środ-
ków	finansowych	z	zewnątrz	i	bu-
dowę	wiejskiej	 świetlicy	w	 latach	
2010	-	2011.	Na	ten	cel	potrzebne	
są	 środki	w	kwocie	500	 tys.	 zł.	Z	
wielu	 projektów	 na	 uwagę	 zasłu-
guje	 powołanie	 kosztem	 50	 tys.	
zł	 klubu	 sportowego	 z	 sekcjami,	
wytyczenie	 ciągów	 spacerowych,	
organizowanie	 imprez	 artystycz-
nych,	 spotkań,	 wznowienie	 dzia-
łalności	wydawniczej	i	promującej	
łącznickie	środowisko,	jego	trady-
cję,	walory,	rozwój	turystyki	itp.

(n)

Ubezpieczenie	dla	właścicieli 
i	posiadaczy	gospodarstw	rolnych

Obowiązkowe,	dotowane	ubezpieczenia	upraw	rolnych	skierowane	
jest	do	rolników.	którzy	zgodnie	u	ustawą	o	dopłatach	do	ubezpieczeń	
upraw	rolnych	i	zwierząt		gospodarskich	(Dz.U.	z	2005	r.	Nr	150	poz.	
1249	z	późniejszymi	zmianami)	zobowiązani	są	zawrzeć	umowę	obo-
wiązkowego	ubezpieczenia	upraw	rolnych	ubezpieczając	co	najmniej	
50	%	powierzchni	upraw,	do	których	zgodnie	z	w/w	ustawą	przysłu-
gują	dopłaty	do	składek	ubezpieczeniowych.

Rolnik	ubezpieczając	swoje	uprawy	ma	do	dyspozycji	5	ryzyk:
gradobicie,
ujemne	skutki	przezimowania,
powódź,
suszę,
wiosenne	przymrozki,

lub	tak	zwany	„Pakiet	Jesień”	w	którego	skład	wchodzą:
	ujemne	skutki	przezimowania,
gradobicie,
wiosenne	przymrozki.

Aby	spełnić	obowiązek	wystarczy	wybrać	tylko	jedno	ryzyko.
Sprawdź	szczegóły	już	dziś.

Agent ubezpieczeniowy PZU S.A.
Felicyta Augustym

tel. 606 929 434
48-210 Biała, ul. Armii Ludowej 2

tel. 77/ 4387 220
e-mail: faugustyn@pzu.pl

Bez względu na pogodę Twoje uprawy są bezpieczne.

•
•
•
•
•

•
•
•
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W	drugim	tygodniu	września	ruszyła	akcja	malowania	pasów	na	przej-
ściach	dla	pieszych	na	terenie	Białej.	To	był	już	najwyższy	czas,	aby	po-
ziome	oznaczenia	na	ulicach	stały	się	bardziej	widoczne.	Tak	trzymać...

Malowanie pasów
Danuta	 Roden	 sołtys	 Chrzelic	

mówi,	że	dzięki	pozyskaniu	przez	
Teresę	 Tarach	 środków	 z	 Fundu-
szu	 Pogranicza	 Polsko	 -	 Czeskie-
go	 możliwe	 było	 zorganizowanie	
wycieczki	 dla	 trzydzieściorga	
chrzelickich	 dzieci	 do	 Sowigira	
pod	patronatem,	opiekunek	Anny	
Kacprowicz	i	Iwony	Siano.	
Aktywne	 we	 wsi	 jest	 Koło 

Gospodyń	 Wiejskich.	 Chrzelic-
kie	 organizacje	 działające	we	wsi	
przejawiają	 znaczną	 aktywność.	
Dzięki	 nim	wykonano	 wiele	 prac	
między	 innymi	 na	 zapleczu	 w	
budowanym	 Centrum	 Integracji	
Społecznej	 wykonano	 dach,	 na	
placu	przed	Centrum	zamontowa-
no	halogeny.	Chrzelice	mają	wiele	
innych	 potrzeb,	 między	 innymi	
konieczny	 jest	 remont	 dróg	 po-
lnych,	 a	na	 to	nie	wystarczy	 fun-
dusz	 sołecki.	 Planowane	 jest	 wy-
konanie	 szatni	 przy	 boisku	 LZS.	
Dzięki	 finansom	 z	 prudnickiego	
starostwa	jeszcze	w	tym	roku	przy	
byłym	obiekcie	szkolnym	zostaną	
wykonane	nowe	chodniki.	
Pani	 Danuta	 mówi,	 że	 praca	

sołtysa	 do	 łatwych	 nie	 należy.	
Sołtysem	 jest	 od	 dziewięciu	 lat.	
Pociechą	 jest	 jednak	 wzrastająca	

MóWI PAnI SOŁTyS

aktywność	mieszkańców,	 chociaż	
wymaga	 ona	 dodatkowego	 wy-
siłku.	 Pani	 sołtys	 wdzięczna	 jest	
za	finansowe	 i	rzeczowe	wsparcie	
ze	 strony	 miejscowej	 RSP.	 Wiele	
również	 prac	 na	 rzecz	 wsi	 wyko-
nują	 miejscowi	 strażacy.	 Dlatego	
w	 przyszłym	 roku	 Rada	 Sołecka	
Chrzelic	 zamierza	większe	 środki	
finansowe	 z	 funduszu	 sołeckiego	
przeznaczyć	 na	 rzecz	 miejscowej	
OSP.	Potrzebny	 jest	między	 inny-
mi	remont	dachu	remizy	i	wymia-
na	okien.																																	(n)

Lucja i Robert
Szczepanek
zam.	Pogórze,	ślub:	17.09.1960	r.

Jubilatom najserdeczniejsze życzenia długich 
lat życia i zdrowia składa Burmistrz Białej

Złote Gody

Parafialna	Orkiestra	Dęta	w	Li-
gocie	 Bialskiej	 istnieje	 od	 35	 lat.	
Obecnie	liczy	11	muzyków,	którzy	
w	 większości	 są	 rolnikami.	 Ka-
pelmistrzem	 orkiestry	 jest	 Zyg-
munt	 Weis.	 Muzycy	 swoimi	 wy-
stępami	 uświetniają	 uroczystości	
kościelne,	 występują	 również	 na	
festynach,	 zabawach	 i	 dożynkach	
w	 okolicznych	 miejscowościach.	
Kontynuują	 tradycje	 swoich	 po-
przedników	-	mają	w	repertuarze	
wiele	 popularnych	 ludowych	pio-
senek	śląskich	i	innych	oraz	pieśni	
kościelnych.	 Mówi	 kapelmistrz	
Zygmunt	 Weis:	 -	 Lubimy	 muzy-
kę,	jest	ona	dla	nas	odskocznią	od	

Parafialna Orkiestra Dęta
codziennej	pracy,	a	granie	dostar-
cza	nam	wiele	przyjemności	 i	 sa-
tysfakcji.	 Szkoda,	 że	 tak	niewielu	
młodych	pragnie	grać	w	naszej	or-
kiestrze.	Liczymy,	 że	 to	 się	 zmie-
ni	 wkrótce	 i	 to	 młodzież	 będzie	
kontynuatorem	 naszych	 tradycji.	
Jesteśmy	 prawdziwymi	 pasjona-
tami	 muzyki.	 Trzech	 członków	 z	
obecnego	 składu	 występowało	 w	
młodości	 w	 wojskowych	 orkie-
strach	dętych.	Najstarszym	człon-
kiem	ligockiej	orkiestry	dętej	 jest	
72-letni	 Antoni	 Bieniek,	 którego	
wnuki	 mieszkają	 w	 Niemczech	 i	
tam	również	są	członkami	orkiestr	
dętych.	

25	września	w	Pogórzu	odbędzie	
się	 tradycyjne	 Święto	 Pieczonego	
Ziemniaka	 połączone	 z	 otwarcie	
nowej	 Świetlicy	 Integracji	 Spo-
łecznej.	 Organizatorzy	 zapraszają	

Zaproszenie do Pogórza

wszystkich	chętnych	od	udziału	w	
lokalnym	pogórzańskim	świętem.	

