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60 lat w służbie Bogu i ludziom
czerwca w święto Apostołów
Piotra i Pawła w kościele
29
parafialnym w Solcu odbyła się

uroczysta msza św. w 60 rocznicę
kapłańskiej posługi ks. Augustyna
Potempy.
Na uroczystość przybyli licznie
wierni z soleckiej parafii z miejscowości wchodzących w jej skład (Solec,
Krobusz,Browiniec, Rostkowice i
Nowa Wieś). Uroczystą mszę św.
w intencji dostojnego jubilata w
asyście księży z bialskiego dekanatu i
okolicznych parafii odprawił opolski
ordynariusz ks. bp Andrzej Czaja.
Ks. Agustyn Potempa został wyświęcony na kapłana w 1952 r. Pracował
początkowo jako wikariusz, następnie
przed powstaniem Diecezji Opolskiej
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był administratorem parafii, a przez
kolejne 25 lat jako proboszcz w Solcu.
Od dwunastu lat jest emerytowanym
proboszczem i nadal mieszka w Solcu.
W okolicznościowym kazaniu ks. Bp
Andrzej Czaja powiedział między
innymi: - Czcigodny księżę Jubilacie
nie ma kościoła bez pasterza. Księżę
Augustynie, dziękuję Tobie za te wszystkie
lata, sześćdziesiąt lat poświęcenia się
całej naszej Diecezji na ziemi Śląska
Opolskiego. Wiele pracy dałeś z siebie
i głosiłeś Słowo Boże, wiele razy stałeś
i sprawowałeś Najświętszą Ofiarę, wiele
razy siedziałeś w konfesjonale, wiele
razy odprowadzałeś w ostatniej drodze
pielgrzymiej parafian na cmentarz.
ciąg dalszy na str. 6

Dni Białej – 7 i 8 lipca
T egoroczne
były upalne. Może to właśnie parne i

gorące dni odstraszyły część mieszkańców
od wzięcia udziału w imprezach odbywających się na stadionie sportowym w
Białej, chociaż frekwencja była dość duża.
Ważne było również to, że większość
imprez odbywała się na scenie ustawionej
obok namiotu, co umożliwiało słuchanie
muzyki i patrzenie na scenę z różnych
stron boiska. Pierwszy na scenie wystąpił
Mariusz Kalaga ze swoim zespołem. Jego
występ spotkał się z życzliwym przyjęciem. Po koncercie M. Kalaga rozdawał

autografy na swoich płytach. Kolejnym
wykonawcą był Andrzej Cierniewski, który
zaśpiewał większość swoich największych
przebojów. Autor pięciu płyt część z nich
podarował publiczności rzucając je ze
sceny. Piosenkarz doczekał się bisów
śpiewając po raz drugi swój wielki przebój
„Dwie morgi słońca”. Pierwszy dzień Dni
Białej zakończył się zabawą taneczną pod
namiotem z udziałem dobrze znanego
naszym mieszkańcom prudnickiego
zespołu „Szwagry”.
Niedzielny cykl imprez rozpoczął się
programem dla dzieci. Wystąpił kabarecik
ciąg dalszy na str. 6
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Zespół Szkół zagrożony

W

czerwcu naukę ukończyło 33
licealistów, 22 techników i 23
uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.
Osiągnięte przez uczniów oceny są wyższe
od średnich ocen w skali całego powiatu
prudnickiego. Jest to potwierdzeniem
wysokich kwalifikacji bialskich nauczycieli.
W nowym roku szkolnym 2012/2013 nie
będzie nauki w w technikum, ponieważ
zgodnie z decyzją władz powiatowych nie
przeprowadzono naboru do klas pierwszych.
Liceum Ogólnokształcące posiada ciekawą
ofertę programową dla przyszłych licealistów
i dobre wyposażenie w sprzęt dydaktyczny
szkolnych pracowni. Jak informuje dyrektor Zespołu Szkół Romana Wołczyk nie
powiódł się tegoroczny nabór uczniów do

28

czerwca odbyła się sesja absolutoryjna w Białej. Radni po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem
finansowym gminy za 2011 rok i opinią
Rejonowej Izby Obrachunkowej w tej
sprawie w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielili absolutorium za 2011
r. Arnoldowi Hinderze - burmistrzowi
Białej. Rada podjęła kilkanaście uchwał,
a między innymi w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2011 r.,
zmian uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej
gminy Biała na lata 2011- 2017, zmian
w budżecie gminy na 2012 rok, zasad
gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność gminy, o zmianie
uchwały w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej w gminie
Biała. . Kilka podjętych uchwał dotyczyło
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat
przy sprzedaży lokali mieszkalnych dla
najemców.
Podjęta została uchwała w sprawie
zmiany uchwały o zaciągnięciu kre-

dytu długoterminowego w wysokości
480.000 tys. zł zamiast planowanej kwoty
w wysokości 1.200.000 zł, ponieważ do
Urzędu Miejskiego wpłynęła negatywna
odpowiedź w sprawie dofinansowania
budowy w parku miejskim w Białej boisk
sportowych ORLIK 2012. Rada podjęła
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
w Banku Gospodarstwa Krajowego
w celu realizacji I etapu inwestycji pn.
„Przebudowa Wiejskiego Centrum
Sportu i Rekreacji w Łączniku” w kwocie
222.531 zł. Kolejna uchwała dotyczyła
zaciągnięcia pożyczki w BGK na rewaloryzację murów obronnych w Białej
przy ul. Szkolnej w kwocie 250.307 zł.,
przy czym źródłem spłaty pożyczki będą
wpływy z środków z funduszy UE, zgodnie
z umową o dofinansowanie projektu.
Rozpatrzono skargę mieszkańca Pogórza
na działalność bialskiego burmistrza.
Komisja Rewizyjna Rady uznała za
bezzasadną. Dotyczyła ona usytuowania
skarpy wzdłuż rowu odprowadzającego
wodę i zbyt bliskie jego usytuowanie
w sąsiedztwie domu mieszkalnego.

klas pierwszych Liceum. Okazało się, że
ani jeden uczeń bialskiego gimnazjum nie
jest zainteresowany nauką w miejscowym
LO. Jest to dla nauczycieli niezrozumiałe
zważywszy na ciekawą ofertę nauczania.
W kolejnym roku szkolnym w Liceum uczyć
się będą uczniowie tylko w klasie trzeciej.
To oznacza konieczność zwolnienia części
nauczycieli, a dla pozostałych ograniczenie
ilości godzin nauczania.
Jest jeszcze mała wprawdzie nadzieja,
że uda się jednak przeprowadzić dodatkowy nabór uczniów do Liceum w okresie
wakacji na co zgodę wyraziło prudnickie
starostwo. Jeśli akcja nie powiedzie się być
może za rok nie będzie w naszym mieście
szkoły średniej.

Tour de Pologne

11

lipca trasa II etapu wyścigu kolarskiego
Tour de Pologne z Wałbrzycha do Opola
wiodła przez teren gminy Biała – przez Białą,
Krobusz i Dębinę, następnie na Krapkowice.
Przejazd kolarzy przez teren naszej gminy zgromadził wielu widzów, którzy z zainteresowaniem
oczekiwali kolarzy. Przed godziną siedemnastą
pojawili się oni w Białej. Boczne drogi dojazdowe

wzdłuż trasy przebiegu wyścigu były wyłączone
z ruchu drogowego przez drużyny strażackie
i policję. W Białej na czele peletonu pojawiło
się czterech kolarzy, w tym dwóch Polaków.
Okazało się jednak, że peleton uciekających
kolarzy dogonił w końcówce pozostali wyścigu.
Na zdjęciaciu kolarze w Białej na Placu zamkowym.

