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Przemyśl – piękne miasto 
na wschodzie Polski przy samej 
granicy z Ukrainą. To właśnie 

w tym urokliwym miejscu w dniach 
24-25 maja odbyły się kolejne Kra-
jowe Mistrzostwa Polski Internatio-
nal Dance Organisation w Tańcach 
Par i Synchro Dance.

 Podobnie jak w roku ubiegłym naszą gminę 
reprezentowały uczennice teraz już Publicz-
nego Gimnazjum w Białej – Klaudia Perdek 
i Wiktoria Batel. Dziewczęta pod bacznym 
okiem trenerki Aleksandry Hindery wystar-
towały w trzech konkurencjach w kategorii 
wiekowej 12‒15 lat. Pierwszy start był bardzo 
trudny ponieważ dziewczęta broniły w tej kate-
gorii ubiegłorocznego tytułu Mistrzyń Polski. 
Pomimo wielu emocji i ogromnego stresu nasze 
reprezentantki w pięknym stylu po raz drugi 
wywalczyły złoto. Zbyt długo nie mogły cie-
szyć się sukcesem – trzeba było szybko przy-
gotować się do kolejnej konkurencji – Salsa 
Shines Solo. Tym razem dziewczęta konku-

rowały z najlepszymi solistkami z całej Pol-
ski (jest to najbardziej oblegana konkurencja). 
Rundę eliminacyjną przeszły z wdziękiem i bez 
większych problemów. Równie pięknie zatań-
czyły w półfinałach. W finale, przy ogromnej 
konkurencji i wielkim stresie Klaudia Perdek 
wywalczyła złoto i przejęła po Wiktorii tytuł 
Mistrzyni Polski w Salsie Shines Solo. Tak 
minął pierwszy dzień zmagań turniejowych. 
W niedzielę dziewczęta ponownie zmierzyły 
się z najlepszymi duetami naszego kraju – 
tym razem w kategorii Latino Show. Choreo-
grafia pt. „Me and my doll” („Ja i moja lalka”) 
spodobała się sędziom i pozwoliła dziewczę-
tom kolejny raz stanąć na podium. Najwyższy 
stopień musiały jednak odstąpić koleżankom 
z Kielc, ale tytuł Wicemistrzyń Polski i srebrne 
medale też niesamowicie cieszą. Podsumowu-
jąc, należy podkreślić, że drugi rok z rzędu 
nasza mała malownicza gmina udowodniła, 
że nie liczy się ilość, tylko jakość. Mistrzynie 
Polski w salsie shines w kategorii 12‒15 lat są 
mieszkankami Otok i Chrzelic i na co dzień 
uczą się w PG Biała. 

Muzyczne święto
w Łączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   13:00-13:30 rejestracja drużyn      

   14:00           rozpoczęcie zawodów 
Imprezy towarzyszące: 
-  konkurs o historii naszego regionu 
-  występy artystyczne zespołów kultywujących tradycje  
- prezentacja Bractwa Rycerskiego Maltus  z Solca/pokazy, namiot 
rycerski, strzelanie z łuku/ 

-  przeprowadzenie pokazu gaszenia ognia metodami tradycyjnymi oraz       
nowoczesnymi, m.in. specjalistycznym środkiem pianotwórczym 

- wystawa starego sprzętu strażackiego 
- stoiska wystawowe  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

ORGANIZATORZY  ZAPEWNIAJĄ DOBRĄ ZABAWĘ,  
OBFICIE ZAOPATRZONY BUFET 

Starostwo Powiatowe
w Prudniku 

Sukces Stars W czerwcu na boisku sporto-
wym w Łączniku rokrocz-
nie organizowane są im-

prezy artystyczne. Tegoroczna, od-
bywająca się w okresie 5.06. – 8.06. 
odbywała się pod hasłem „Dźwięk 
blaszanego bębenka”.