Na	 zdjęciu:	 Budynek	 świetlicy	
integracyjnej	w	czasie	budowy.

Nie	znajdziemy	przejścia,
zostaniemy	na	płaskim	brzegu.
Jeśli	rzeka	przybierze	-
brudna,	szeroka,	rwąca
utoniemy.
Wszyscy.

Ci,	którzy	dotrą
na	wysoki	brzeg
dojdą	do	źródła.

Będą	wiedzieli
gdzie	zaczyna	się	rzeka,
kto	ją	mąci,
gdzie	tworzy	się	piana.
Ale	nie	wszyscy.

Zmącona rzeka

Kącik poetyckiJan	Szczurek

Stoimy	nad	rzeką	
brudną,	szeroką,	rwącą,
ale	jak	głęboką	
nikt	nie	wie.

Jeden	płaski	brzeg,
na	nim	stoimy.
Wszyscy.

Nikt	nie	widzi,	
nie	czuje	sąsiadów.
Daleko	na	wprost	urwisty	brzeg.
Tam	dotrzeć	chcą	wszyscy.

Nie	ma	mostu,
nie	ma	promu.
Szukamy	brodu.
Wszyscy.
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Ten	obiekt	przyczyni	się	do	pod-
niesienia	jakości	oświaty,	rozwoju	
sportu	 wśród	 całej	 lokalnej	 spo-
łeczności.
Andrzej	 Kasiura	 -	 Członek	 Za-

rządu	 Województwa	 Opolskiego	
przekazał	 list	 gratulacyjny	 i	 po-
dziękował	za	realizację	zadania	za	
pieniądze	z	funduszu	centralnego	
przekazane	 przez	 władze	 woje-
wódzkie.	 Życzył	 również	 aby	 ta	
hala	była	dla	wszystkich	źródłem	
radości.
Wizytator	Bogusława	Stępniew-

ska	z	Kuratorium	Oświaty	w	Opo-
lu	 przekazała	 również	 list	 gratu-
lacyjny	 oraz	 wskazała	 na	 wielkie	
znaczenie	rozwoju	oświaty.	Wyra-
ziła	 uznanie	 dla	 działań	na	 rzecz	
powstania	nowoczesnej	hali	spor-
towej	w	Łączniku.	
Burmistrz	 Arnold	 Hindera	 w	

wystąpieniu	 nawiązał	 do	 historii	
budowy	 łącznickiej	 hali.	 Stwier-
dził	między	 innymi,	że	początko-
wo	był	za	jej	lokalizacją	przy	miej-

dokończenie ze str.1

Uroczysta inauguracja

scowym	gimnazjum,	ale	w	trakcie	
rozmów	na	ten	temat	dyrektor	Ja-
nusz	Siano	przekonał	władze	do	jej	
budowy	przy	 szkole	 podstawowej	
ze	względów	demograficznych.	
Przedstawiciel	 wykonawcy	

Głubczyckiego	 Przedsiębiorstwa	
Budowlanego	 podziękował	 za	
współpracę	 wszystkim	 zangażo-
wanym	w	budowę	hali.	Przekazał	
od	 firmy	 dla	 młodzieży	 szkolnej	
kilka	piłek.	W	uroczystości	wzięli	
udział	również	wiceburmistrz	Ma-
ria	Tomala,	przewodniczący	Rady	
Miejskiej	Joachim	Kosz,	dyrekto-
rzy	 szkół,	 radni,	 sołtysi	 z	 terenu	
bialskiej	gminy,	dyrektorzy	jedno-
stek	podległych	gminie,	uczniowie	
szkoły	 podstawowej	 i	 gimnazjum	
w	Łączniku.
W	 części	 artystycznej	 wystąpił	

szkolny	 zespół	 śpiewaczy	 prowa-
dzony	 przez	 Iwonę	 Preusner,	 ze-
spół	 taneczny,	 akrobatki,	 Stars	
oraz	 chrzeliccy	monocykliści	 pod	
kierunkiem	Eryka	Murlowskiego.

(n)

ucZniowie na roZpocZęciu 
roku sZkoLneGo w białej

Dożynki gminne 2010
dokończenie ze str.1

	 Uświetnił	 ją	 występ	 w	 czasie	
mszy	Bialskiej	Orkiestry	Dętej.
O	 13,30	 ulicami	 wsi	 wyruszył	

barwny	 korowód	 dożynkowy.	
Główne	 uroczystości	 miały	 miej-
sce	 pod	 namiotem,	 gdzie	 licznie	
zgromadzonych	 mieszkańców 
i	przyjezdnych	powitał	sołtys	Jan	
Smiatek.	 Wśród	 zaproszonych	
gości	 obecni	 byli	 m.in.	 posłanka	
Janina	 Okrągły,	 wicemarszałek	
Województwa	 -	 Andrzej	 Kasiura,	
prudniccy	 starostowie	 -	 Rado-
sław	 Roszkowski	 i	 Józef	 Skiba,	
przewodniczący	 Rady	Miejskiej	 - 
Joachim	 Kosz,	 bialscy	 burmi-
strzowie	-	Arnold	Hindera	i	Maria	
Tomala	przedstawiciele	organiza-
cji	i	związków	rolniczych	z	terenu	
Opolszczyzny,	radni	do	rad	powia-
tu	i	gminy,	sołtysi.
Starostowie	 dożynek	 Andrzej	

Ernst	i	Beata	Hanko	na	ręce	bur-
mistrza	 Arnolda	 Hindery	 prze-
kazali	 tradycyjny	 bochen	 chleba 
wypieczony	z	tegorocznego	ziarna.	
W	krótkim	wystąpieniu	burmistrz	
podziękował	za	rolniczy	trud.
Tegoroczne	żniwa	ze	względu	na	

kapryśną	 pogodę	 nie	 były	 łatwe.	
Starosta	 dożynek	 Andrzej	 Ernst	
prowadzi	 13,5	 ha	 gospodarstwo.	
Zajmuje	się	hodowlą	żywca	i	upra-
wą	zbóż.	
Starościna	 Beata	 Hanko	 z	 mę-

żem	 prowadzi	 10	 ha	 gospodar-
stwo.	Zajmują	się	głównie	hodow-
lą	 trzody	 chlewnej.	 -	 Tegoroczne	
plony	 w	 naszej	 miejscowości	 nie	
były	najgorsze	-	mówi	pani	Beata.	
W	 części	 artystycznej	 wyłoniona	
przez	bialskiego	burmistrza	komi-
sja	 konkursowa	 dokonała	 oceny	
koron	 żniwnych.	W	 kategorii	 ko-
ron	„kłosowych”	pierwsze	miejsce	
przyznano	 koronie	 z	 Olbrachcic,	
drugie	przypadło	Gostomi,	a	trze-
cie	Radostyni.	W	kategorii	 koron	
„ziarnkowych”	komisja	przyznała	
pierwsze	miejsce	koronie	żniwnej	
wykonanej	 przez	 mieszkańców	
osiedla	nr	2	w	Białej.	Ponadto	wy-
różniono	korony	z	Prężyny,	Chrze-
lic,	 Wilkowa,	 Łącznika	 i	 Nowej	
Wsi.	 Przedstawiciele	 tych	 miej-
scowości	 otrzymali	 pamiątkowe	
dyplomy	 i	 nagrody	 pieniężne.	
Posłanka	 Janina	 Okrągły	 powie-
działa	nam	między	innymi:	-	Wieś	
wykonała	 wielką	 pracę	 na	 rzecz	
zorganizowania	 gminnych	 doży-
nek.	Wszyscy	mieszkańcy	byli	za-
angażowani	 przy	 ich	 organizacji.	