Wynajem namiotów
- namiot 4 x 8 i 6 x 12
- stoły biesiadne
- rollbar

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864
77 437 54 12
Wydawca: Gminne Centrum Kultury, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026; e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl
Redaktor naczelny: Rafał Magosz; Opracowanie: Ryszard Nowak;
Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47 – 303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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W przyrodzie i zwierzy se upije

Inwestycje
w gminie

Zn

O

inwestycjach gminnych z burmistrzem Białej Arnoldem Hinderą
rozmawia Ryszard Nowak
- Od kilku lat przeprowadza się na terenie
gminy remonty dróg polnych. W jakich
miejscowościach wyremontowano drogi
polne w tym roku?
- W tej sprawie zwróciliśmy o dofinansowanie w ramach funduszu ochrony gruntów
rolnych do Urzędu Marszałkowskiego w
Opolu. Otrzymaliśmy dofinansowanie w
wysokości 36 tysięcy złotych. Przeprowadzony został przy naszym finansowym
wsparciu remont drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Grabinie.
- Planowane jest wyposażenie istniejących
placów zabaw w dodatkowe urządzenia.
W których miejscowościach tereny
zabawowe wzbogacą się o dodatkowe
urządzenia?
- Dotyczy to placów zabaw w Józefowie,
Olbrachcicach, Miłowicach i Białej. Dla
Józefowa i Olbrachcic zostaną zakupione
nowe urządzenia, natomiast place w
Miłowicach i Białej zostaną doposażone
w dodatkowy sprzęt zabawowy. Na ten
cel potrzebne są środki z budżetu gminy
i częściowo z funduszów sołeckich na
terenie wiejskim. Sądzimy, że na zadanie
to wydatkujemy ponad siedemdziesiąt
tysięcy złotych. Montaż urządzeń do zabaw
winien być zakończony w III kwartale.
- Planowany jest również remont nawierzchni na bialskim Rynku – kiedy
to nastąpi?
- W ramach prac remontowych, które
chcemy wkrótce rozpocząć planujemy
dokonanie remontu nawierzchni, wymiany
krawężników w zachodniej części Rynku,
odnowienie pasów parkingowych i oznaczenia poziomego. Przewidujemy, że koszt
tych prac wyniesie około 160 tys. złotych.
- Przewidywany jest również remont
części zabytkowych murów obronnych
przy ulicy Szkolnej.
- Prace te będą wykonane po rozstrzygnięciu
przetargu na roboty budowlane. Liczymy,
że zostaną wykonane w trzecim kwartale.
Koszt tego zadania wyniesie 384 tys. zł.,
przy czym staramy się o pozyskanie na ten
cel dofinansowania w kwocie 250 tys. zł.
w ramach „Programu rozwoju obszarów
wiejskich”.

ana aktorka Gina Lollobrigida padała,
iż kobiyty łatwij niż chopi prziznajoł se
do swoich felerów, beztosz se padoł, iż robiół
ich wiałci, to dotyczy tyż piwa. Na przykłołd;
chop może leżeć jak trup łożarty i wdycki jest
jyno po 1 piwie i tygo se dzierzy. A jak to jest
w przyrodzie? Bo zwierzałta se bodejs tyż
łożerajoł i poti nie wioł, co robioł, nawet życie
nierołz bezto tracoł. Zbadali to uczoni ludzie
a zaczli łod ptołków, chtorych jednygo roku pod
Wiednia leżało na ziemi aż czołrno. Bezmałasz
nadziubały se kulków wina, co mokry i zgniły
wisiały na krzołkach aż na wiosna; to ji zgerowało
w żołądkach i jak wyfurgły wysoko do luftu,
skrzidła ji łopadły z tej gorzały i sleciały na doł
i se zabiyły. Interesant boło jednak na bezrok.
Tyż zajś ty samy ptołki przyleciały z ciepłych
krajów w okolicy Wiednia, zajś nadziubały se
tygo wina, ale nie wyfurgły do luftu, jyno siedziały
se gemitlich na gałałzi, aż wytrzyźwiały. To jest

rozum, co? I tak sztudowani ludzie z przyrody,
ale tyż fesztry w lasach łod dołwna wiedzieli, kaj
zwierzyna moł swoje knajpy i jak se zachowuje,
jak jest napranoł. Na przykład jelenie w Skandynawii łowią fest dojrzały jabka poła zgnity,
nażroł se tygo a poti se tołczają po lesie. Zajś
niedźwiedzie na Słowacji se tyż robioł voraty
na zima z łowoców co spadły, ale zamiast iść
spać, jak to brzuszysko już jest połny, tak jak
w tej pieśni: Stary niedźwiedź mocno śpi..., to
łony ciołgno do miasta, przewrołcajoł śmietniki,
auta i co jyno po drodze im zawołdzoł, co tak
ty łowocy poti gerujoł w tej żołondku. To jest
richtig bimbrownia na sztyrech łapach. Zajś
mały zwirzołtka se upijajoł wiśnioma, a że
to mały i wiela nie zmoże, to uśnie prosto
na asfalcie i auta je rozłunaczoł. Skołd my
to znomy? U nołs se tyż trefi, iż łożarty se na
szoseji pościeli. Nołmądrzejszy soł wiewiórki
w Hameryce. Łodwiedzajoł czałsto kafejki na
dworze i z kieliszków umioł drabko wypić alkohol
jak goście nie dajoł pozór abo idoł tańcować.
Jyno iż koniaki im nie smakujoł, muszoł se
rychli napić coca-coli jak jest na stole i to jeszcze
bez słomka umioł se napić. Słonie zajś majoł
swoja gospoda na stromach Marule. Ściołgajoł
ta skóra z tych stromów bo pod spodka som
takie chrobołki, co wydzielają mocną gorzoła.
Musi to być richtig fest mocne, skoro umie takie
cielsko słonia zamroczyć. A łony poti naprany
idoł jak brecha i kożdoł chałupa se łotwiyrajoł
jakby była z papioru i siła szkody mogoł łożarty
narobić. Żmije tyż się wypijoł; polujoł na extra
trujołcy gady i poti szcześliwe łostanoł leżeć na
słońcu. Na trzeźwo by tak nie zrobiyły, jyno se
skowały do chodku pomiedzy kamiynie, coby
inksze gady jich nie pożarły. Z tygo widać, iże
mocny zwierzy może siła wypić, bo zdziebko

Gminne Centrum Kultury w Białej
poszukuje osoby na stanowisko

SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH
Miejsce pracy: Biała

Opis stanowiska:
Główne obowiązki:

• opracowywanie propozycji programowych działalności placówki,
• realizacja uzgodnionych z organizatorem imprez i uroczystości w ramach Kalendarza
Imprez,
• współpraca z instytucjami i placówkami upowszechniania kultury,
• współpraca z organizacjami pozarządowymi,
• obsługa administracyjno-merytoryczna realizowanych przedsięwzięć kulturalnych,
• współpraca przy opracowywaniu i realizacji analiz finansowych dotyczących rocznego
planu imprez.

Wymagania:

• doświadczenie w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
• umiejętność funkcjonowania w przestrzeni artystycznej i medialnej,
• znajomość narzędzi promocyjnych i doświadczenie w ich stosowaniu,
• znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa
autorskiego, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych,
• rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
• umiejętne przygotowywanie dokumentacji organizowanego przedsięwzięcia (konstruowanie umów cywilno-prawnych),
• umiejętne tworzenie informacji medialnych,
• znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
• dobra znajomość języka niemieckiego, angielskiego, czeskiego
• znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem,
• predyspozycje organizacyjne, kreatywność i inicjatywa, samodzielność, elastyczność,
dyspozycyjność (zmiana godzin pracy w zależności od potrzeb), odporność na stres,
• wysoka kultura osobista,
• prawo jazdy kat. B.

Wykształcenie:

Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe magisterskie

Oferujemy:

Termin zatrudnienia: sierpień 2012
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty:

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji,
• życiorys zawodowy i list motywacyjny.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 03 sierpnia 2012 r. osobiście w sekretariacie
Gminnego Centrum Kultury w Białej lub przesłać drogą pocztową na adres Gminne
Centrum Kultury w Białej ul Prudnicka 35, 48-210 Biała z dopiskiem „praca”
Osoby, które spełnią wymagania formalne oraz zakwalifikują się do pierwszego etapu
rekrutacji, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

se tołczał, ale mu to przejdzie, a mały, słaby, jak
ta szlanga, ginoł.
Ślimaki tyż se rady popijajoł piwo, Anglicy
postawioł wiaderka z tyj trunka do zygrodki ,by
jy tak wychytać Ło tej piwie w tych wiaderkach
dowioł se szybko jeży, chtorym tyż smakuje
piwo i rube, napite ślimaki. Aż mi se wierzyć
nie chciało, iż w przyrodzie tela łożarciuchow.
Rzołdziyłach ło tej mojej znajomej, a łona
w śmiech: Toś nie wiedziała ło tej? - padała. Joł
to rołz próbiyrowała, to sztimuje. U niej było to
tak. Jak se jyj synek żynioł, to na zygrodzie robiyli
wielki polterabend. Tygo piwa po kołflach sporo
łostało, to łona ponalyjwała go do plastykowych
talerzy po jedzyniu i porozstawiała na grzołdki.
Ani godzina nie trwało, połno ich nalazło do tego
piwa, ale że goście se rozchodziyli, padała se, iż
rano to do ajmra powylyjwoł i wyciepnie. Rano
talerze boły prozny: ani piwa, ani ślimołków.
Wytrzeźwiały i poszły do swoje roboty. Siła razy
zwierzałta zachowują se jak ludzie, a przeca
rozumu niby nie mają. Syberyjskie renifery
bieroł trujące grziby, ciekawe jest to, iż jyno połra
w stadzie może to zrobić. Inszy muszą pilnować
stada przed wilkoma, nie mogą se naćpać. Za
to nietoperzy mogoł pić wiela chcoł, Majoł 5
promili i nie tracoł orientacji. Nołwiałci badań
uczoni zrobiyli na małpach w Ugandzie, ty już
są feste podobny do czowieka.
Po wypiciu se wadzoł, skrzeczoł i bijoł. Uczoni
robiyli rotomajtny eksperymenty, nalołli loł małp
do jednygo koryta samoł woda a do drugiego
woda z kokainol. Mocny małpy, co w stadzie
przewodziyły szły do wody a ty słabszy samotny
do kokainy, by na trocha zapomniec ło swoich
słabościach.