 W czwartkowe popołudnie (5.06.) 
pod namiotem miał miejsce koncert 
orkiestry „Trachtenkapelle Stetten” 
z  Niemiec, a  w  dniu następnym 

koncert Bialskiej Orkiestry Dętej. 
Po występach BOD pod namiotem 
została zorganizowana biesiada piwna 
z udziałem Damiana Weinkopfa.
 W sobotni wieczór (7.06.) odbyła się 
zabawa taneczna z udziałem orkiestry 
ze Stetten. 
 W  niedzielne popołudnie pod 
namiotem wystąpiły z programem 
artystycznym dzieci  ze  szkół 
w  Łączniku i  Pogórzu oraz chór 
Seniores. Następnie odbył się koncert 

niemieckiej orkiestry, w czasie którego 
wiceburmistrz Białej Karina Grelich-
Deszczka wręczyła orkiestrze ze Stetten 
odznakę honorową „Zasłużony dla 
Miasta i  Gminy Biała”, przyznaną 
przez bialską Radę Miejską. Kontakty 
Łącznika z orkiestrą ze Stetten liczą 
już dwadzieścia trzy lata. Zostały 
one nawiązane przez nieżyjącego już 
mieszkańca Łącznika Pawła Glinki 
i trwają do dziś. Jak nas zapewnili 
członkowie orkiestry kontakty te 
będą nadal kontynuowane, a orkiestra 
zawsze chętnie przyjeżdża do Łącznika. 
Jej członkowie mają zapewnione 
noclegi w domach mieszkańców. Przez 
ten okres nawiązały się pomiędzy 
mieszkańcami po obu stronach 
granicy przyjacielskie, partnerskie 
kontakty. Kilkudniowe muzyczne 
święto zakończyła niedzielna zabawa 
taneczna z udziałem zespołu Derejs. 
 W roli prowadzącego muzyczny, 
kilkudniowy maraton dobrze wypadł 
Ernest Graba, który prowadził imprezy 
z dużym poczuciem humoru.

Tekst: R. Nowak
Zdj: Witold Chełmecki
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W poszukiwaniu dziejów 
Ligoty Bialskiej

Spotkanie poetyckie w plenerze

Jak zwykle w okolicach (czaso-
wych) Bożego Ciała Joachim Hi-
manek przyjechał do Polski. Hi-

storyk wygłosił wykład m.in. w Po-
górzu i Smolarni. Pierwszą z miej-
scowości odwiedził 15 czerwca, 
w niedzielę.

– Od 1978 r. mieszkam w Nadrenii-Pala-
tynacie, jestem z Prudnika, tu się urodzi-
łem i kiedyś mieszkałem – mówi Joachim 
Himanek. – Parę lat później zainteresowała 
mnie genealogia; chciałem dowiedzieć się 
więcej na temat moich przodków. Pokoleń, 
które znajdowałem, przybywało i stopniowo 
chciałem dowiadywać się coraz więcej. Zain-
teresowałem się historią Śląska. Przed wielu 
laty zostałem członkiem Komisji Historycz-
nej Powiatu Prudnickiego.

 W 2010 i 2011 roku Joachim Himanek 
wygłosił wykład w  Ligocie Bialskiej, zaś 
w 2012 i 2013 roku w Radostyni. To wła-
śnie w tej miejscowości dwa lata temu histo-
ryk poznał Eryka Murlowskiego, podobnego 
sobie pasjonata. Tak nawiązała się współ-
praca, która zaowocowała wyjazdem obu 
panów (był z nimi także Robert Bober) do 
Brna, gdzie znajduje się znakomicie wypo-
sażone archiwum, a w nim dokumenty zwią-
zane z dawnym majątkiem chrzelickim.
 W kręgu lokalnych zainteresowań histo-
rycznych Himanka leży głównie Ligota Bial-
ska. Podczas wykładu w Pogórzu omówił on 
urbarz z tej właśnie wsi. Przypomnijmy – 
urbarze to księgi (popularne w czasach bar-
dzo przedinternetowych), w których właści-
ciele ziemscy spisywali swój dobytek, kultu-
rowe zwyczaje, zasady współpracy z kmie-
ciami itd. Zapisywano w  nich ile rodzin 
mieszka w wiosce, ile znajduje się w niej 
koni, ile dana miejscowość jest warta etc. 
Tego rodzaju materiały powstawały co 50, 
60, 80 lat, dziś pełnią funkcję dokumentów 
historycznych. Można dowiedzieć się z nich, 
jak żyli ludzie, jak wyglądał ich świat mate-
rialny i nie tylko.
 Urbarz ligocki zaprezentowany przez 
Joachima Himanka (za pomocą kompu-
tera, rzutnika i tablicy) ma 360 stron i 237 
paragrafów. Dowiadujemy się z niego m.in. 
o  ówczesnym czynszu za sól (obowiązku 
kmieci), o  instytucji „nocnego strażaka”, 
o tym, że dzieci musiały pracować w folwarku 
przez dwa lata (dla dziewcząt i chłopców ist-
niały osobne izby), a także o tym, że żaden 
z poddanych nie mógł bez wiedzy pana pra-
cować poza państwem bialskim.