To	była	duża	impreza,	przybyły	na	
nią	 tłumy	 ludzi	 z	 wielu	 miejsco-
wości.	 Podziwiam	piękne	 korony.	
Cieszy	mnie	to,	że	w	prace	przy	ich	
wykonywaniu	włączają	się	również	
mężczyźni.	Cieszyć	może	również	
i	to,	że	lokalne	społeczności	podej-
mują	się	wielu	działań,	wokół	któ-
rych	 jednoczą	 się.	 Tę	 pracę	 było	
widać,	 tworzy	 się	 społeczeństwo	
obywatelskie.	
Radosław	 Roszkowski	 -	 staro-

sta	 prudnicki:	 Podziwiam	 duży	
rozmach	 organizatorów,	 trudno	
będzie	gospodarzom	dożynek	po-
wiatowych	 dorównać	 przedsię-
wzięciu	na	taką	skalę.	Jestem	pod	
wielkim	wrażeniem	i	cieszę	się,	że	
mogłem	podziwiać	piękne	korony	
żniwne	zaprezentowane	przez	po-
szczególne	miejscowości	gminy.
Joachim	Kosz	-	przewodniczący	

Rady	Miejskiej	w	Białej:	-	Olbrach-
cice	dały	wszystkim	pokaz	umie-
jętności	w	perfekcyjnym	zorgani-
zowaniu	 imprezy	 masowej.	 Mo-
żemy	być	dumni,	że	mamy	takich	
mieszkańców,	którzy	nie	szczędzą	
sił,	aby	godnie	podejmować	się	roli	
gospodarza	dożynek.
Marcin	Morawiec	 -	 sołtys	 Prę-

żyny:	 -	 My	 w	 poprzednim	 roku	
byliśmy	 gospodarzami	 dożynek	
powiatowo	 -	 gminnych.	 Wiemy	
ile	 pracy	 wkładają	 organizatorzy	
i	 mieszkańcy	 miejscowości	 gdzie	
organizowane	 są	 dożynki.	 Podzi-
wiam	 mieszkańców	 Olbrachcice, 
że	 potrafili	 sprostać	 takiemu 
dużemu	wyzwaniu.
W	 części	 artystycznej	 publicz-

ności	 zaprezentowały	 się:	Bialska	
Orkiestra	 Dęta	 i	 starsza	 grupa	
mażoretek.	 Publiczność	 zabawiał	
również	Janusz	i	Dominika	Żyłka	
oraz	 Marek	 Biesiadny.	 Wystąpił	
również	chrzelicki	chór	Ariam.	Na	
zakończenie	 uroczystości	 odbyła	
się	 zabawa	 taneczna	 z	 udziałem	
zespołu	braci	Weinkopf.	
Sołtysowi	 Janowi	 Smiatkowi	

udało	 się	 pozyskać	 sponsorów	
nie	 tylko	 z	 terenu	 gminy	 Biała, 
ale	 również	 z	 gmin	 sąsiednich.	
Wiele	 pracy	 miały	 olbrachcickie	
panie,	 które	 częstowały	 wszyst-
kich	na	terenie	imprez	kawą	i	tra-
dycyjnymi	 śląskimi	 kołaczami.	
Wszystkim	 -	 sponsorom	 i	 orga-
nizatorom	 tegorocznych	 dożynek	
należą	się	słowa	podziękowania.

R. Nowak
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Dożynki w Pogórzu

Dni Chrzelic
	 W	 interesujący	

sposób	 prelegent	
mówił	 o	 historii	
Chrzelic	 i	 legen-
dach	 związanych	
z	 tą	 miejscowo-
ścią	 i	 zamkiem.	
Prelekcje	 na	 te-
mat	 degitalizacji 
i	 dokumentacji	
lokalnego	 dzie-
dzictwa	 oraz	 ich	
znaczenia	 dla	 spo-
łeczności	 lokalnej,	
tworzenia	 cyfrowych	 archiwów	
wygłosili	Marcin	Wilkowski,	Alek	
Tarkowski	 i	 Mirosław	 Filiciak.	
O	 sprawach	 dotyczących	 two-
rzenia	 Centrum	 Dialogu	 Kultur	
w	 Chrzelickim	 Zamku	 mówili	
przedstawiciele	 Fundacji	 Ortus	
Bartosz	Mioduszewski	 i	Wojciech	
Popławski.	 Ich	 prelekcje	 zostały	
poparte	 materiałami	 zdjęciowy-
mi.	 W	 planach	 Ortusa	 jest	 re-
witalizacja	 chrzelickiego	 zamku	
w	 trzech	 etapach.	 W	 pierwszym	
etapie	 zakłada	 się	 powstrzyma-
nie	postępującej	destrukcji	zamku 
w	formie	trwałej	ruiny.	W	tym	eta-
pie	 przewiduje	 się	wewnątrz	mu-
rów	budowę	stalowej	konstrukcji.	
W	 drugim	 etapie	 zakłada	 się	 po-
wstanie	pomieszczeń	 ekspozycyj-
nych,	pracowni	wielofunkcyjnych,	
sali	 kinowo	 -	 teatralnej,	 pokojów	
gościnnych.	 Trzeci	 etap	 zakłada	
przeniesienie	 części	 mieszkalnej	
do	 zewnętrznego	 budynku,	 two-
rzenia	 fosy	 i	 rewitalizacji	 parku.	
Tylko	 na	 zrealizowanie	 II	 etapu	
rewitalizacji	 niezbędne	 są	 środki	
finansowe	w	kwocie	ponad	trzech	
milionów	złotych.	Na	zakończenie	
spotkania	 goście	 zwiedzili	 przy-
zamkowy	teren.	W	godzinach	wie-

dokończenie ze str.1

czornych	 pod	 namiotem	 odbyła	
się	zabawa	taneczna.
15	 sierpnia	 na	 terenie	 boiska	

odbyło	się	wiele	imprez	artystycz-
nych	i	IV	Międzynarodowe	Zawo-
dy	 Strażackie	 z	 udziałem	 dwóch	
czeskich	drużyn	-	z	Raclavic	i	Lho-
ty,	strażacy	z	Przechodu	i	Zieliny,	
Racławiczek,	 Łącznika,	 Nowej	
Wsi	 i	 Chrzelic	 oraz	 poza	 konkur-
sem	drużyna	strażacka	z	między-
narodowego	 obozu	 strażackiego	
w	 Przechodzie.	 Strażacy	 musieli	
uporać	 się	 na	 czas	 z	wieloma	 za-
daniami	-	między	innymi	musieli	
wykazać	 się	 sprawnością	 siłową	
przy	 cięciu	 drewnianych	 kloców,	
zbijaniem	 klocków	 strażackimi	
wężami	 i	 umiejętnościami	 spor-
towo	-	pożarniczymi	oraz	wieloma	
innymi	 sprawdzianami	 spraw-
nościowymi.	 Tegorocznymi	 zwy-
cięzcami	okazała	się	ekipa	straża-
cka	 z	 Zieliny,	 na	 drugim	miejscu	
uplasowała	się	ekipa	z	LDH	Lhoty, 
a	 na	 trzecim	 OSP	 Przechód. 
Zwycięzcy	 otrzymali	 pamiątkowe	
puchary	i	nagrody	rzeczowe.
Przed	 remizą	 znajdowało	 się	

stoisko	 z	 pamiątkowymi	 lokalny-
mi	gadżetami,	stoisko	z	napojami	
i	 pyszną	 grochówką.	 Grochówkę	

tradycyjnie	 co	 roku	 przyrządza	
Adrian	Kamionka	 i	 Paweł	 Zoń,	 a	
pomagają	 im	 w	 tym	 chrzelickie	
strażaczki.	 Pyszne	 pieczone	 kieł-
baski	oferowało	stoisko	gastrono-
miczne	obsługiwane	przez	Barba-
rę	Różańską,	Lucynę	Jodłowską	i	
Roberta	 Globisza.	 Przy	 obsłudze	
innych	 stoisk	 zaangażowani	 byli:	
Bernard	 i	 Bożena	 Lisoniowie,	
Magdalena	 Zoń,	 Andrea	 Ham-
pel,	 Ewelina	Haberecht,	 Grażyna 
Dolak,	Magdalena	Peszel	i	Karina	
Ociepka.
W	 tym	 dniu	 rozstrzygnięty	 zo-