BIURO RACHUNKOWE
MALEX
Łącznik, ul. Skowrońskiego 25
telefon: +48 728 949 755 lub
+48 606 833 604
• Roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
• Księga przychodów i rozchodów,
ryczałt, KP
• VAT w rolnictwie
• Rozliczenia z ZUS, US i inne
Atrakcyjne upusty!!!
Nawet do 75% wynegocjowanej
ceny usługi przez pierwsze
2 miesiące

GAUDE MATER
POLONIA

24

czerwca w ramach koncertów
GAUDE MATER POLONIA
w kościele parafialnym w Kolnowicach
odbył się koncert pn. „Akordeonowa
podróż muzyczna” . W koncercie wystąpił Warszawski Duet Akordeonowy
w składzie: Piotr Kopietz – akordeon,
akordina i Jacek Małachowski – akordeon.
W roli narratora wystąpiła Gabriela
Machowska – Kopietz.
Duet zaprezentował barokowe
arcydzieła o bogatej w formie i brzmieniu oraz utwory współczesne , w tym
znanych kompozytorów polskich.
Obecni na koncercie mogli wysłuchać
między innymi kompozycji J.S.Bacha,
A.Piazzolii, T.Albinoniego, M. de Falli,
W. Zołotariowa, S.Moniuszki, i A.
Chaczaturiana.
Muzycy są znanymi w kraju i za
granicami aranżerami i kompozytorami.
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Nowy sołtys w Łączniku

3

lipca zwołane zostało w Łączniku
zebranie wiejskie dla wyboru
nowego sołtysa. Dotychczasowy sołtys
Krzysztof Czaja złożył pisemną rezygnację. Na listę wyborczą zgłoszona
została kandydatura Doroty Małek, która

w poprzednich wyborach przegrała
tylko dwoma głosami z ustępującym
sołtysem. Na 36 głosów oddanych pani
Dorota uzyskała w głosowaniu tajnym
32 głosy poparcia.

Być sołtysem
- Czy są szanse na pozyskanie tego
wyposażenia?
- Nasze Stowarzyszenie złożyło dwa
projekty na pozyskanie na ten cel środków
finansowych na kwotę ponad dziewiętnastu
tysięcy złotych, bo tylko w ten sposób
możemy w obiekcie świetlicy prowadzić
działalność.
- Jak układała się będzie Pani współpraca
z wiejskimi organizacjami?
- Członkowie Rady Sołeckiej należą
również do Koła Odnowy Wsi, DFK i
innych. To dobrze rokuje na przyszłość.

Z

Dorotą Małek – nowo wybranym
sołtysem Łącznika rozmawia
Ryszard Nowak.
- Czy poznała Pani dobrze miejscowe
środowisko decydując się na przyjęcie
funkcji sołtysa Łącznika?
- Od urodzenia mieszkam w tej miejscowości,
znam więc mieszkańców, ich potrzeby, jak
również potrzeby okolicznych rolników.
- Jest pani również liderem Odnowy Wsi,
gdzie wykazała się wieloma sukcesami?
- W Odnowie Wsi działam od 2010 r.,
gdzie miałam okazję wraz z członkami
stowarzyszenia wykazać się pewnymi
sukcesami. Ważne, że na naszym boisku
rozpoczęta została budowa małych
boisk sportowych. Cieszy mnie między
innymi to, że w pomieszczeniu naszego
miejscowego gimnazjum udało nam się
urządzić świetlicę stowarzyszenia, chociaż
brak nam jeszcze wyposażenia.

- Dlaczego zdecydowała się Pani na
objęcie funkcji sołtysa?
- Była to moja świadoma decyzja.
Mieszkańcy mi zaufali ponieważ znają
moje działania jako lidera Odnowy Wsi.
Zaufali mi, a ja chcę się sprawdzić również
w nowej roli. Mam określone pomysły na
dalszą działalność w roli sołtysa.
- Jakie są więc najbliższe plany?
- Zamierzamy opracować regulamin
użytkowania szatni na naszym boisku.
Poza tym zamierzam zorganizować
spotkanie z mieszkańcami łącznickiego
osiedla mieszkaniowego, aby włączyć ich
w nasze wiejskie działania.
- Jest Pani zatem optymistką, wierząc,
że plany te się powiodą?
- Sądzę, że tak, tym bardziej, że mogę
liczyć na wsparcie w tych działaniach
mojej rodziny i wielu mieszkańców,
którzy mi zaufali.

PODZIĘKOWANIE
Panu

KRZYSZTOFOWI GLOMBITZY
Wiceprezesowi Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej
składam serdeczna podziękowanie za zamontowanie ławki
na ul. Szkolnej w Białej.
Erna Scholz

PODZIĘKOWANIE
Zawodnicy oraz Zarząd
Ludowego Klubu Sportowego ,,POLONIA” Biała składają podziękowania

wszystkim sponsorom, a w szczególności Bankowi Spółdzielczemu
w Białej i jego Prezesowi Panu Franciszkowi Gąsiorowi
za pomoc w sezonie piłkarskim 2011/2012.

JAN SZCZUREK
Dębina
Nad wodą chłodzi się słońce,
zmęczone wędrówką po niebie.
Karpie skaczą nad wodą
ciesząc się z kolejnych kilku godzin życia.
Na brzegu jarzębina przystrojona
czerwonym sznurem korali,
pochyla się nisko w podzięce ,
że ma swoje miejsce na pagórku.

Kącik
poetycki

Nieopodal dużego kamienia
żarzą się resztki drewna,
pykając dymem jak z fajki
Mohikanin z filmu Winetou i Apanaczi.
Naprzeciwko dzika czereśnia chwali się
owocami błyszczącymi bardziej niż w dzień
jakby zalecała się do znikających promieni słońca.
Liście płaczącej wierzby nurkują
to w wodzie, to w piasku,
jak młodzi z Łącznika, raz tu raz nad Renem.
Za dziką czereśnią, niczym stadko gęsi
szumią brzozy, smukłe niczym młode panny,
u stóp których ścielą się lśniące maślaki.
W oddali chłopcy zmęczeni grą w piłkę
opuszczają plażę między wodą, a łąką.
Na ich spieczonych plecach
szklą się krople potu,
na zmianę z ziarnkami kwarcowego piachu.
Niebo ciemnieje.
Gdzieniegdzie pojawiają się
jakby onieśmielone pierwsze gwiazdy.
Cichutko, powoli, gęsiego
Odjeżdżają samochody
do Prudnika, Opola i pobliskich wiosek.
W oddali na brzegu od strony Mokrej
widnieje nieruchoma postać wędkarza.
Dzieci wybiegają, zamyka się brama.
Na zakręcie, przy krzyżu
pozdrawiam starego Burosza.
Zawsze w tym miejscu pielęgnuje kwiaty.
Po chwili jestem w domu.
Nagły błysk pioruna rozjaśnia niebo,
grzmi, zaczyna się burza.
Pierwsze krople uderzają o szyby okien.
Pochylam się nad stołem.
Spożywam spóźnioną kolację z nadzieją,
że tej nocy nie będzie pożaru…

					Łącznik, sierpień 2003 r.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy pomogli w remoncie i wyposażeniu mojego domu
po tragicznym w skutkach pożarze serdecznie dziękuję. Szczególnie
gorące słowa podziękowania składam: Norbertowi Ofiera z synem
Michałem, Andrzejowi Uliczka, Adrianowi Gregarek, Piotrowi
Jakubczyk, Rajmundowi Kolek, Hubertowi Wiertelarz, Arturowi
Dolak, Januszowi Siano z synem Mateuszem, Stanisławowi Żegleń,
Adamowi Wojakowskiemu i Agnieszce Kliossok.
Słowa podziękowania kieruję do pań, które zorganizowały zbiórkę pieniędzy:
Magdy Peszel, Andrei Hampel, Kariny Ociepka i Weroniki Habrecht.
Za okazaną pomoc dziękuję panu Burmistrzowi oraz kierowniczce
i personelowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej oraz firmom:
ROL-POL w Białej, sklepowi „Rolnik” w Białej, RSP w Chrzelicach,
panu Krzysztofowi z Białej za nieodpłatne przekazanie drzwi oraz
Zarządowi „Filplast” za podarowanie okien.
Grażyna Plachetka

ZAPROSZENIE
Zapraszamy na wyścigi i przejażdżki drezynami kolejowymi w
Białej, które odbędą się w dniach 25 – 26 sierpnia 2012 r. na terenie
po byłej stacji PKP.
Szczegóły na plakatach.
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Spotkanie szkoleniowe Szkolni olimpijczycy

16

. 07.2012r. w Gminnym Centrum

Kultury w Białej odbyło się kolejne
spotkanie z organizacjami pozarządowymi,
organizowane przez Urząd Miejski w Białej
i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych w Opolu.
Tematem szkolenia było „Pozyskiwanie
środków finansowych”, zakres programu

obejmował: zbiórki publiczne, sponsoring,
darowizny, dotacje unijne.