Joachim Himanek mówił do prawie siedem-
dziesięcioosobowego audytorium, w pierw-
szej części po polsku, w drugiej zaś po nie-
miecku. Spotkanie odbyło się w sali Centrum 
Integracji i Rekreacji w Pogórzu, początek: 
godzina 14:00. 
 Wykład gościa zza granicy to jednak nie 
jedyna okazja, dla której się spotkano. Miesz-
kańcy wsi podsumowywali też projekt, któ-
rego celem było z jednej strony sprawdzenie 
u młodych ludzi wiedzy o miejscowości (jej 
dziajach, historycznych „dzielnicach” itd), 
z drugiej zaś – przekazanie informacji tym, 
którzy ich nie posiadają.
 Wśród osób obecnych na sali znajdowali się 
zarówno mieszkańcy jak i przyjezdni, w tym 
osoby zajmujące się zawodowo czy hobby-
stycznie historią lokalną. Na wykładzie gościł 
m.in. Wojciech Dominiak (dyrektor Muzeum 

Ziemi Prudnickej), Anna Myszyńska (śląska 
pisarka i gawędziarka) oraz Robert Hellfeier 
(autor wydanej niedawno książki o wsi Smo-
larnia). Nie zabrakło również przedstawiciel-
stwa władz w osobie wiceburmistrz Kariny 
Grelich-Deszczki. Słuchanie wykładu odby-
wało się przy kawie i kołaczu, tak po śląsku.
Spotkanie z  Joachimem Himankiem dało 
okazję do poznania wielu ciekawostek. Daw-
niej księga prowadzona przez proboszcza nie 
miała charakteru regularnej, uporządkowa-
nej księgi parafialnej. Stanowiła natomiast 
swego rodzaju kronikę – pisało się o wszyst-
kim, co się działo. Po wojnie 30-letniej kościół 
w Ligocie Bialskiej został rozburzony. Póź-
niej przez pewien czas był on tylko filialny 
(podlegał pod parafię w Białej).
 Prelegent wspominał też czasy, gdy ligota 
należała do braci Alberta i Krzysztofa Laryszów. 
Wówczas wszystkie dokumenty, kościelne 
i urzędowe, pisane były w języku czeskim.
 Joachim Himanek pracuje nad większą 
publikacją o dziejach Ligoty Bialskiej. To jego 
konik. Szuka też chętnych młodych ludzi, któ-
rzy daliby się zarazić bakcylem historii lokal-
nej. A zatem każdy dłubacz i szperacz jest na 
wagę złota. Zajmowanie się dziejami swo-
jej miejscowośći ma – pośród wielu innych 
zalet – jedną taką, o której często się zapo-
mina. Pozwala wypełnić niszę. Potencjalny 
autor książki o swojej wsi może spokojnie szu-
kać informacji, nie czując na plecach odde-
chu konkurencji, która tyle już przecież napi-
sała lub zamierza napisać. Co innego pisać 
o Westerplatte, a co innego o urbarzu ligoc-
kim. A zatem – warto być lokalnym szpera-
czem!

Bartosz Sadliński

17 czerwca na placu przed zabyt-
kową wieżą wodną w  Białej 
odbyło się spotkanie grupy 

gimnazjalistów z  twórami z  Gostomi 
– Witodem i Teresą Hreczaniuk. Pani 
Teresa omówiła właściwości lecznicze 
ziół rosnących na łąkach otaczających 

zabytek, a pan Witold zaprezentował własne 
poetyckie utwory. Spotkanie odbyło się 
przy  smakowitych kiełbaskach z rożna 
ufundowanych i przyrządzonych przez 
panią Teresę. Organizatorem spotkania 
było bialskie GCK.