stał	IV	Konkurs	„Chrzelickie	spe-
cjały.	 Wyroby	 kulinarne	 i	 ciast-
karskie	 prezentowały	 działające	
na	 terenie	 powiatu	 prudnickiego	
koła	gospodyń	wiejskich	i	Odnowy 
Wsi.	Organizatorem	konkursu	był	
Ośrodek	 Doradztwa	 Rolniczego 
z	Terenowego	Zespołu	Doradztwa	
w	 Prudniku,	 a	 współorganizato-
rami	 Fundacja	 Ortus	 i	 Opolski	
Związek	 Rolników	 i	 Organizacji	
Społecznych	 w	 Opolu.	 Spośród	
zaprezentowanych	 różnych	 lo-
kalnych	 specjałów	 komisja	 kon-
kursowa	 pod	 przewodnictwem	
Heleny	 Domaszewskiej	 przyzna-
ła	 atrakcyjne	 nagrody	 rzeczowe	
KGW	 z	 Krzyżkowic,	 Samodziel-
nemu	KGW	w	Chrzelicach,	Witol-
dowi	 Hreczaniukowi	 z	 Gostomi	
i	 występującemu	w	 konkursie	 po	
raz	 pierwszy	KGW	z	
Jasiony.	 Oddzielną	
nagrodę	 rzeczową	 -	
cyfrowy	aparat	 foto-
graficzny	 przyznano	
KGW	 w	 Chrzelicach	
za	 całokształt	 efek-
tywnej	pracy	na	rzecz	
lokalnego	 środowi-
ska.	Przewodnicząca	
chrzelickiego	 KGW	
Teresa	 Tarach	 była	
wzruszona	 wyraza-
mi	uznania	dla	KGW,	

którego	jest	przewodniczącą.	
Pod	namiotem	na	boisku	uczest-

nikom	 imprez	 zaprezentowano	
plany	 dotyczące	 chrzelickiego	
zamku.	W	części	artystycznej	wy-
stąpiła	 młodsza	 grupa	 bialskich	
mażoretek,	kabaret	Bruno.	Atrak-
cją	dla	dzieci	były	konkursy	zorga-
nizowane	z	myślą	o	najmłodszych.	
Tradycyjnie	 już	 duże	 zaintereso-
wanie	 wzbudziły	 występy	 mono-
cyklistów	 i	 pokazy	 wschodnich	
sztuk	walki	zaprezentowane	przez	
członków	 Centrum	 KOBUDO	
KENKYUKAI	z	Chrzelic.	
Występy	 zespołu	 Duo	 Feniks	

oraz	 koncert	 i	 zabawa	 taneczna 
z	udziałem	zespołu	The	Shout	za-
kończyły	tegoroczne	Dni	Chrzelic.	
Dużym	 powodzeniem	 wśród	

dzieci	cieszyło	się	wesołe	miastecz-
ko.	W	dniach	od	12	do	16	sierpnia	
w	Chrzelicach	 zorganizowany	 zo-
stał	 przez	 Fundację	 Ortus	 obóz 
w	 ramach	 którego	 prowadzone	
były	zajęcia	warsztatowe,	wykłady	
mające	na	celu	edukację	medialną	
sfinansowane	przez	Ministerstwo	
Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego 
oraz	Unii	Europejskiej	ze	środków	
Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	
Regionalnego	 w	 ramach	 Regio-
nalnego	 Programu	 Operacyjne-
go	 Województwa	 Opolskiego	 na	
lata	 2007	 -	 2013	 -	 „Inwestujemy 
w	Twoją	przyszłość”.

22	 sierpnia	 zorganizowano	 do-
żynki	 wiejskie	 w	 Pogórzu.	 Odby-
wają	się	one	od	czterech	lat.
W	 przygotowaniach	 do	 uro-

czystości	 uczestniczą	 miejsco-
we	 organizacje	 -	 Rada	 Sołecka, 
Stowarzyszenie	 Odnowy	 Wsi,	
Koło	 Gospodyń	Wiejskich	 i	 Koło 
Mniejszości	Niemieckiej.
W	 niedzielne	 przedpołudnie	

wikary	 łącznickiej	parafii	ks.	Ro-
man	 Smolarz	 poświęcił	 żniwną	
koronę	 i	dary	złożone	z	 tegorocz-
nych	plonów.		Następnie	korowód	
dożynkowy	przy	dźwiękach	para-
fialnej	orkiestry	z	Ligoty	Bialskiej	
wyruszył	do	miejscowego	kościoła	

filialnego	p.w.	 św.św.	Edyty	Stein	
i	Rocha,	gdzie	została	odprawiona	
uroczysta	msza	dziękczynna	w	in-
tencji	rolników	i	ich	rodzin.	Mszę	
zakończyło	odśpiewanie	Te	Deum	
laudamus.	Tegorocznymi	starosta-
mi	 dożynkowymi	 byli	 miejscowi 
rolnicy	 Leokadia	 Siano	 i	 Konrad 
Hoppe.	Następnie	uczestnicy	uro-
czystości	 przeszli	 na	 położone 
w	 sąsiedztwie	 kościoła	 boisko	
sportowe,	 gdzie	 pod	 namiotem	
odbyły	 się	 występy	 artystyczne.	
Na	 terenie	 boiska	 wystąpili	 ucz-
niowie	miejscowej	szkoły	i	przed-
szkola	 oraz	 filii	 przedszkolnej 
z	Brzeźnicy.	Program	przygotowały 

nauczycielki	Małgorzata	Walczyk,	
Anna	Lewandowska,	Teresa	Piętka 
i	 Mariola	 Jacków.	 Na	 występy	
dzieci	złożyły	się	tańce,	śpiew	pio-
senek	i	układy	akrobatyczne.	
Dużym	 zainteresowaniem	 cie-

szyły	 się	 pokazy	 ułanów	 na	 ko-
niach.	Inicjatorem	tych	występów	
był	 mieszkaniec	 Pogórza	 Adam	
Wojtuś,	który	hoduje	konie	w	 są-
siedniej	 Brzeźnicy.	 On	 również	
zaprosił	 dwóch	 kolegów	 po	 fachu	
mieszkających	w	Kotórzu	Wielkim	
i	Kotórzu	Małym.
W	dalszej	 części	 święta	plonów	

wystąpił	 chrzelicki	 chór	 ARIAM.	
Uczestnikom	 uroczystości	 po-
dobał	 się	 również	 występ	 chrze-
liczanki	 Andrei	 Rzyszki	 oraz 
	Patrycji	i	Alicji		ze	studia	piosen-
ki	 z	 Prószkowa.	Dużym	 zaintere-
sowaniem	 obecnych	 cieszyła	 się	
loteria	 fantowa	 z	 atrakcyjnymi	
nagrodami.
Dożynkowe	obchody	zakończyły	

się	 zabawą	 taneczną	 z	 udziałem	
zespołu	Vento.	Na	boisku	sporto-
wym	wystąpiła	również	parafialna	
orkiestra	 dęta	 z	 Ligoty	 Bialskiej.	
Panie	z	KGW	w	Pogórzu	przygoto-
wały	smakowite	kołacze	śląskie.
Były	 również	 stoika	 handlowe 

z	 napojami	 i	 pieczonymi	 kiełba-
skami.	
Na	 dofinansowanie	 miejsco-

wych	 dożynek	 sołectwo	 Pogórze	
otrzymało	dotację	finansową	z	Za-
rządu	Wojewódzkiego	Mniejszości	
Niemieckiej	w	kwocie	1.500	zł.
W	Pogórzu	w	sobotę	25	września	

zostanie	 zorganizowany	 festyn	
pieczonego	ziemniaka	o	godz.	16-
tej	w	czasie	którego	nastąpi	otwar-
cie	 Wiejskiego	 Centrum	 Integra-
cyjnego.	 Festyn	 zakończy	 zabawa	
taneczna	pod	namiotem	na	położ-
nym	 w	 sąsiedztwie	 boiska	 spor-
towego.	Organizatorzy	 zapraszają	
wszystkich	 chętnych	 do	 udziału 
w	festynie.
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Remont budynku parafialnego

Trwa	remont	budynku	po	byłym	
klasztorze	w	Łączniku,	nieopodal	
kościoła	parafialnego.	Inicjatorem	
i	 kontynuatorem	 remontu	 jest	

łącznicki	 proboszcz	 ks.	 Manfred	
Słaboń	 -	 budowniczy	 kościołów 
filialnych	 w	 Mosznej	 i	 Pogórzu	
oraz	kaplicy	w	Chrzelicach.