Szkolenie miało formę luźnej rozmowy,
uczestnicy spotkanie mieli możliwość

- wspólnie podyskutować/wymienić doświadczenia w jaki sposób pozyskiwane są
środki finansowe przez daną organizację.

Maria Dryszcz

Informacja o szacowaniu szkód w rolnictwie

w

związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych
przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragany, pioruny, obsunięcia się ziemi lub lawiny rolnicy mogą
zgłaszać szkody do Urzędu Miejskiego w Białej.
Na podstawie otrzymanych zgłoszeń komisja powołana zarządzeniem nr 59/12 Wojewody
Opolskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r. oszacuje straty w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia
2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz.U.. nr 22, poz.121 ze zm.).

w

przededniu zakończenia roku
szkolnego w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbyło się spotkanie
laureatów konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2011/2012 w kategorii
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Laureatom tych konkursów Urząd
Gminy ufundował nagrody rzeczowe,
które wręczyła pani wiceburmistrz Maria
Tomala. Czterokrotną laureatką została
Klaudia Lakotta, która w dwóch konkursach na szczeblu wojewódzkim zajęła
drugie miejsca (konkurs polonistyczny
i przyrodniczy), a na szczeblu gminnym
dwukrotnie zajęła również drugie miejsca
(konkursy- ortograficzny i przyrodniczy).

Trzykrotną laureatką konkursów na szczeblu
wojewódzkim została Iwona Niewiadomska,
a dwukrotnymi laureatami zostali Natalia
Lasar, Karolina Kwiotek, Justyna Marzotko
i Dawid Bogon.
W kategorii gimnazjalnej wielkie
sukcesy na szczeblu wojewódzkim odniósł Sebastian Okoń, zajmując w pięciu
konkursach pierwsze miejsca i w jednym
drugi. O wielkich sukcesach mogą mówić
również: Marek Geisler (laureat czterech
konkursów na szczeblu wojewódzkim),
trzykrotny laureat Mateusz Siano i dwukrotni laureaci Dominika Suchy i Fabian
Koziołek.

Komisja jest zobowiązana sporządzić protokół z oszacowania wszystkich szkód, które
wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach,
zwierzętach i środkach trwałych).
Formularz wniosku o szacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej
w Referacie Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej (parter, pokój nr 1a).
Osobami do kontaktu są:
pracownik Urzędu Miejskiego w Białej Maria Dryszcz tel. kontaktowy 77 388 557,
e-mail: rolnictwo@biala.gmina.pl
Olga Wawerska -Łysko Wydział Inftrastruktury i Geodezji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 77 452 425, e-mail: owawerska@opole.uw.gov.pl
Więcej informacji na temat szacowania szkód w gospodarstwach rolnych na stronie
internetowej - www.wig.opole.uw.gov.pl

Wizyta strażaków z Chrzelic w czeskich Radslavicach

s

trażacy z OSP Chrzelice od maja
br. realizują projekt pod nazwą
„Strażacki konny wóz” umacniającym
współpracę między OSP Chrzelice i SDH
Radslavice”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
budżetu państwa PRZEKRACZAMY
GRANICE. W ramach zaplanowanych
działań został odrestaurowany konny
wóz bojowy tzw. „sikawka konna”. W
dniach 07-08 lipca ochotnicy z Chrzelic
mieli okazję zaprezentować się ze swoją
perełką na zawodach „sikawek konnych”
w czeskich Radslavicach, zdobywając
trzecie miejsce.
Wyjazd do Czech był również okazją
do poznania regionu czeskiego partnera.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili między

innymi : Muzeum Strażackie, Państwową
Straż Pożarną w Prerovie, miasto Lipnik
nad Bečvou oraz zamek Helfątýn. Miłym
przeżyciem było zwiedzanie miejscowości
Radslavice z mini-kolejką spalinową.
Podczas wieczornej imprezy integracyjnej nawiązały się nowe znajomości
i przyjaźnie. Uczestnicy wycieczki do
Czech przywieźli miłe wspomnienia i
czekają na następne spotkanie, strażacy
z Czech będą bowiem gośćmi chrzelickich strażaków 11-12 sierpnia br.
Będą mieli okazję poznać nasz region i
zaprezentować swoją „sikawkę konną”
podczas „ I Gminnego Zlotu Sikawek
Konnych w Chrzelicach” oraz wezmą
udział w VI Międzynarodowym Turnieju
Strażackim.
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DNI

BIAŁE J

60 lat w służbie Bogu i ludziom
Składamy Ci nasze słowa wdzięczności
i wyrażamy uznanie, życzymy Ci w tym
dzisiejszym dniu, aby jeszcze słońce nie
zachodziło. Cieszymy się, że jeszcze
chwila Twojej rozłąki z nami nie nadeszła.
W czasie uroczystej mszy nie zabrakło
życzeń i kwiatów dla Jubilata od dzieci
przedszkolnych, komunijnych, delegacji
mieszkańców parafii i księży z bialskiego
dekanatu i wiernych. Za te dowody pamięci osobiście podziękował Jubilat ks. A.
Potempa. Mszę św. uświetniła orkiestra

Klauna Tirulka. Kolejnym występującym
zespołem był Dennis, a po nim Kola i Jula.
Ich występ znacznie ożywił miejscową
publiczność. O 19-tej wystąpił zespół
Majestic, a o po nim Sumptuastic. Po
22,00 rozpoczęła się tradycyjna dyskoteka
z piorunem w tle. W wyniku pogarszającej
się pogody, w bezpośrednim sąsiedztwie
namiotu uderzył piorun, dyskoteka
ze względów bezpieczeństwa została
przerwana. Tegoroczne Dni Białej mimo

dęta i chór. Uroczystość zakończyła się
odśpiewaniem tradycyjnego Te Deum w
intencji Jubilata. Na okolicznościowych
obrazkach wręczanych uczestnikom
uroczystości wręczanych w imieniu
Jubilata po zakończeniu mszy św. w
Jego intencji czytamy m.in. : - Dobry
Boże, błogosław wszystkim, których
spotkałem na mojej drodze kapłaństwa.
Tekst i zdjęcia: Ryszard Nowak

końcowego akcentu imprezy należy
zaliczyć do udanych.
Tegoroczne Dni Białej zostały
zorganizowane przez Gminne Centrum
Kultury, Urząd Miejski w Białej oraz firmę
„Ustronianka”, której przedstawicielki,
podobnie jak w latach poprzednich
wręczały reklamowe baloniki uczestnikom imprezy i częstowały napojami
chłodzącymi.

Złote gody
Barbara i Alojzy Kałuża
zam. Biała, ślub 14.07.1962 r.

Katarzyna i Stanisław Rojek
zam. Biała, ślub 21.07.1962 r.

Śluby
Aleksandra Czech z Białej i Marcin Koliński z Prężyny –
09.06.2012 r. w Białej
Alicja Antoszczyszyn z Prężynki i Mateusz Rygiel z Białej –
09.06.2012 r. w Prężynie
Marlena Kusber z Białej i Kamil Zasuń z Myszkowa –
16.06.2012 r. w Białej
Małgorzata Didyłowska z Kolnowic i Artur Hupka z Mokrej –
16.06.2012 r. w Kolnowicach
Klaudia Stygienko z Pogórza i Waldemar Kuc z Zimnic Wielkich –
16.06.2012 r. w Pogórzu
Anna Kulej z Dębiny i Norbert Rzyszka z Dębiny –
16.06.2012 r. w Łączniku
Daria Hoinko z Prężyny i Adrian Meja z Prężyny –
20.06.2012 r. w Prężynie
Benita Luda z Pogórza i Denis Roelle ze Śmicza –
23.06.2012 r. w Pogórzu
Dagmara Scholz z Białej i Michał Weiss z Grabiny –
27.06.2012 r. w Białej
Małgorzata Kołodziej z Chrzelic i Piotr Wystrach z Chrzelic –
09.07.2012 r. w Białej
Marcelina Tarach z Chrzelic i Piotr Robota z Górki Prudnickiej –
07.07.2012 r. w Łączniku
Alicja Koczula z Białej i Damian Kuczma z Nysy –
07.07.2012 r. w Białej
Weronika Mencler z Białej i Patryk Jasny z Pokrzywnicy –
10.07.2012 r. w Białej

Będzie ocena
koron żniwnych

P

owołana została przez burmistrza
Białej komisja konkursowa, która
dokona oceny koron dożynkowych na
dożynkach powiatowo – gminnych,
które odbędą się 2 września w Gostomi. Zarządzeniem burmistrza w
skład komisji oceniającej wejdą jako
przewodniczący komisji przedstawiciel
Urzędu Miejskiego w Białej i członkowie
przedstawiciele: Gminnego Centrum
Kultury w Białej, Gminnej Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego, prudnickiego
Biura Opolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, Starostwa Powiatowego
w Prudniku i prudnickiego Biura
Terenowego Izby Rolniczej.