Dzień Dziecka w Gostomi

W  niedzielne popołudnie – 
8  czerwca na boisku w Gostomi 
zorganizowano imprezę dla 

dzieci z okazji minionego Dnia Dziecka. 
Nie zabrakło atrakcji. Do nich należało 
między innymi przedstawienie teatralne  
pod tytułem „Tygrysek” wystawione przez 
prudnicki teatrzyk oraz część artystyczna, 
na którą złożyły się występy uczniów 
z miejscowej szkoły podstawowej. Zorga-

nizowano również atrakcyjne zabawy i gry 
dla dzieci. Dużym powodzeniem cieszyły 
się przejażdżki dzieci na kucykach. Orga-
nizatorzy umożliwili dzieciom bezpłatne 
korzystanie z  urządzeń zabawowych. 
Atrakcją były również pieczone kiełbaski 
z  grilla, Zorganizowanie imprezy było 
możliwe dzięki sponsorom, do których 
należeli; prudnicka OSM, Hurtownie 
Ladur, firma Misiek i olbrachicka cukiernia.
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Joanna Scholz

Między wierszem
a  wierszem
Oaza spokoju

Pod wierszem
niby ja
taka sobie 
nieobca

W wierszu 
ona
ta nieznana
czasem kochana
ja

dobrze, że jesteś
Poezjo

dobrze, że ciebie mam
i choć czasem siebie nie znam

to ciebie
Poezjo
na wylot znam

Bydlontka
żołdnymu bydlontka nie pożyczoł. Padoł też, 
że nie moł chodzić do przyjaciela za czałsto, 
a tyś je mój przyjaciel, a jak ech do ciebie na 
świałta przyszoł, toś wszystko przede mnoł 
pochował. Ten se zacznoł wymołwiać, ale 
modyj pon padoł, że wszystko mu dziecka 
padały, ło kołołczu, piwie, gałsi i kiełbasie.
 Po trzecie nie moł se brać dziołchy cobych 
jej nie boł pewny. Tyś moja miłoł coś wczora 
z tyj dróżba w łóżku leżała, to se go możesz 
weźć, a jak nie wierzycie, to sał mołcie koł-
sek futra i jeszcze kołsek ustrzyżonego kra-
gla, to przymierzcie sieli pasuje. Przymie-
rzyli i  genał pasowało. Wtedy mody pón 
padoł. To se teraz pojedzcie i popijcie i jak 
eście se zeszli, tak se zajś rozejście.
 Staroł to prołda, bo i do dzisiej tak jest 
i banie póki ludzie na świecie żyjoł.

basy, a w rurze w piecu je upieczonoł gałś. 
I  jeszcze w  misie majoł pełno klusków, 
a w garcu blałkrałt. Zani tak siedzieli, to 
przyszoł przyjaciel z kobietą dódom i ledwo 
wleźli to już zacznoł biadać, jacy to łoni soł 
biedni, że nie majo nic upieczono choć to 
soł świałta. Ani co zjeść, ani co napić. I zajś 
mu se przypomniało co mu łojciec przed 
śmiercioł padali, coby za czałsto do przyja-
ciela nie chodził.
 Czas lecioł, znołd se dziołcha i  jak se 
chcioł żynić, to wszystkich znajomych i kole-
gów zaprosił na wesele. Dzień przed wese-
lał szoł do swojej brałty i słyszał, że u niej 
jest drużba, to nie szoł do tej izby dzie łoni 
byli, jyno wlołz do tyj, dzie ta brałta spała 
i skowoł se pod łóżko. Jak łona przyszła z tyj 
drużbą do tej izby, to se prałdko seblykli 

i legli do tygo łóżka. To łon wylołz i urznoł 
kołsek futra (podszewka) i kołsek kragla 
łod żakieta drużby. Na drugi dzień wszy-
scy zaproszeni se zeszli we dwórku u modej 
pani. Przyjechoł też modyj połn. Stanoł se 
na progu i padoł, że chce powiedzieć trzy 
rzeczy. Wszyscy ucichli i posuchali, co łón 
tak moł ważnego do powiedzenia. I zacznoł. 
Somsiedzie! Joł widzioł coś tyj zrobił mojej 
kobyle. Bardzo ciałżko musiała robić, a tyś 
joł jeszcze prał, bo nie umiała już ciołc ze 
słabości, aż se na polu łożdżebiyła. A potyj 
w masztalni zdechła. Łojciec mi padoł, coby 