Remont schodów przy kościele
W	kolejnych	pracach	przy	bialskim	kościele	parafialnym	oprócz	ukła-

dania	 nowej	 drogi	 wokół	 świątyni	 prowadzona	 jest	 budowa	 nowych	
schodów	przy	wejściu	do	kościoła.	Na	zdjęciu	początkowy	etap	prac.

Budowa kanalizacji ściekowej
Trwają	 prace	 związane	 z	 budo-

wą	 kanalizacji	 ściekowej	 na	 uli-
cach	 w	 południowo	 -	 zachodniej	
części	 Białej.	 Obecnie	 prowadzo-
ne	są	prace	między	innymi	na	ul.	
Szkolnej.	Nic	dziwnego,	że	z	uwag 
na	 kontynuację	 prowadzonych 

prac	 na	 ich	 terenie	 i	 w	 pobliżu 
panuje	 iście	 księżycowy	 krajo-
braz.	
Mieszkańcy	 muszą	 uzbroić	 się	

więc	w	nieco	cierpliwości	do	czasu	
ich	zakończenia.
Na	zdjęciu:	Prace	na	ul.	Szkolnej.

Ogłoszenie
Biblioteka	Koła	 Towarzystwa	Mniejszości	Niemieckiej	w	Białej	

mieszcząca	się	w	Gminnym	Centrum	Kultury	przy	ul.	Prudnickiej	
czynna	jest	w	każdy	czwartek	w	godzinach	14.00	-	16.00.

W	 tym	 roku	 wykonany	 został	
ponad	 trzystumetrowy	 odcinek	
drogi	asfaltowej	w	Laskowcu	pro-
wadzący	do	drogi	głównej.	Ponad-
to	utwardzono	kilkudziesięciome-
trowy	odcinek	tej	drogi	w	kierun-
ku	pól	rolników.	
-	 Nasza	 wioska	 -	 mówi	 soł-

tys	 Z.Baniak	 -	 wzbogaciła	 się	 o	
oświetlenie	 uliczne	 jako	 jedna	 z	
ostatnich	 miejscowości	 bialskiej	
gminy.	Myślę,	że	to	nie	powód	do	
narzekań,	 ale	 wina	 leży	 przede	
wszystkim	po	naszej	stronie.	Byli-
śmy	zbyt	mało	aktywni.	Od	czasu	
gdy	 podejmujemy	 wiele	 prac	 na	
rzecz	 wsi	 jesteśmy	 dostrzegani	
przez	bialskie	władze.	
Dzięki	 mieszkańcom	 Laskow-

ca	 udało	 się	 urządzić	 plac	 przy	
świetlicy	 wiejskiej,	 wybudowany	

Jesteśmy
coraz bardziej aktywni
- Takie słowa wypowiedział w rozmowie z nami
Zbigniew Baniak - sołtys Laskowca.

został	 odcinek	 chodnika.	 W	 dal-
szych	 planach	 mieszkańców	 jest	
budowa	 przy	 świetlicy	 placu	 za-
baw.	Mieszkańcy	są	w	stanie	przy-
gotować	teren	pod	ten	plac,	gorzej	
przedstawia	się	sprawa	z	zakupem	
kosztownych	 urządzeń	 zabawo-
wych.	 Fundusz	 sołecki	 Laskowca	
w	wysokości	 6,5	 tys.	 zł.	 na	 reali-
zację	 tego	 zadania	 nie	wystarczy.	
Być	może	-	dodaje	sołtys	Z.Baniak	
-	gmina	nam	pomoże	w	urządze-
niu	placu	zabaw	dla	dzieci.
W	 kolejnych	 latach	 mieszkań-

com	 Laskowca	 marzy	 się	 odno-
wienie	we	wsi	starej	studni.	Sołtys	
jest	 jednak	 optymistą	 -	 sądzie,	
że	 zaplanowane	 zadania	 uda	 się	
zrealizować	 przy	 wsparciu	 z	 ze-
wnątrz.
(n)

Budowa pawilonu handlowego
Na	 ul.	 Opolskiej	 w	 sąsiedztwie	 obwodnicy	 powstaje	 duży	 pawilon	

handlowy,	którym	sprzedawane	będą	części	do	maszyn	rolniczych	oraz	
sprzedaż	pasz	SANO.	Właścicielem	pawilonu	jest	Ryszard	Hanko	z	Bia-
łej	prowadzący	dotychczasowy	tej	branży	sklep	na	ul.	Nyskiej.	Jak	nas	
poinformował	zainteresowany	na	ul.	Nyskiej	teren	jest	już	zbyt	mały	na	
tego	rodzaju	działalność.	Stąd	potrzeba	budowy	nowego	obiektu	handlo-
wego,	chociaż	R.Hanko	nie	wyklucza	prowadzenie	działalności	również	
w	dotychczasowej	placówce.
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Od	1	września	do	31	października	2010	r.	 trwał	będzie	w	Polsce	Po-
wszechny	Spis	Rolny.	Będzie	to	pierwszy	spis	realizowany	od	czasu	przy-
stąpienia	 naszego	 kraju	 do	Unii	 Europejskiej	 i	 jednocześnie	 pierwszy	
przeprowadzany	w	tym	samym	czasie	we	wszystkich	27	państwach	UE.
Podstawowe	pytania	zawarte	w	formularzach	są	jednakowe	we	wszyst-

kich	krajach	członkowskich.	Zbierane	informacje	według	stanu	na	dzień	
30	czerwca	2010	r.	będą	dotyczyły:

prowadzenia	działalności	rolniczej.
użytkowania	gruntów,
pogłowia	zwierząt	gospodarskich,
posiadanego	sprzętu	rolniczego,
struktury	dochodów	gospodarstwa	domowego,
prowadzenia	działalności	innej	niż	rolnicza	bezpośrednio
związanej	z	gospodarstwem	rolnym,
aktywności	ekonomicznej,
zużycia	nawozów	i	środków	do	produkcji	rolnej	co	pomoże
w	kreowaniu	polityki	rolnej	zarówno	na	poziomie	Unii
Europejskiej,	krajowym	czy	regionalnym.

