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Reklama firmy jest dodatkow¹ nagrod¹ w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego

Porêcze i balustrady nierdzewne

Nasze porêcze zdoby³y tytu³ Najlepszego Produktu Powiatu Strzeleckiego 2008!

* meble i elementy wyposa¿enia kuchni ze stali nierdzewnej,
* nierdzewne elementy dekoracyjne (wazony, donice itp.),
* zadaszenia nierdzewne,
* sprzeda¿ nierdzewnych elementów konstrukcyjnych (rury, profile, blachy itp.),
* usu³gi w zakresie spawania stali nierdzewnej dla przemys³u spo¿wczego i farmaceutycznego,

w tym budowa ró¿nego typu konstrukcji stalowych.
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Tradycyjnie w ostatni¹ sobotê
czerwca do Porêby zjechali hodow-
cy i mi³o�nicy koni na XIII Regio-
nalny Przegl¹d Koni. Podczas prze-
gl¹du oceniane by³y konie rasy �l¹-
skiej w czterech kategoriach: ogiery
roczne, ogiery dwuletnie, klacze
roczne i klacze dwuletnie. W kon-
kursie wystawiono ponad piêædzie-
si¹t koni.

Oficjalnego otwarcia przegl¹du
w imieniu Burmistrza Le�nicy Hu-
berta Kurza³a dokona³ Andrzej Iwa-
nowski Zastêpca Burmistrza. Na im-
prezie go�cili�my m.in. Starostê
Strzeleckiego Józefa Swaczyna, Bur-
mistrza Strzelec Opolskich Tade-
usza Goc, Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Le�nicy Józefa
Garbacz, Sekretarza Gminy Ró¿ê
Nizio³, Kierownika Referatu Rolnic-
twa UM Strzelce Op.  Bernarda
Kusid³o.

W kategorii klacze roczne I miej-
sce zajê³a Jarsa - (hodowca Karol
Schmit), II miejsce  Allegra (ho-
dowca Olga Kaczmarczyk), III miej-
sce Bonita (hodowca Marek Pi¹-
tek). W kategorii ogiery roczne:  I
miejsce  zdoby³ Lexus (hodowca
Maria i Szczêsny Szymañscy), II
miejsce ogier Leo (hodowca Maria
i Szczêsny Szymañscy), III miej-
sce ogier Diament (hodowca Zbi-
gniew Budziszewski), w kategorii
klacze dwuletnie: I miejsce klacz
Allegra (hodowca Maria i Szczêsny
Szymañscy), II miejsce klacz Par-
ma (hodowca Waldemar Wloka), III
miejsce klacz Eureka (hodowca
S³awomir Królik), ogiery dwuletnie:
I miejsce ogier Koliber (hodowca
Sylwia i Krystian Kitel), II miejsce
ogier Brylant (hodowca Sylwia i
Krystian Kitel), III miejsce ogier
Elegant (hodowca S³awomir Królik).
Atrakcj¹ XIII Regionalnego Przegl¹-

du Koni by³y pokazy grupy kaska-
derskiej NO NAME oraz konkurs po-
wo¿enie, w którym zwyciê¿yli rów-
nie¿ je�d�cy z NO NAME. Imprezê
zakoñczy³a zabawa taneczna.

XIII Regionalny Przegl¹d Koni
zorganizowany zosta³ przez Urz¹d
Miejski w Le�nicy we wspó³pracy z
samorz¹dem województwa opolskie-
go, mieszkañcami wsi Porêba, Okrê-
gowym Zwi¹zkiem Hodowców Koni
w Katowicach, Le�nickim O�rodkiem
Kultury i Rekreacji oraz Ochotnicz¹
Stra¿¹ Po¿arn¹ w Le�nicy.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
sponsorom, dziêki którym XIII Re-
gionalny Przegl¹d Koni  zosta³ zreali-
zowany.

S³owa podziêkowania kierujemy
do firm:
Transannaberg Wiesiollek J.M.
Spó³ka Jawna Strzelce Op.
Zak³ad Produkcyjno-Handlowy Se-
bastian Bula Porêba
Transannaberg Logistic Wiesiollek
Wolfgang Wysoka
Bank Spó³dzielczy w Le�nicy
Chempest S.A. Racibórz
Agrocentrum sp. z o.o. Ksiê¿y Las
Marek Wielgosik Chempest Le�ni-
ca.

Porêba - po przegl¹dzie

Ponadto firma oferuje:

Po intensywnych opadach desz-
czu, które nawiedzi³y powiat strze-
lecki w poprzednim tygodniu, zalane
zosta³y ni¿ej po³o¿one miejsca, b¹d�
obszary le¿¹ce w bezpo�rednich oko-
licach cieków wodnych. Jednak woda
czyni szkody nie tylko poprzez za-
lewanie naszego dobytku, lecz tak¿e
poprzez szybki sp³yw.

Tak w³a�nie zdarzy³o siê w amfi-
teatrze skalnym w Górze �w. Anny.
Teren obiektu jest dobrze skanalizo-
wany, wymaga jednak sta³ej konser-
wacji i dozoru. Ostatnie gwa³towne
deszcze i burze spowodowa³y bar-
dzo du¿y sp³yw wód od strony MOP
przy autostradzie A4 w kierunku
g³ównej studni wlotowej usytuowa-
nej na terenie amfiteatru. To z kolei
przyczyni³o siê do miejscowego pod-
mycia ci¹gu komunikacyjnego pomiê-
dzy amfiteatrem a terenem bezpo-
�rednio s¹siaduj¹cym z MOP. Wy-
p³ukane si³¹ sp³ywu wody g³azy, ka-
mienie, u³amane czê�ci drzew, zesch³e
li�cie i mu³ znalaz³y siê w bezpo�red-
nim s¹siedztwie studni wlotowej. To
zagrozi³o nie tylko ca³kowitym za-
muleniem wlotu kanalizacji. Z ca³¹
pewno�ci¹ mo¿na stwierdziæ,  ¿e ca³-
kiem blisko by³o ju¿ do zamulenia
g³ównej sceny amfiteatru, nie mówi¹c
ju¿ o dalszych szkodach, czyli zanie-
czyszczeniu odwodnienia obiektu.
Jedynie szybkie dzia³anie polegaj¹ce
na dora�nym udro¿nieniu wlotu do
kanalizacji zapobieg³o ca³kowitemu
zamuleniu kraty zabezpieczaj¹cej.
Wlot do kanalizacji musi zostaæ grun-
townie oczyszczony, by nie dopu-
�ciæ do dalszych zagro¿eñ. Ale... jest
to jednak uzale¿nione od otrzymania
dodatkowych �rodków finansowych

Góra, a te¿ zalana...

z dotacji Wojewody Opolskiego. Pe³-
ni on z ramienia Skarbu Pañstwa rolê
w³a�ciciela obiektu.

Ponadto tak gwa³towne opady
deszczu powoduj¹ równie¿ przy-
spieszenie naturalnej erozji infrastruk-
tury skalnej amfiteatru. Wyp³ukiwa-

ne s¹ zarówno g³azy skalne osadzone
w jego skarpie, lecz tak¿e spoiny ka-
mieni siedzisk amfiteatru.

Nale¿y mieæ tylko nadziejê, ¿e
dalsza aura bêdzie bardziej sprzyja³a
zachowaniu trwa³ej infrastruktury
symbolu naszego powiatu.

Piotr Ko³odziej