Jest już koniec wiosny radosna. Wtedy 
se i wesela zacznoł. Modzi ludzie uwijoł 
se gniołzdo, tak jak na wiosna te ptołki 

robioł i pódoł na swojo droga. A oto trzy 
przykołzania, chtóre umierajoncy łojciec doł 
swojemu syjnowi. Jest to bardzo stare poda-
nie prostych ludzi, przekazywany z pokole-
nia na pokolenie i pochodzi z naszej gminy. 
 Padoł do syjna tak: bydlontka żołdnymu 
nie pożyczej. Nie chodź za czałsto do przy-
jaciela, a  dziołchy za kobieta se nie bier, 
coś jej nie je pewny. Po śmierci łojca syjn 
dobrze gospodarzył i  rołz do niego przy-
szoł somsiołd, coby mu pożyczył konia. 
Była to zdrzebnoł klaczka. Somsiołd dugo 
nie przyjeżdżoł z pola, to szoł łobejrzeć, co 
łon tak dugo na tyj polu robi. Jak tał przy-
szoł, to widzioł jak ten tał klaczka proł, bo 

nie umiała tygo cienżaru uciołgnołć. I tak 
tyj wozał szarpała, aż padła na tyj polu i se 
łożdżybiyła. Do tygo jeszcze somsiołd wez 
to żdżybia i  wciep do krzołków, co rosły 
w krzypopie przy polu. Konika mu wrócił. 
Ale za połrał dni ta klaczka mu w masztalni 
zdechła. 
 Rołz tyż wlołz do swojygo nołlepszego 
przyjaciela, ale ani łonygo, ani jego kobiety 
nie boło dóma. Boły jyno dzieci i jak wlołz 
do izby to ty se zaczły chwołlić, że mamiczka 
napiekli kołołcza, że w komorze stoi połny 
zbon piwa, a na żyrdce na górze wiszoł kieł-

Remont zabytkowego budynku

Od kilku tygodni prowa-
dzony jest pod nad-
zorem konserwatora 

wojewódzkiego remont zabyt-
kowego budynku przy ul. Plac 
Zamkowy nr 2 w Białej.
 W  ramach prac remonto-
wych wymieniana jest elewacja 

zewnętrzna budynku i odnawia-
nie klatki schodowej. Remont wy-
konuje ekipa budowlana firmy 
z Osin. 

 Koszt prac remontowych wy-
niesie ok. 350 tys. zł.

Będzie świetlica

Mieszkańcy wsi zwykle dążą do 
tego, by mieć na swoim tere-
nie miejsce spotkań z praw-

dziwego zdarzenia. Do tego grona 
dołączyły również Miłowice. Już 
niedługo zaczną się prace związane 
z przebudową budynku OSP.
  
 Ochotnicza straż pożarna w liczących 
około stu mieszkańców Miłowicach 
podzieliła parę lat temu los wielu in-
nych tego rodzaju jednostek. Została 
rozwiązana. 
 – Brakowało chętnych – stwierdza sołtys 
Jan Puchała. – Potrzebni są ludzie, żeby 
się spotykać, robić szkolenia itd.
 Poza tym – jak zaznacza nasz 
rozmówca – we wsi Miłowice rzadko 
zdarzają się sytuacje wymagające 
interwencji straży pożarnej (związane 
z ogniem, klęskami żywiołowymi itd.). 
Jakby co – mieszkańcy są w stanie się 
zmobilizować, a i co nieco ze sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego jeszcze się ostało. 
Jednak w razie większej hecy trzeba już 
wzywać ekipę z  zewnątrz. Miłowice 
sąsiadują z  Kolnowicami i  Śmiczem. 
W pierwszej z wymienionych miejsco-
wości straż jako taka również została 
rozwiązana (budynek zaadaptowano 
na pomieszczenia dla sportowców), zaś 
w drugiej – OSP na razie się ostała.
 Budynek po straży w Miłowicach jest 
nadal używany. Zebranie wiejskie wciąż 
może się tam odbyć. Obiekt nadaje się 
jednak do kapitalnego remontu.
 Przetwarzanie nieczynnych remiz 
na świetlice wiejskie to zjawisko po-
pularne. Przed rokiem sołtys Mokrej 