Celem	spisu	 jest	weryfikacja	 i	 aktualizacja	polskiej	wsi,	 a	następnie	
analiza	zmian	jakie	zaszły	w	rolnictwie	od	ostatniego	spisu,	w	tym	prze-
mian	po	przystąpieniu	Polski	do	Unii	Europejskiej.	Spisem	zostaną	ob-
jęte	gospodarstwa	rolne	osób	fizycznych	i	prawnych	oraz	jednostki	orga-
nizacyjne	nie	mające	osobowości	prawnej.
Wykorzystane	będą	nowoczesne	i	efektywne	technologie	informatycz-

ne,	a	mianowicie	elektroniczne	rejestratory	danych,	telefon	czy	internet	
umożliwiający	 respondentom	 dokonanie	 samodzielnego	 spisania	 się.	
Formularz	taki	będzie	można	wypełniać	etapami	i	po	zapisaniu	wypeł-
nionej	części	powracać	do	niego	w	ciągu	14	dni	od	pierwszego	zalogowa-
nia	się.	W	szczególny	sposób	zachęcamy	rolników	do	przeprowadzenia	
spisu	drogą	internetową	tzw.	samopisu,	który	będzie	można	dokonać	w	
terminie	od	1	września	do	17	października	br.	o	dowolnej	porze,	aby	nie	
kolidowało	to	z	pracami	w	gospodarstwie	rolnym.	W	takim	przypadku	
rachmistrz	będzie	zwolniony	z	wizyty	w	danym	gospodarstwie.
Formularz	 spisowy	 został	 poszerzony	 o	 dodatkowy	 moduł	 -	 „Stra-

ty	powodziowe”	dla	gospodarstw	położonych	na	 terenach	dotkniętych	
powodzią.	Obejmuje	on	zestaw	prostych	pytań	o	stratach	w	gospodar-
stwach	rolnych.
Wszystkie	 dane	 indywidualne	 w	 czasie	 spisu	 są	 poufne	 i	 podlegają	

szczególnej	 ochronie.	 Zostaną	 one	wykorzystane	 tylko	 i	 wyłącznie	 do	
zbiorczych	opracowań	statystycznych.	W/w	dane	zachowają	swoją	waż-
ność	i	aktualność	przez	kolejne	10	lat.	Na	ich	podstawie	mogą	być	pozy-
skiwane	unijne	dotacje	jak	również	planowana	będzie	przyszła	polityka	
rolna.
Podstawa	prawna:
Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1166/2008	
z	 19	 listopada	 2008	 r.	 oraz	 uchylające	 rozporządzenie	 Rady	
(EWG)	nr	571/88	(Dz.U.	UE	nr	L	321	z	1	grudnia	2008	r.).
Ustawa	z	dnia	17	lipca	2009	r.	o	Powszechnym	Spisie	Rolnym	w	
2010	r.	(Dz.U.	nr	126,	z	10	sierpnia	2009	r.,	poz.1040).

•
•
•
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Trwa spis rolny
KRONIKA POLICYJNA

W nocy z 21 na 22.06.	w	Radostyni	sprawca	z	otwartego	bu-
dynku	mieszkalnego	skradł	telewizor	Samsung	wartości	3,5	tys.zł.
2.07.	w	Białej	 sprawca	 lat	 21	 znęcał	 się	fizycznie	 i	 psychicznie	
nad	członkami	rodziny.
4.07.	na	trasie	Dębina	-	Chrzelice	sprawca	lat	56	jadąc	samocho-
dem	spowodował	wypadek	drogowy	w	wyniku	którego	pasażer-
ka	doznała	obrażeń	ciała.
11.07.	w	Dębinie	sprawca	lat	26	dokonał	kradzieży	telefonu	ko-
mórkowego	wartości	300	zł.	Telefon	odzyskano.
11.07.	w	Dębinie	 sprawca	dokonał	kradzieży	 roweru	górskiego	
wartości	400	zł.	
15.07.	na	 trasie	Dębina	 -	Chrzelice	 sprawca	 lat	 19	kierując	 sa-
mochodem	osobowym	spowodował	wypadek	drogowy	w	wyniku	
którego	pasażerka	doznała	obrażeń	ciała.
W nocy z 17 na 18.07.	kierujący	samochodem	kierowca	lat	82	
na	obwodnicy	w	Białej	w	kierunku	skrzyżowania	do	Olbrachcic	
spowodował	wypadek	drogowy	w	wyniku	którego	poniósł	śmierć	
na	miejscu.	Dwie	 osoby	 zostały	 ranne.	 18.07.	w	Browińcu	Pol-
skim	w	wyniku	samobójstwa	śmierć	poniósł	41-letni	mężczyzna	
-	mieszkaniec	tej	miejscowości.	
22.07.	w	Solcu	sprawca	strzelając	z	broni	pneumatycznej	spowo-
dował	uszkodzenie	ciała	15-letniego	chłopca.
26.07.	na	trasie	Dębina	-	Chrzelice	kierujący	pojazdem	21-letni	
kierowca	spowodował	wypadek	drogowy,	w	wyniku	którego	trzy	
osoby	zostały	ranne.
30.07.	 46-letni	 mieszkaniec	 Białej	 znęcał	 się	 fizycznie	 i	 psy-
chicznie	nad	członkami	rodziny.
7.08.	w	Łączniku	sprawca	 lat	18	dokonał	uszkodzenia	elewacji	
budynku.	Straty	wyceniono	na	300	zł.
13.08.	w	Pogórzu	sprawca	podając	się	za	doręczyciela	przesyłek	
wyłudził	od	78-letniego	mieszkańca	pieniądze	w	kwocie	800	zł.
19.08.	w	Gostomi	 18-letni	 sprawca	 dokonał	 uszkodzenia	 kon-
strukcji	przystanku	autobusowego.	Straty	wyceniono	na	400	zł.
26.08.	w	Chrzelicach	sprawca	lat	36	uszkodził	samochód	marki	
Fiat.	Straty	zostały	wyceniona	na	3.000	zł.	
28.08.	 na	 trasie	 Stara	 Jamka	 -	Pogórze	24-letni	 kierujący	 sa-
mochodem	osobowym	spowodował	wypadek	drogowy	w	wyniku	
którego	poniósł	śmierć	na	miejscu.	
11.09.	w	Olbrachcicach	sprawca	lat	35	groził	pobawieniem	życia	
członkom	najbliższej	rodziny.
W okresie od 10.06. do 12.09. zatrzymano	8	rowerzystów,	
którzy	 kierowali	 rowerami	 w	 stanie	 nietrzeźwości.	 Przypadki	
te	miały	miejsce	w:	w	Krobuszu	(sprawca	lat	26)	-	26.06.,	w	Ol-
brachcicach	(lat	59)	-	12.07.,	na	trasie	Miłowice	-	Śmicz	(lat	36)	
-	 13.08.,	w	Białej	 (lat	 19)	 -	 13.08.,	w	Górce	Prudnickiej	 (lat	51)	
-	20.08.,	w	Olbrachcicach	(46	lat)	-	26.08.,	w	Pogórzu	(lat	60)	-	
22.08.,	w	Łączniku	(lat	43)	-	1.09.,		na	trasie	Łącznik	-	Chrzelice	
(lat	35)	-	2.09.,	w	Chrzelicach	(lat	43)	-	9.09.
W	wymienionym	okresie	 zatrzymano	4	kierowców	kierujących	
pojazdami	po	spożyciu	alkoholu.	Przypadki	te	miały	miejsce	w:	
Dębinie	(kierowca	lat	40)	-	25.06.,	Łączniku	(55	lat)	-	
14.07.,	na	trasie	Biała	-	Krobusz	(lat	20)	-	18.07.,	w	Dębinie	(lat	
31)	-	4.08.
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Tak	 wygląda	 obiekt	 po	 byłej	
zlewni	mleka	w	Pogórzu	położony	
pomiędzy	piękną	nową	świątynią,	
a	 boiskiem	 sportowym.	 Sądzi-
my,	 że	 ten	 stan	 rzeczy	 się	 zmieni	

Obiekt który szpeci
-	albo	zostanie	on	wyremontowa-
ny	 i	 przeznaczony	 na	 określone	
cele,	 albo	 wyburzony.	 Psuje	 on	
estetyczny	wygląd	tej	gospodarnej	
miejscowości.

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto za 1m3 
dostarczonej wody

gospodarstwa 
domowe, 
odbiorcy	przemysłowi 
i	pozostali

1. cena	za	dostarczo-
ną	wodę

stawka	opłaty 
abonamentowej

1.

2.

2,91	zł.

5,14	zł.

1.	Taryfa	na	1m3	dostarczone	wody	z	urządzeń	wodociągowych	w	Gminie	Biała:

Grupa odbiorców Cena netto za 1m3 
odprowadzanych ścieków

gospodarstwa	domowe,	odbiorcy	
przemysłowi	i	pozostali

1. 5,75	zł.