Zaproszenie na
wiejskie dożynki
19.08. (niedziela) w Pogórzu odbędą się
tradycyjne wiejskie dożynki.
Program dożynek:
12,00 – Msza św. dożynkowa w miejscowym kościele p.w. św. Edyty Stein.
Po mszy na boisku sportowym:
- występy dzieci z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Pogórzu
- zespół kabaretowy „Skowronki”
- zespół DUO FENIX – Dwa Fyniki
- zabawa taneczna – gra zespół DEREJS.
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Piknik r ycer ski w Solcu
W

niedzielę 24 czerwca w dzień odpustu

patrona soleckiego kościoła św. Jana
Chrzciciela w miejscowej świątyni odprawiona
została uroczysta msza św. odpustowa. We
wczesnych godzinach popołudniowych na
usytuowanym nieopodal kościoła boisku
sportowym rozpoczął się , podobnie jak
w latach poprzednich Piknik Rycerski zorganizowany przez Radę Sołecką, Stowarzyszenie
Wsi Solec, Radę Rodziców Przedszkola oraz
Bractwo Rycerskie Maltus z okazji 40-lecia
miejscowego przedszkola w Solcu. W ramach
Pikniku Rycerskiego zorganizowano pokazy
wyposażenia dawnych rycerzy, walki rycerskie.
Do niewątpliwych atrakcji należały: rzut
toporem do dzika na drewnianej planszy
oraz rzut włócznią w wykonaniu chętnych
uczestników spotkania. Nauczycielka przedszkola Maria Kołodziejczyk informuje, że
mieszkańcy są dumni z jubileuszu placówki,
którą sami wybudowali. W minionym roku
szkolnym do soleckiego przedszkola uczęszczało 17 dzieci z Solca, Browińca Polskiego,
Olbrachcic, Wilkowa i Gostomi.Od roku
przedszkole jest oddziałem zamiejscowym
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej.
Z okazji tegorocznego jubileuszu przedszkolaki
zaprezentowały program artystyczny. Nie
zabrakło pysznego jubileuszowego tortu
i poczęstunku kawą przygotowaną przez
mamy dzieci. W przeddzień rycerskiej imprezy
w miejscowej restauracji odbyła się zabawa
taneczna. Obecny właściciel restauracji Marek
Hupka również przez kilka miesięcy uczęszczał
do miejscowego przedszkola. W rycerskiej
imprezie na boisku uczestniczyli członkowie
miejscowego Bractwa Rycerskiego Maltus,
które powstało przed trzema laty z inicjatywy
mieszkańca Józefa Müllera, który jest komturem
herbu Krzyżotopór. Po raz drugi w turnieju
uczestniczyli rycerze z Księstwa Nyskiego,
z którymi soleccy rycerze utrzymują stałe
kontakty. Udział w imprezie wzięli również
rycerze maltańscy działający przy klubie
krótkofalowców SP6-ZJP w Głubczycach. To
na ziemi głubczyckiej są liczne ślady działalności rycerzy maltańskich w średniowieczu.
Turnieje rycerskie – jak sądzimy – na trwałe
wpisały się do kalendarza lokalnych imprez.

O.

bok przedstawiamy wygląd certyfikatu zdobycia
regionalnej Odznaki Turystycznej „Rycerz Rowerowych Podróży” oraz Regulamin zdobycia tej
odznaki turystycznej.
Regulamin Zdobycia Odznaki Turystycznej – Rycerze Rowerowych
Podróży.
Odznaka jest jednostopniowa
i skierowana nie tylko dla turystów
rowerowych, ale i zmotoryzowanych
oraz pieszych. Aby ją zdobyć należy
przejechać samochodem trasę
minimum 35 kilometrów, rowerem
trasę minimum 20 kilometrów
oraz przejść trasę minimum 15
kilometrów. Na trasie mogą być
nie tylko miejscowości związane
z pobytem Joannitów na Śląsku,
między innymi Solec (kościół,
zbrojownia rycerska Józefa Műllera,
która mieści się w Solcu pod nr
28), Głubczyce (muzeum i kościół
parafialny), Grobniki (dawny dwór
i dom zakonny Joannitów oraz

W muzycznym
nastroju

R

ozmowa z Kamilą Szczurek – solistką
ze Studia Piosenki działającego przy
GCK w Białej.
- Kiedy zaczęła się Twoja muzyczna przygoda?
- Zaczęłam śpiewać już w szkole podstawowej
na lekcjach muzyki prowadzonych przez panią
Iwonę Preusner, która do chwili obecnej jest
moją instruktorką. Występowałam również w
szkolnym chórze.
- Jaki był Twój pierwszy sukces wokalny?
- W 2010 roku wzięłam udział w konkursie
piosenek w Korfantowie, gdzie za wykonanie
piosenki Wojciecha Gąsowskiego pod tytułem
„Gdzie się podziały tamte prywatki” otrzymałam
wyróżnienie. Potem występowałam z innymi
solistkami w ramach Studia Piosenki na lokalnych
imprezach i festynach.
- Uczestniczyłaś również w festiwalowych
zmaganiach w Opolu – czy to sukces?
- Bez wątpienia tak, ponieważ w tzw. piosenkobraniu zajęłam czwartą lokatę. Najbardziej
lubię śpiewać ballady.
-Kolejne sukcesy?
- Brałam udział w konkursie piosenkarskim
„Wygraj sukces ”. W półfinale, po przesłuchaniach
w Bielawie uzyskałam nominację do finału, który
odbył się w Tarnobrzegu. Zakwalifikowanie się do
finałowych zmagań w konkursie piosenkarskim o
ogólnopolskim zasięgu uważam za znaczący sukces.
- Grasz również na instrumentach muzycznych?
- Od dwóch lat chodzę do szkoły muzycznej,
gram na saksofonie altowym.
- Czy marzysz o sławie jako piosenkarka?
- Lubię muzykę, traktuję to jako przygodę, ale z
nią nie wiążę swojej przyszłości.

kościół parafialny). Na trasie mogą
być też zwiedzane wsie i miasteczka
niekoniecznie związane z Zakonem
Rycerzy Joannitów np. Głogówek,
Chrzelice, Moszna, Biała.
Zdobycie odznaki potwierdzać
będzie specjalnie wydrukowany
certyfikat z miejscami na pieczątki
z trasy. Odznakę weryfikować
będzie prezes prudnickiego Klubu
Turystyki Rowerowej PTTK Andrzej Białopotocki. Koszt odznaki
wraz z certyfikatem wynosi 10
zł. Informacji na temat odznaki
udzielają Józef Műller (tel. 781 957
304) oraz sołtys Solca Jan Gröhlich
(tel. 603957569), certyfikaty wraz
z regulaminem do nabycia u pana
Józefa Műller, Solec 28 oraz u sołtysa Jana Gröhlich. Zapraszamy
wszystkich do zdobycia tej pięknej
odznaki, również nieletnich wraz
z rodzicami lub opiekunami.
Życzymy Wam wielu pięknych
wrażeń i wspaniałej przygody.
Z pozdrowieniami Odnowa Wsi
Solec oraz Bractwo Rycerskie
MALTUS z Solca.
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Tam, gdzie nas jeszcze nie było

15

lipca z placu św. Floriana w Łączniku wyruszyła kolejna grupa
około pięćdziesięciu rowerzystów do kolejnego rajdu rowerowego, którego organizatorem było – podobnie jak w latach
poprzednich miejscowe Koło Odnowy
Wsi. Rajdowcy z Łącznika pokonali dystans prawie19 kilometrów. Najmłodszym
jego uczestnikiem był jadące w koszyczku przypiętym do roweru mamy niespełna roczne dziecko. Małych rowerzystów
było znacznie więcej. Na pokonanie trasy
potrzeba było ponad dwie i pół godziny.
W czasie pierwszego przystanku w Mokrej uczestnicy rajdu zwiedzili miejscowy
kościółek p.w. św. Jadwigi, o którego historii opowiedziała Cecylia Hupka. Zwiedziliśmy również najmniejszy przysiółek
w naszej gminie tzw. Młynki., o którym
wie tylko niewielu mieszkańców.
W czasie krótkiego postoju w Pogórzu kibicowaliśmy naszej OSP w zmaganiach

sportowych w czasie trwania festynu strażackiego.
Po powrocie do Łącznika czekały na
nas zimne napoje przekazane przez „Ustroniankę” oraz kiełbaska z grilla.
Po powrocie zorganizowano dla dzieci konkursy i zawody. W zorganizowanym
konkursie plastycznym - Prezes Zarządu
Opolskiego Klubu Turystyki Rowerowej
„Rajder” stwierdził, że wszystkie prace
plastyczne są „na medal” i zasługują na
pierwsze miejsce. Na szczęście organizatorzy zapewnili dla wszystkich uczestników
konkursu nagrody. Odbyły się również rodzinne zawody sprawnościowe. Były też
inne zawody. Na uwagę zasługuje fakt, że
do rowerowej imprezy dołączyli również
mieszkańcy Mosznej, Olbrachcic i Białej.
Taka forma rekreacji, której organizatorem jest Stowarzyszenie Odnowy Wsi to
jedna z najlepszych form spędzania wolnego czasu godna upowszechnienia.