Karol Biskup informował na łamach 
prasy o tym samym pomyśle w swojej 
miejscowości. Dobitnym przykładem 
może być z  kolei budynek po straży 
w Laskowicach (gmina Lubrza), gdzie 
rok po roku świetlica nabiera blasku.
 Podobnie w przypadku Miłowic – bez 
rozłożenia na etapy na pewno się nie 
obejdzie. Koszt całościowy remontu to 
– według sołtysa Jana Puchały – około 
100 tys. zł. A  zatem sporo. Pierwsze 
kroki w  stronę realizacji inwestycji 
zostały już jednak poczynione.
 – Przy pomocy środków z funduszu so-
łeckiego w 2013 roku zlecono opracowanie 
dokumentacji projektowo-technicznej 
będącej podstawą do wnioskowania 
o  pozwolenie budowlane – informuje 
Karina Grelich-Deszczka, zastępca 
burmistrza Białej.
 
 Plany są – jak wspomniano – bogate. 
Trzeba wykonać przyłącze kanalizacyjne 
i wodociągowe do budynku (oraz we-
wnętrzną instalację wodną, elektryczną, 
sanitarną, gazową i wentylacyjną). Nie 
obędzie się także bez budowy zbiornika 
wybieralnego na ścieki bytowe (wraz 
z przewodem wentylacyjnym).
 Remont wymaga dokonania rozbiórki 
obecnych schodów zewnętrznych 
wejściowych i zastąpienia ich nowymi 
(nad nimi zaś znajdzie się drewniane 
zadaszenie). Wymaga również wy-
konania schodów do piwnicy (wraz 
z fundamentem). W samym budynku 
planowane jest natomiast zlikwidowanie 
klatki schodowej.

 Robót murarskich też trochę będzie. 
Budowa i przebudowa ścian na parterze, 
wydzielenie pomieszczeń (toalety, aneks 
kuchenny). Do tego dojdą prace stolarskie 
(okna i drzwi) oraz ociepleniowe (strop 
nad parterem). Obecne tynki (zarówno 
wewnętrzne jak i zewnętrzne) zostaną 
skute i zastąpione nowymi.
 W  planach również wyposażenie 
świetlicy w stoły, ławki, szafki itp., a także 
wykonanie utwardzenia terenu dokoła. 

Coby było funkcjonalnie i estetycznie!
– Po uzyskania pozwolenia budowlanego, 
w trzecim kwartale bieżącego roku planuje 
się realizację pierwszego etapu inwestycji, 
w  ramach którego przewidziana jest 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
budynku – zapowiada wiceburmistrz 
Karina Grelich-Deszczka.

Bartosz Sadliński
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Kamera wycelowana w Pogórze
Pogórze to jedna z najwięk-

szych i najbardziej aktywnych 
wsi w gminie Biała. Niedawno 

miejscowy aktyw ukończył reali-
zację godzinnego filmu o swojej 
miejscowości.