2.	 Taryfa	 za	 1m3	 odprowadzanych	 ścieków	 do	 urządzeń	 kanalizacyjnych 
w	Gminie	Biała:

Na	podstawie	art.	24,	ust.1	i	5	ustawy	z	dnia	7	czerwca	2001	r.	o	zbio-
rowym	zaopatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	odprowadzaniu	ścieków	(Dz.
U.	Nr	123	poz.858,	z	2007	r.	poz.1033,	z	2009	r.	Nr	18	poz.97	niniejszym	
informuje:
Uchwałą	nr	XXXIV/392/10	Rady	Miejskiej	w	Białej	z	dnia	4	sierpnia	

2010	r.	zostały	zatwierdzone	następujące	miesięczne	taryfy	dla	zbioro-
wego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	odprowadzania	ścieków	na	tere-
nie	Gminy	Biała	od	dnia	1	września	2010	r.	do	dnia	31	sierpnia	2011	r.;

3.	Do	cen	i	stawek	wyżej	wymienionych	opłat	dolicza	się	podatek	od	
towarów	 i	 usług	 zgodnie	 z	 §	 w	 pkt.9-11	 rozporządzenia	Ministra	 Bu-
downictwa	z	dnia	28	czerwca	2006	r.	w	sprawie	określenia	taryf,	wzo-
ru	wniosku	o	zatwierdzenie	taryf	oraz	warunków	rozliczeń	za	zbiorowe	
zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	ścieków	(Dz.U.	Nr	127	
poz.886).
4.	Stała	opłata	abonamentowa	jest	stosowana	zarówno	dla	odbiorców	

rozliczanych	według	wskazań	wodomierza	głównego,	a	 także	 rozlicza-
nych	według	przeciętnych	norm	zużycia	wody	(ryczałt).

Zarząd Spółki z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja”
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 Odeszli

	 Kapryśna	sierpniowa	po-
goda	 zweryfikowała	 trochę	 plan	
imprez	sportowo	–	rekreacyjnych	
w	 naszej	 gminie.	 Cześć	 zawodów	
musiano	przełożyć	na	inny	termin,	
nie	dotyczyło	to	jednak	tenisistów	
stołowych.	 Przeprowadzono	 za-
planowane	 na	 ten	 miesiąc	 dwa	
turnieje.	 Pierwszy	 wygrał	 Artur	
Onufrejów	 (Biała),	 który	 pokonał	
w	 finale	 Rafała	 Walczaka	 (Łącz-
nik).	Należy	 nadmienić,	 że	w	 eli-
minacjach	pojedynek	 tych	dwóch	
zawodników	zakończył	się	odwrot-
nym	 wynikiem.	 Trzecie	 miejsce	
przypadło	Mariuszowi	Herz	(Łącz-
nik),	 który	 bez	 problemów	 poko-
nał	 lokalnego	 rywala	 Damiana 
Mazura.

Kandziora Konrad
ur. 1928 r. zm. 31.07.2010 r. zam. Gostomia

Niedballa Piotr
ur. 1962 r. zm. 04.08.2010 r.  zam. Krobusz

Drozd Gerwazy
ur. 1925 r. zm. 04.08.2010 r.  zam. Nowa Wieś Pr.

Tieleczek Hildegard
ur. 1938 r. zm. 05.08.2010 r.  zam. Grabina DPS

Rak Josef 
ur. 1935 r. zm. 09.08.2010 r.  zam. Krobusz

Mazur Agnieszka
ur. 1925 r. zm. 09.08.2010 r.  zam. Śmicz

Bocheńska Emilia
ur. 1930 r. zm. 11.08.2010 r.  zam. Grabina DPS

Gruchman Anna
ur. 1932 r. zm. 16.08.2010 r.  zam. Pogórze

nowa ForMuła
Od	nowego	sezonu	zmieniło	się	trochę	w	strukturze	rozgrywek	piłkar-

skich.	Po	burzliwej	naradzie	z	prezesami	klubów	działających	na	terenie	
Podokręgu	Prudnik	podjęto	 decyzję	 o	 utworzeniu	dwóch	 grup	 klasy	B	
(nie	będzie	klasy	C).	O	ile	utworzenie	dwóch	grup	-	a	tym	samym	dwa		
awanse	do	klasy	A	–	zostało	przyjęte	niemal	jednomyślnie	to	dużo	emocji	
dostarczyła	propozycja	przydziału	drużyn	do	poszczególnych	grup.
Ostatecznie	 zadecydował	 czynnik	 ekonomiczny	 i	 dokonano	 podziału	

według	 struktur	 administracyjnych.	 Do	 grupy	 pierwszej	 przydzielono	
drużyny	z	gminy	Prudnik	i	Lubrza,	natomiast	w	grupie	drugiej	grać	będą	
przedstawiciele	gminy	Biała	(	6	drużyn)	i	Głogówek	(3)	oraz	Lubrza	II.
Według	większości	znawców	regionalnej	piłki	„nasza”	grupa	jest	zdecy-

dowanie	silniejsza.	Zmieniona	została	również	grupa	bialskim	juniorom,	
obecnie	grać	będą	w	IV	grupie	(nyska)	drugiej	 ligi	 juniorów.	Nowością	
jest	utworzenie	rozgrywek	dla	siedmioosobowych	zespołów	trampkarzy	
i	młodzików.	Do	nowego	sezonu	zgłosiły	się	dwa	trampkarskie	zespoły	
z	naszej	gminy	tj.	Polonia	Biała	i	Polonia	Pogórze.	Wszystkie	mecze	po-
wiatowej	ligi	trampkarzy	odbywać	się	będą	na	nowo	utworzonym	boisku	
w	Białej	 (za	 główną	płytą).	Powstanie	 tego	boiska	było	możliwe	dzięki	
zaangażowaniu	kilku	osób	m.in.	byłego	długoletniego	prezesa	bialskiego	
klubu,	który	„załatwił”	w	Polskim	Związku	Piłki	Nożnej	wart	kilka	tysięcy	
złotych	sprzęt	treningowi	w	tym	specjalne	bramki	do	tego	typu	rozgry-
wek.
Początek	seniorskich	rozgrywek	wskazuje,	że	w	naszej	grupie	o	awans	

walczyć	będzie	 trio	 :	Biała,	Pogórze,	Zawada	–	 ale	w	piłce	nic	nie	 jest	
pewne	więc	liczymy	na	bardzo	emocjonujące	rozgrywki.
Fatalnie	rozpoczęli	rozgrywki	juniorzy	z	Białej,	myślę	że	należy	błyska-

wicznie	podjąć	jakieś	działania	aby	uchronić	się	od	kompromitacji.
Natomiast	w	 superlatywach	należy	 się	wyrazić	 się	 o	 postawie	 junio-

rów	(A	klasa)	i	trampkarzy	z	Pogórza,	którzy	deklasują	rywali.	Czy	w	tym	
sezonie	spełnią	się	marzenia	działaczy	i	zawodników	Pogórza	o	klasie	A	
seniorów	i	II	lidze	juniorów?

Drugi	 turniej	 miał	 rangę	 Mi-
strzostw	 Gminy	 dlatego	 zmie-
niono	 formułę	 i	 grano	 systemem	
„każdy	 z	 każdym”	 aby	wykluczyć	
przypadkowość.	 Tutaj	 bezkonku-
rencyjny	był	Mariusz	Herz,	 który	
wygrał	wszystkie	pojedynki.
Natomiast	o	kolejnych	miejscach	

decydował	 już	 stosunek	 setów,	
gdyż	była	grupa	zawodników	która	
poniosła	podobną	liczbę		porażek.	
Srebrny	medal	przypał	Damiano-
wi	Mazur,	 a	 brązowy	Markusowi	
Grelich	(Olbrachcice).
Dla	 najlepszych	 były	 pucha-

ry	 oraz	 sprzęt	 sportowy,	 a	 dla	
wszystkich	 zawodników	 drobne	
upominki.