Tegoroczne żniwa

W

lipcu rozpoczęły się żniwa. Rolnicy na terenie gminy w pierwszej
kolejności zebrali jęczmień i rzepak. Jak
na razie zbiorom tegorocznych zbóż nie

Od

sprzyja deszczowa pogoda. Mamy jednak
nadzieję, że pogoda poprawi się, co znacznie ułatwi prace na polach.

Nowy dyrektor BOSS

16 czerwca nowym dyrektorem
Biura Obsługi Szkół Samorządowych została wyłoniona w ramach konkursu Agnieszka Marszałek, która całe życie zawodowe poświęciła pracy w księgowości, między innymi w Zespole Szkół.
Dobrze więc zna zagadnienia związane

ze sprawami księgowo – finansowymi
w szkolnictwie. I tym zajmowała się będzie jako dyrektor BOSS, ponieważ zagadnieniami związane z remontami placówek oświatowych przejął bialski WiK.

Stalowy rumak prezesa Kalicińskiego

M

iłość do motoryzacji pojawiła się w życiu
prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krobuszu już we wczesnej młodości. Wojciech Kaliciński pasję do motorów odziedziczył
po ojcu, który po dziś dzień prowadzi wiekową
Jamachę. Pierwszym krokiem do spełnienia marzeń był pomyślnie zdany egzamin na prawo jazdy
w 1976 roku. Jednak droga do liczącej dziś kilka
samochodów i kilkanaście motocykli kolekcji na
dobre rozpoczęła się dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Dziś ozdobą garażu prezesa są między innymi dwa Citroeny 2CV, Opel Manta, Garbus, Trabant oraz kilka motorów z Harleyem Davidsonem na czele.
To właśnie on, złota perełka wśród motocykli, od trzech lat zdobi garaż krobuszanina. Aby
stać się szczęśliwym posiadaczem legendarnego
motocykla, Wojciech Kaliciński sprzedał aż trzy
motory! Sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych
model to Road Kind Classic z silnikiem o pojemności 1500 cm sześciennych i mocy około stu
koni mechanicznych. Charakteryzuje się szerokimi oponami z białą lamówką, ekstrawagancką
obudową pokrytą skórą oraz dużą chromowaną
lampą przednią.
O tym, że podróżowanie motorem nie musi
być uciążliwe świadczy długa lista wypraw. Wojciech Kaliciński wraz z żoną Urszulą raz w roku
udają się do austriackiego Faak am See, które na
tydzień staje się stolicą fanów Harleya. Liczące 30
tysięcy mieszkańców miasteczko odwiedza wówczas około 120 tysięcy motocyklistów. Jednak podróż do pobliskiej Austrii, czy francuskiego Saint
Tropez wydają się być nic nie znaczącą rozgrzewką w porównaniu z wyprawą do Stanów Zjednoczonych.
Route 66, popularnie zwana Drogą matką,
o długości 2448 mil (3939 km) została pokonana przez małżonków w 2011 roku. Trwająca 3
tygodnie podróż rozpoczęła się 23 kwietnia na
warszawskim lotnisku. Jedenastogodzinny przelot Jumbo Jetem prowadził przez Amsterdam do
Chicago. Tam 7 osobowa grupa wynajęła 5 motocykli, które pozwoliły fanom dwóch kółek na
zwiedzenie dziesięciu amerykańskich stanów. Droga wiodąca z Chicago przez Springfield, Oklahomę, Amarillo, Albuquerque, Grand Canyon, Bryce Canyon, Las Vegas, Death Valley, Hoover Dam,
Barstow zakończyła się w Mieście Aniołów.

Droga wiodąca przez 3 strefy czasowe zaowocowała wieloma wrażeniami. Motocykliści zobaczyli wiele ciekawych miejsc, w tym nieczynne już
więzienie o zaostrzonym rygorze na wyspie Alcatraz oraz most Golden Gate łączący San Francisko z hrabstwem Marin. Śmiałkowie odważyli się również wkroczyć do Doliny Śmierci. Położony w słonecznej Kalifornii amerykański park
narodowy jest jednym z najgorętszych miejsc na
ziemi. Ze względu na panujące tam czterdziestostopniowe upały zwiedzający byli zobowiązani do
pozostawienia numeru kontaktowego na znajdującej się przed wjazdem stacji benzynowej. Grupa Polaków zwiedziła także mauzoleum zmarłego już króla muzyki pop, Michaela Jacksona, oraz
hollywoodzki czerwony dywan. Jak na prawdziwych fanów motocykli przystało, nie obeszło się
bez zwiedzenia muzeum Harleya, w którym można zobaczyć wszystkie modele, również te wykonane na specjalne zamówienie. Jednak największe
emocje wzbudził trzydniowy pobyt w Las Vegas.
Budzące się do życia nocą miasto to nie tylko raj
dla hazardzistów. Bogactwo architektoniczne pozwoliło turystom stanąć u stóp Wieży Eiffla oraz
spędzić odrobinę czasu w Wenecji. Wszystko to
za sprawą magii miasta, którego zabudowa skupia
w sobie kopie najatrakcyjniejszych miejsc świata. Przygoda małżonków zakończyła się na plaży w Santa Monica. 10 maja bogatsi o wiele godnych pozazdroszczenia przygód, szczęśliwie powrócili do Krobusza.
Jednak na tym nie koniec. W tym roku małżonkowie pragną zwiedzić Portugalię. Póki co powrócili do swych obowiązków, co nie oznacza, że
Harley pokrył się grubą warstwą kurzu. Pan Wojciech, jako członek Stowarzyszenia Właścicieli
Motocykli Harley Davidson HOG Wrocław oraz
Opolskiego Towarzystwa Motocyklowego często zabiera żonę na wspólne wyjazdy. W terminarz wpisały się również słodkie Mikołajki, które w zeszłym roku trafiły do Białej, Krapkowic,
Prudnika oraz Głuchołaz. Z okazji święta motocykliści podróżując z miasta do miasta częstują
dzieci słodyczami.
Sara Hanko
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S Z KO L N Y KO M E R S
Informujemy, iż Gmina Biała realizuje projekt pn.
„Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach – etap II”
o numerze PL.3.22/3.3.07/11.02802/8,
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu
państwa 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska.
PRZEKRACZAMY GRANICE

26

Rok szkolny zakończony

czerwca odbyło się zakończenie
roku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W roku
szkolnym 2011/2012 do szkoły podstawowej w Białej uczęszczało łącznie z uczniami szkół filialnych 372 uczniów, klasy szóste ukończyło 57 uczniów. W przyszłym
roku szkolnym w bialskim Zespole Szkół
nauka prowadzona będzie w czterech klasach czwartych, w tym e jednej klasie integracyjnej, trzech klasach szóstych i dwóch
piątych. W klasach I – III nauka będzie

prowadzona w każdej z grup wiekowych
w dwóch klasach, przy czym jedna z klas
pierwszych będzie prowadzona jako oddział integracyjny. W bialskim gimnazjum
naukę ukończyło 236 uczniów, z których
69 ukończyło klasę trzecią. W przyszłym
roku szkolnym liczba uczniów zmniejszy
się o osiem osób.

Do

tradycji już należy na zakończenie nauki w klasach szóstych
organizowanie uroczystości pożegnania
uczniów opuszczających szkolne mury.

Na początku uroczystości dyrektor szkoły
Lesław Czerniak wręczył szóstoklasistom
świadectwa szkolne, następnie przygotowano dla nich słodki poczęstunek.

Na zdjęciu: nagrody otrzymują wyróżniający się uczniowie bialskiej SP.