 Już sam początek filmu mówi sporo. Poja-
wia się animacja naśladująca tę, która jest 
znakiem rozpoznawczym firmy Univer-
sal Pictures. Mamy kulę ziemską i  poru-
szający się względem niej (ostatecznie sta-
jący w miejscu) napis: Pogórze. Kto choć 
czasem ogląda amerykańskie filmy (i kto 
dodatkowo w czasie pierwszych minut nie 
parzy sobie kawy) ten od razu zwróci uwagę 
na zabieg otwierający materiał o Pogórzu. 
Jest to coś więcej niż efekciarska sztuczka. 
To przypomnienie, że miejscowość, w któ-
rej zapuściliśmy swoje korzenie to centrum 
naszego wszechświata, a  nawet swoisty 
mikrokosmos. Modne w dzisiejszych cza-
sach hasło brzmi: „Myśl globalnie, działaj 
lokalnie”. I to jest esencja. Nie pchajmy się 
za wszelką cenę do tzw. wielkiego świata, 
podkreślajmy piękno naszej małej ojczy-
zny, ale pamiętajmy też o  tym, co świat 
zewnętrzny ma dobrego do zaoferowania.
 Film o Pogórzu to zarówno czasy obecne, 
jak i te, w których tylko jedna osoba w wio-
sce miała telewizor oraz jeszcze wcześniej-
sze – gdy mieszkańcy wsi opowiedzieli się 
za Niemcami w plebiscycie na początku lat 
20. Nie brakuje też dziejów zamierzchłych, 
gdy stawiano krzyże pokutne lub kiedy 
chłopi uiszczali opłaty (w pieniądzach lub 
w naturze) na rzecz swoich panów feudal-
nych w zamian za ochronę ich wielodziet-
nych i wielopokoleniowych rodzin.

 Na żyznych glebach lessowych
– Pogórze to miejscowość w południowej 
części województwa opolskiego w powie-
cie prudnickim na terenie gminy Biała. 
Jest jednym z  29 sołectw tej gminy – 
dowiadujemy się od młodego narratora już 
na początku filmu. Wymienia on również 
sąsiednie miejscowości, np. Łącznik, przy-
siółek Frącki czy Rzymkowice.
 Pierwsze ślady działalności człowieka 

na terenie dzisiejszego powiatu prudnic-
kiego sięgają aż paleolitu. Można to osza-
cować na podstawie badań archeologicz-
nych, które odbyły się u schyłku ubiegłego 
wieku. Odkryto wtedy wyroby ze stopu 
miedzi z cyną. Pierwsze gromady ludzkie 
dotarły prawdopodobnie z sąsiednich Moraw. 
Na żyznych glebach lessowych (i lessopodob-
nych) osadnictwo rozwijało się najszybciej.
 Jako eksperci od historii lokalnej wypo-
wiadają się w filmie: Wojciech Dominiak, 
dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej, oraz 

Marcin Husak, pracownik tejże instytucji. 
W materiale poznajemy też wyniki badań 
nieżyjącego już językoznawcy, profesora Sta-
nisława Rosponda, który, sięgając do daw-
nych zapisków z terenów Pogórza, odkrył, 
że sporo w nich „mazurzenia” (przykłady: 
„Agnyski” zamiast „Agnieszki”, „z Łacnika” 
zamiast z „Łącznika”). Dowiadujemy się rów-
nież, które nazwiska były niegdyś popularne 
w Pogórzu. Gendra, Georg, Tyralla, Piemon-
czekh, Jusch – to tylko niektóry przykłady.
 O ile w przypadku historii podbialskiej wsi 
mamy do czynienia ze źródłami częstokroć 
szczątkowymi, o  tyle informacje o pogór-
skiej współczesności podane są na tacy.
– Pamiętam czasy, kiedy jeszcze mieliśmy 
wóz ciągnięty przez konie. Na nim była 
motopompa; zbierała się grupa ludzi, sia-
dała na wóz i jechała do pożaru – wspo-
mina w jednej ze scen filmu Hubert Luda, 

obecny prezes OSP Pogórze. – Później dosta-
liśmy samochód, to był Star 660, wojskowy, 
przerobiony na strażacki. Potem jeździło się 
żukiem. Obecnie mamy już lepszy sprzęt. 
Nabyliśmy samochód, dobrze wyposażony, 
terenowy; ma kilka motopomp, nadaje się 
do gaszenia pożarów lasów, mieszkań, 
sprawdza się w sytuacjach, które potrze-
bują szybkiego natarcia. Może też np. prze-
tłoczyć wodę z piwnicy. w razie powodzi. 
Mamy również agregat, przydaje się kiedy 
potrzebujemy energii, żeby coś oświetlić. 

Jak widać, dziś straż wygląda nieco ina-
czej – podsumowuje strażak.