Zakończył	 się	kolejny	 sezon	w	 lotach	gołębi	dorosłych	–	 zaznaczmy, 
że	bardzo	 trudny.	Obecnie	 ten	 „sport”	 to	nie	 tylko	wspaniałe	 gołębie, 
ale	liczy	się	niemal	naukowy	dobór	składników	do	karmy	czy	środków	
farmakologicznych	poprawiających	kondycję	ptaków.
Oczywiście	 zdobycze	 techniki	 odgrywają	 również	 istotne	 czynniki 

w	tej	 rywalizacji.	Elektroniczne	 zegary	na	klapach	 to	 już	normalność, 
a	bez	internetowej	analizy	pogody	i	telefonii	komórkowej	nie		rozpocznie	
się	żaden	lot.
Hodowcy	naszej	gminy	rywalizują	w	Oddziale	Prudnik,	który	został	

podzielony	na	dwa	rejony	po	pięć	sekcji.	Pierwszy	rejon	nazwany	umow-
nie	 „Łąka	 Prudnicka”	 do	 niego	 należą	 sekcje:	 Prudnik,	 Lubrza,	 Łąka	
Prudnicka,	Rostkowice	i	Głogówek.	Do	drugiego	rejonu	„Biała”	należą	
sekcje	z	Zieliny,	Łącznika,	Rzymkowic,	Ligoty	Bialskiej	i	Białej.
	Nasi	hodowcy	mają	w	obecnym	sezonie	kilka	spektakularnych	sukce-

sów,	zwłaszcza	pierwsze	miejsca	z	lotów	zagranicznych	(Munster	Telgte,	
Schwerin)	budzą	respekt.	W	poszczególnych	sekcjach	nagradzanych	jest	
kilka	najlepszych	hodowców,	ale	my	prezentujemy	 tylko	mistrzowskie	
trójki

Sekcja Rostkowice
.	 Tomasz	Simonides	(4	miejsce	w	rejonie	I,	13	miejsce	w	Oddziale)
.	 Tomasz	Reszka	(10,	32)
.	 Jaan	i	Jakub	Tyma	(15,	50)

 Sekcja Biała
.	 Damian	i	Joachim	Fraj	(	13	miejsce	w	rejonie	II,	17	miejsce	w	Oddziale)
.	 Klaus	Otte	(11,	18)
.	 Robert	Reszka	(15,	21)	

Sekcja Ligota Bialska
	 Waldemar	Honcia		(2,	2)
	 Mateusz	Cziomer	(3,	4)
	 Wacław	Fluder	(	4,	6)

Sekcja Łącznik
.	 Mateusz	Baron	(5,	8)
.	 Wiesław	Radecki	(14,	24)
.	 Wilhelm	Żoncia	(16,	26)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

Dotychczasowe	wyniki:
 Klasa B gr. II
Kolnowice	–	Biedrzychowice	0:3
Ligota	Bialska-Radostynia

–	Zawada	0:2
Lubrza	II	–	Biała	0:8
Rzepcze	–	Chrzelice	1:0

Olbrachcice	–	Pogórze	3:10
Biedrzychowice	–	Pogórze	0:7
Chrzelice	–	Olbrachcice	1:1

Biała	–	Rzepcze	6:3
Kolnowice	–	Ligota	Bialska

-	Radostynia	2:3
Ligota	Bialska-Radostynia

–	Biedrzychowice	5:1
Lubrza	II	–	Kolnowice	0:4
Olbrachcice	–	Biała	1:0
Pogórze	–	Chrzelice	4:0

II liga juniorów

Biała	Nyska	–	Biała	8:1
Biała	–	Mańkowice	1:13
Jędrzychów	–	Biała	13:0

Klasa A juniorów

Pogórze	–	Łąka	Prudnicka	19:0
Lubrza	–	Pogórze	0:14

Pogórze	–	Biedrzychowice	3:0	v.o.

Liga trampkarzy – „7”

Zawada	–	Biała	12:2
Czyżowice	–	Pogórze	0:15

Biała	–	Pogórze1:27

Gołębie dorosłe już odpoczywają
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CHŁODNIA	NA	CMENTARZU	W	BIAŁEJ

Podziękowanie
Panu	Damianowi	Uliczka

za	wyrównanie 
	i	rozplantowanie	drogi 

z	Ogiernicza 
w	kierunku	Mosznej

składa H.Batel 
i mieszkańcy

Podziękowanie
Członkom	OSP	w	Brzeźnicy	i	LZS	w	Pogórzu,	praco-

dawcom,	krewnym	i	sąsiadom,	koleżankom	i	kolegom,	
którzy	wzięli	udział	w	ostatniej	drodze 

mojego	ukochanego	syna 
ś.p. ADRIAnA ZWADŁO
wyrazy	podziękowania	składa	

matka

Z	głębokim	żalem	i	smutkiem	
przyjęliśmy	wiadomość,	że	22	

sierpnia	2010	r.	zmarła 
długoletnia	pracownica 
Urzędu	Miejskiego 

w	Białej
BOGUMIŁA BAnDUROWSKA

Wyrazy	głębokiego	współczucia	
składają	rodzinie

Burmistrz 
i	pracownicy	Urzędu	Miejskiego 

w	Białej

REKLAMA BS

Sołtysowi	z	Mokrej
Panu	KAROLOWI	BISKUPOWI	

w	związku	ze	śmiercią
ŻOny

wyrazy	głębokiego	współczucia
składają

radni	Rady	Miejskiej,	sołtysi	z	terenu	gminy	Biała	
oraz	Zarząd	i	członkowie	Koła	DFK	w	Łączniku
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nasZe najpiękniejsZe korony żniwne
Podziękowanie

dla sponsorów Gmin-
nego Święta Plonów
 - Olbrachcice’2010

Organizatorzy	tegorocznych	
dożynek	gminnych	w	Olbrach-
cicach	 dziękują	 wszystkim	
sponsorom,	którzy	przyczyni-
li	 się	 do	 uświetnienia	 święta	
plonów,	a	w	szczególności:

Spółce	 Ustronianka	 z	
Białej,

Bankowi	Spółdzielczemu	
w	Białej,

Firmie	 Pana	 Strzody	 z	
Solca,

Cukierni	Handzik	 z	Ol-
brachcic,

Związkowi	Rolników	Ślą-
skich,

Firmie	Wiktor	z	Białej
Firmie	Galon	Paliwa	 z	

Głubczyc
Firmie	Osadkowski	BGZ	

Prudnik	z	Lubrzy,	
Firmie	Rol-Pol	z	Białej,
Firmie	Stryi	z	Wawrzyń-

cowic,
Marketowi 	 Kauf land 

z	Prudnika,
Cukrowni	Cerekiew
Firmie	 Koncentraty	 -	 

Sobota	-	Wilków,
Aptece	św.	Kamila	z	Bia-

łej,
Firmie	Heda	-	Koncentraty	

Ligota,
Marketowi	Lidl	 z	Prud-

nika,
Okręgowej	 Spółdzielni	

Mleczarskiej	w	Prudniku
Sklepowi	 spożywczemu 

Saska	z	Olbrachcic,
Firmie	Kęsek	z	Prudnika,
Marketowi	 Lewiatan	 z	

Zieliny,
Firmie	Komtec	-	Robert	

Roden	z	Białej,
Gminnej 	 Spółdzielni	

„SCh”		z	Białej,
Sklepowi	ECO	z	Białej,
Zielonemu	 Zakątkowi 

z	Białej,
Firmie	Czaja	z	Golszowic,
Sklepowi	wielobranżo-

wemu	Honisz	z	Białej,
Firmie	Bąk,	
Zrzeszeniu	Producentów	

Rolnych	w	Białej.

Serdecznie dziękuję 
mieszkańcom Olbrachcic 

za wielki wkład pracy 
na rzecz dobrego przy-
gotowania gminnych 

dożynek.
Dziękuję również Gmin-
nemu Centrum Kultury 
za pomoc i przygotowa-

nie dożynkowych imprez
sołtys - Jan Smiatek
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Korona z Prężyny

Korona z Łącznika

Korona z Nowej Wsi

Korona z Olbrachcic

Korona z Radostyni

Korona z Gostomi

Korona z Białej

Korona z Wilkowa