D z i e ń s p o r t u s z ko l n e g o

W

Odnowiony pomnik

Grabinie w ramach lokalnej inicjatywy Rady Sołeckiej i Koła
DFK przeprowadzona została renowacja
pomnika poświęconego mieszkańcom
wsi, którzy polegli na frontach I i II wojny światowej. Prace przy pomniku trwały dwa miesiące, mieszkańcy na prace te
przeznaczyli ponad 300 godzin, niektórzy udostępnili własny sprzęt przydatny przy wykonywaniu niektórych prac.
Wybudowany został płot z kamieni, od-

nowiono tablice z nazwiskami poległych,
posadzono ozdobne krzewy. Mieszkańcy
zdążyli z renowacją pomnika przed obchodami 150-lecia kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, obchodzonego 15 lipca. Dziękuję za wkład
pracy panu Józefowi Hońcia i wszystkim
mieszkańcom, którzy pracowali przy odnowieniu pomnika.
Joanna Słowińska - sołtys

W

przededniu zakończenia roku szkolnego po raz pierwszy w Szkole
Podstawowej w Białej zorganizowany został Dzień Sportu, w którym uczestniczyli
uczniowie ze wszystkich klas od czwartych
do szóstych. Obejmował on kilka dyscyplin,
a wśród nich rozgrywki w piłkę nożną, wy-

ścigi, ringo i biegi sztafetowe. Program przygotowali nauczyciele Teresa Szukalska, Marek Czerniak i Aneta Graba. W grupie klas
piątych najlepsza okazała się V c, a w rywalizacji klas szóstych zwyciężyła klasa VI b.
Na zakończenie sportowej imprezy uczniowie zaprezentowali program artystyczny.
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Football w Olbrachcicach

w

KLON najlepszy

akacyjny turniej szóstek piłkarskich zgromadził na starcie
dziewięć drużyn (blisko 80 zawodników).
Kilkugodzinne zmagania wyłoniły trójkę
finalistów. Ogromnym zaskoczeniem był
awans do ścisłego finału trampkarzy z Białej
(drużyna ta nosiła nazwę „Wyjadacze”).
Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyła
drużyna składająca się z zawodników
miejscowej Polonii (przybrała nazwę

H

istoria Ludowego Zespołu
Sportowego w Olbrachcicach
sięga 1975 roku, kiedy to grupka mieszkańców z Józefem Kozubkiem i Janem
Alterem na czele zawiązała organizację.
Od początku największą popularnością
cieszyła się sekcja piłki nożnej, jednak
ogromny zapał pierwszych działaczy
doprowadził do utworzenia sekcji
narciarstwa biegowego, która niestety
nie przetrwała próby czasu. Znaczne
zainteresowanie sportem zmobilizowało
szeregi pierwszego zarządu do wygospodarowania miejsca na wiejskie boisko,
tak by piłkarze nie musieli trenować
w Białej. Od pewnego czasu piłkarze
z Olbrachcic mają do dyspozycji własne
boisko, które do dziś służy miejscowym
sportowcom. Prężna działalność wróżyła
liczne sukcesy, jednak wraz z nadejściem
1994 roku LZS Olbrachcice zakończył
swoją działalność.
Reaktywacja nastąpiła w 2005 roku,
kiedy Joachim Grelich i Adrian Menzler
rozpoczęli starania o utworzenie nowego
zespołu. Dziś Olbrachcice posiadają
dwie drużyny: juniorów i seniorów. Ich
nieoficjalne barwy to żółty i niebieski.
Pierwsza z nich, kierowana przez Marka
Klinke z Białej liczy około 20 zawodników.
Druga skupia mniej więcej 30 piłkarzy
pod okiem trenera Kamila Ułana ze
Słokowa. Obie drużyny tworzą mieszkańcy Olbrachcic oraz wielu okolicznych
wiosek, między innymi: Solca, Gostomi,
Prudnika, Miłowic, Nowego Browińca
i Śmicza. Duża liczba zawodników
ze Śmicza sprawiła, że na jednym ze
stanowisk w zarządzie zespołu, obok

Romana Fuchsa, Eugeniusza Augustyna,
Joachima Grelicha i Alfreda Boty znalazł
się mieszkaniec Śmicza - Jan Hindera.
Działacze LZS Olbrachcice dbając o dobre warunki na boisku, zainwestowali
w szatnię oraz siatki ochronne. Boisko
wyposażono również w system drenaży
odprowadzający gromadzącą się podczas
ulewnych deszczy wodę. Póki co w sferze
marzeń pozostaje wizja nowych szatni
z prysznicami i toaletą na które brak
miejsca i funduszy.
Aktywność LZS Olbrachcice nie
ogranicza się do co tygodniowych meczów.
Sportowcy chętnie się integrują, czego
dowodem może być wyjazd na basen do
Wrocławia, udział w czeskim turnieju
„Szczyt Albrechtic” oraz liczne spotkania
przy grillu. Na te ostatnie zapraszani są
również kibice, którzy licznie uczestniczą
w meczach wyjazdowych często tworząc
przewagę nad miejscowymi fanami. Ich
wsparcie widoczne jest również podczas
akcji zbierania złomu, z której dochody
przekazywane są na cel LZS-u oraz
w postaci wszelkiego rodzaju pomocy
organizacyjnej.
Piłka nożna w Olbrachcicach to
nie tylko sposób na nudę. II miejsce
w klasie B świadczy o dobrej kondycji
całej drużyny oraz wysokich ambicjach,
których spełnieniem byłby awans do klasy
A. Na razie sportowcom nie pozostaje
nic innego jak wziąć się za treningi,
którym mieszkańcy wioski mają okazję
przyglądać się zza firanki w oknie.
Sara Hanko
Zdj. Elżbieta Fuchs

Euroregionalny Wielobój Piłkarski

W

przedostatnią sobotę czerwca
w Białej odbył się Euroregionalny Wielobój Piłkarski Trampkarzy
w Białej. Jego organizatorem było
miejscowe Gminne Centrum Kultury.
Impreza odbyła się w ramach realizacji
projektu pod nazwą „Przygraniczne
spotkania Sportowo – Rekreacyjne”. W
sportowych zmaganiach wystąpiło pięć
drużyn, w tym jedna czeska z Mesta
Albrechtice. W ramach wieloboju odbył
się turniej sześcioosobowych drużyn w
piłce nożnej i zmagania sprawnościowe.
W generalnej punktacji zwyciężyła

drużyna z czeskiego Mesta Albrechtice
(16,5 pkt.), przed ekipą z Białej (15 pkt).
Dalsze miejsca zajęli młodzi sportowcy
z Ligoty Bialskiej (11,5 pkt.), Pogórza
(9,5 pkt.) i Chrzelic (7,5 pkt.). Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary,
a zdobywcy trzech pierwszych miejsc
dodatkowo okolicznościowe medale. Dla
zawodników organizatorzy przygotowali
poczęstunek i symboliczne upominki.
Koordynatorem projektu i prowadzącym
euroregionalną imprezę był Joachim
Kosz z GCK w Białej.

Panu
JOACHIMOWI KOSZOWI
głębokie wyrazy współczucia
z powdu śmierci TEŚCIA
składają
radni Rady Miejskiej w Białej

QWWWWW
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sponsora, tj. KLON), która różnicą
bramek wyprzedziła Fortunę Łącznik
(grali byli zawodnicy nieistniejącego
już klubu). Na najniższym stopniu
podium stanęła najmłodsza drużyna
tj. „Wyjadacze”. Dla najlepszych były
tradycyjne puchary i sprzęt sportowy.
Zawody zostały zorganizowane przez
Gminne Centrum Kultury w Białej.

KRONIKA POLICYJNA
• W okresie od 6.06. do.06.07. 2012
r. w Śmiczu sprawca skradł z ciągnika i maszyn rolniczych cztery akumulatory. Straty wyceniono na 1.800 zł
• 10.06. r. Białej 29-letni kierowca
spowodował wypadek drogowy
w wyniku którego 22 uczestnik doznał obrażeń ciała.
• Z 14 na 15.06. na trasie Łącznik –
Chrzelice skradziono 280 mb napowietrznej linii telefonicznej. Straty
wyceniono na 3.500 zł.
• 18.06. na trasie Pogórze – Frączki
skradziono 270 mb napowietrznej
linii telefonicznej. Straty – 6.750 zł.
• 1.07. mieszkaniec Białej lat 46 za
pomocą sfałszowanego dokumentu
wyłudził kredyt. Kredytodawca poniósł straty w wysokości 25 tys.zł.
• 1.07. w Chrzelicach 36 – letni mieszkaniec uchylał się od płacenia rat
alimentacyjnych na rzecz nieletnich dzieci.
• 1.07. w Łączniku doszło do wypadku drogowego w wyniku którego 72
kobieta przechodząca przez ulicę
doznała obrażeń ciała.
• 1.07. w Rostkowicach sprawcy dokonali włamania do budynku miesz-

o

kalnego z którego skradziono pieniądze i artykuły spożywcze. Straty – 2.500 zł.
• 3.07. w Ligocie Bialskiej sprawca lat
55 uchylał się od płacenia alimentów
na troje nieletnich dzieci.
• 3.07. w Chrzelicach sprawca za pośrednictwem sms-ów groził pozbawieniem życia nieletniej mieszkance
tej miejscowości, przy czym groźba
ta wzbudziła u niej obawę spełnienia.
• 7.07. w Łączniku na Zielonej Zatoce
20-letni sprawca będący nietrzeźwy
dokonał kradzieży samochodu osobowego (fiat stilo), który następnie
porzucił w stanie uszkodzonym. Straty wyceniono na 10 tys. zł.
• W okresie od czerwca do lipca w Białej 15-latek kradł pieniądze z bankomatu. Straty – 7.100 zł.
• W okresie od 6.06. do 15.07. zatrzymano kilkunastu nietrzeźwych
mieszkańców gminy kierujących rowerami. Przypadki te miały miejsce
w: w Pogórzu (sprawca 50 i 56 lat), .
w Białej (lat 23), w Łączniku (65 lat),
. w Chrzelicach (sprawcy lat 49,41
i 19), na trasie Ligota Bialska – Górka (lat 37).

POLICJA PRZESTRZEGA

kres wakacji to czas zwiększonych
podróży. W okresie tym należy
zachować szczególną ostrożność w czasie:
• korzystania z kąpieli w miejscach niedozwolonych, w przypadku korzystania
z akwenów wodnych o niepozostawianie
młodocianych bez opieki dorosłych,

• wystrzegania się kąpieli po spożyciu
alkoholu,
• dbałość o własne mienie, niepozostawianie w pojazdach na widocznych
miejscach dokumentów, torebek, gotówki, telefonów komórkowych i innych
przedmiotów.

Odeszli
Maria Stankala ur. 1950 r. zm. 09.06.2012 r. zam. Mokra
Maria Hindera ur. 1933 r. zm. 22.06.2012 r. zam. Biała
Gerard Luda ur. 1955 r. zm. 27.06.2012 r. zam. Chrzelice
Anna Zmarzły ur. 1935 r. zm. 29.06.2012 r. zam. Biała
Hildegarda Plicko ur. 1940 r. zm. 30.06.2012 r. zam. Wasiłowice
Henryk Polaczy ur. 1957 r. zm. 03.07.2012 r. zam. Gostomia
Melania Kandziora ur. 1930 r. zm. 06.07.2012 r. zam. Gostomia
Józef Szokal ur. 1950 r. zm. 11.07.2012 r. zam. Kolnowice-Kokot
Hildegarda Wistuba ur. 1931 r. zm. 13.07.2012 r. zam. Biała
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
MAT. BUDOWLANE,
ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ
(nawozy środki ochrony roślin itp.),
SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE
ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 16
Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84
www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

Panu

JOACHIMOWI KOSZOWI
szczere wyrazy współczucia
w związku ze śmiercią
TEŚCIA

składają
pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Białej
CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ
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Festyn strażacki w Pogórzu
15

lipca w Pogórzu, po raz kolejny
zorganizowano festyn strażacki.
Impreza rozpoczęła się uroczystą mszą
w miejscowym kościele filialnym, odprawioną przez kolnowickiego proboszcza
ks. Andrzeja Czekańskiego, byłego
wikarego łącznickiej parafii, w intencji

mieszkańców, strażaków i ich rodzin.
Strażacy z Pogórza od kilku lat zajmują
czołowe miejsca w gminnych zawodach
sportowo – pożarniczych, o czym
informowaliśmy w relacji na łamach
naszej prasy i tym o piszemy również
w oddzielnym artykule w obecnym
wydaniu gazety. Tegoroczna impreza
wzorem lat poprzednich została zorganizowana przy współudziale wszystkich
działających we wsi organizacji.

Prezes miejscowej OSP Hubert Luda
powitał zebranych gości, wśród których
obecni byli m.in. prezes Gminnego Zarządu OSP Joachim Daniel i komendant
gminny Bernard Fiebich.
Organizatorzy stanęli na wysokości
zadania, ponieważ przygotowali wiele
atrakcji. Do nich bez wątpienia należał
pokaz akcji ratownictwa technicznego
czyli ratowania poszkodowanego w wyniku wypadku drogowego z użyciem

sprzętu specjalistycznego w wykonaniu
chrzelickich strażaków.
Pogórzańcy strażacy przygotowali
wiele atrakcji w czasie trwania imprezy,
a wśród nich zawody sprawnościowe
strażaków z udziałem zaproszonych
ekip OSP – z Rzymkowic, Łącznika,
Chrzelic i jednostki własnej. W ramach
tych strażackich zmagań najlepsi okazali
się Rzymkowiczanie przed Łącznikiem
i Pogórzem. Bardzo interesujące okazały
się zawody w ramach ćwiczeń bojowych,
w których ekipa pań z Pogórza pokonała
z najlepszym wynikiem cztery drużyny
męskie. Wynik ten traktujemy jednak
z przymrużeniem oka, ponieważ prowadzący zawody prezes Hubert Luda, za
nieprzewidziane polewanie publiczności
wodą przyznawał dodatkowe punkty
karne. Niemniej jednak strażackiej ekipie
żeńskiej należą się słowa uznania.
W czasie trwania festynowych imprez
spotkaliśmy najmłodszego pogórzańskiego
strażaka czteroletniego Samuela – Noah
Rölle w towarzystwie mamy Sylwii.
Samuel dumnie (co widać na zdjęciu)
pozował do okolicznościowego zdjęcia.
Nas taka sytuacja upewnia, że miejscowej
OSP nie zabraknie nowych członków.
Na podkreślenie zasługuje fakt, o czym
wspomniał na początku imprezy prezes
OSP Hubert Luda pomoc i wsparcie
udzielane miejscowym strażakom przez
panią sołtys Gabrielę Neugebauer. Na
słowa podziękowania zasługują również
panie, które przygotowały na uroczystość
smakowite ciasta. Wszystkim smakowała
również grochówka przygotowana przez
Anetę Gruchman.
Na zakończenie festynu odbyła się pod
namiotami zabawa taneczna z udziałem
zespołu Vento.

Nowy wóz strażacki dla najlepszej drużyny w gminie
gromne wsparcie
O
mieszkańców oraz zaangażowanie strażaków spra-

wiły, że w garażu OSP Pogórze pojawił się nowy samochód – Magirus IVECO, który
zdobi odnowiony garaż i stoi
na straży bezpieczeństwa Pogórzan.
Przypadek sprawił, że strażak Krystian
Roden trafił na jednym z niemieckich
portali aukcyjnych na idealny model auta.
Pochodzący z 1984 roku samochód był
zdemontowany, a o jego przeznaczeniu
informowały jedynie pozostałe na dachu
koguty oraz charakterystyczny czerwony
kolor. Mimo braku wyposażenia cena jaką
zaproponował sprzedający - 3300 euro
nadal wydawała się kusząca. Decyzję
o zakupie należało podjąć możliwie
jak najszybciej, gdyż IVECO cieszy się
dużą popularnością, zwłaszcza wśród
mieszkańców Afryki. Mimo presji czasu
postanowiono nabyć samochód. Równie
szybko rozpoczęto zbiórkę pieniędzy.
Mieszkańcy okazali się wyjątkowo hojni,
a dzięki ich ofiarności, udało się zebrać
niebagatelną sumę 9000 tysięcy złotych.
Pozostałą kwotę uzbierali strażacy, organizując między innymi zbiórkę złomu.

Decyzja okazała się trafna, bo samochód jest w dobrym stanie technicznym
i posiada nowe opony. Należało go jednak
doposażyć. Głównym problemem okazał
się brak zbiornika na wodę. Zbyt wysoka
cena na rynku zmusiła strażaków do
szukania innego rozwiązania – okazało
się nim wykonanie zbiornika we własnym
zakresie. Wystarczyło zakupić niezbędny
materiał i poszukać wykonawcy. Dzięki

temu wartość zbiornika zmalała z 12
tysięcy złotych do 1100 złotych. Oprócz
tego strażacy zakupili pompę o wartości
300 Euro.
Nowe możliwości pozwalają dwudziestu dwóm strażakom wykorzystać swe
umiejętności, a te stoją na najwyższym
poziomie w gminie. OSP Pogórze znalazło się podczas tegorocznych zawodów
strażackich w Nowej Wsi Prudnickiej

trzykrotnie na najwyższym miejscu na
podium. Pierwsze miejsce przypadło
im w każdej z drużyn młodzieżowych
(dziewczęta i chłopcy) i drużyny seniorów
(mężczyźni ).
Prezes OSP Pogórze Hubert Luda marzy
o zakupie pompy wysokociśnieniowej,
najbardziej przydatnej przy gaszeniu
pożarów wewnątrz budynków.
Wdzięczni za wsparcie wszystkich
Pogórzan strażacy cieszyli się zakupem
podczas tradycyjnego festynu strażackiego,
który odbył się 15. lipca.
W tym roku przeprowadzony został remont
pomieszczeń remizy. Dokonano wymiany
instalacji elektrycznej, pomalowano ściany,
położono nową posadzkę. Do wykonania
pozostaje elewacja zewnętrzna, ale prace
te będą wykonywane w czasie położenia
nowej elewacji w części budynku, gdzie
mieści się świetlica wiejska. Zamontowane zostały na zewnątrz obiektu
dwie gablotki – informacyjna i z figurą
strażackiego patrona św. Floriana. Dla
potrzeb strażaków zakupiono osiem
mundurów koszarowych i pięć węży.
Straż wzbogaciła się również o agregat
prądotwórczy i lodówkę. Na zewnątrz
wykonany został podjazd, a wzdłuż niego
posadzono ozdobne drzewka.
zdjęcia i tekst
Sara Hanko