 Sięgnąć po unijne pieniądze
– Nasza wieś była nieco uśpiona – stwier-
dza w filmie Gabriela Neugebauer. – Byłam 
sołtysem i  radną, więc widziałam, jak 
inne miejscowości korzystają z progra-
mów unijnych. Pomyślałam, że u  nas 
też trzeba by zadziałać, bo sam sołtys 
nic nie zrobi we wsi.
– W 2008 roku, w marcu grupa liderów 
zorganizowała zebranie wiejskie, na któ-
rym zostało zawiązane Stowarzyszenie 
„Odnowa Wsi”, w skład którego weszło 
19 osób – relacjonuje w scenie filmu Marek 
Kasicz, prezes organizacji. – Najważniej-
sze projekty, które już zdążyliśmy zreali-
zować, to: „Ocalić od zapomnienia wia-
trak w Pogórzu”, „Ocalmy dziedzictwo 

naszych przodków. Kaplica św. Rocha 
w Pogórzu”. Największym przedsięwzię-
ciem było jednak Centrum Integracji 
i Rekreacji w Pogórzu.
 Marek Kasicz wymienia też projekt „Pogó-
rze w oku kamery”, w ramach którego został 
nakręcony film opisany powyżej, a wcześniej 
– zakupiony sprzęt multimedialny, potrzebny 
do realizacji przedsięwzięcia.
– Projekt wspierany jest ze środków pro-
gramu „Działaj lokalnie” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju Filantro-
pii w Polsce oraz ośrodek „Działaj lokal-
nie” Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
– mówi w filmie Marek Kasicz.
 Film zrealizowany został przez Stowarzy-
szenie „Odnowa Wsi Pogórze” przy współ-
pracy z miejscową młodzieżą. Choć mate-
riał zawiera niedociągnięcia (np. w zakre-
sie dykcji czy pisowni), to jednak stanowi 
ważne źródło informacji o barwnej części 
lokalnej przestrzeni, jaką jest Pogórze. Film 
został wzbogacony o scenki mające oddać 
klimat życia na wsi jeszcze przed wiekami. 
Nie mogło więc zabraknąć piorących ręcz-
nie dziewcząt czy osób skubiących pierze (był 
to skądinąd ważny element integrujący nie-
gdyś gospodynie domowe).
 Oglądając film poznajemy także dzieje 
lokalnego klubu sportowego, miejscowego 
koła mniejszości niemieckiej (które chwali 
sobie swobody uzyskane po zakończeniu 
komuny). Materiał przybliża również dzieje 
tutejszej szkoły, kościoła i kaplicy.
 Na koniec natomiast – podobnie jak w zna-
nych programach czy serialach telewizyjnych 
– widz ma możliwość przyjrzeć się wpadkom 
z planu. A takich nie brakuje. Starodawnemu 
pisarzowi odezwał się w  kieszeni telefon 
komórkowy (charakterystyczny podwójny 
sygnał przyjścia SMS-a), zaś starsza pani 
stwierdziła z rozbrajającą szczerością, że dziś 
„ludzie do kupy trzymią”. Widać to na załą-
czonym obrazku (a właściwie sekwencji obra-
zów tworzących film) – w Pogórzu nie bra-
kuje społecznych inicjatyw!

Bartosz Sadliński

Tradycyjnie już od kilku lat w Białej 
odbywają się plenery malarsko – 
rysunkowe, w których uczestniczą 

uczniowie Liceum Plastycznego im. J. 
Cybisa z Opola. W pierwszych dniach 
czerwca w Białej gościła 27-osobowa 
grupa uczennic klasy II pod opieką 
trzech nauczycielek. Uczennice miały 
zapewnione noclegi i śniadania w 
naszym Gminnym Centrum Kultury. 

Ich zainteresowaniem twórczym cie-
szyły się zabytki naszego miasta, jego 
interesująca architektura i urokliwe 
krajobrazy. Wybrane prace opolskich 
licealistek zostaną zaprezentowane w 
terminie późniejszym w naszym GCK. Na 
zdjęciach zajęcia praktyczne w plenerze. 
Uczennice, z którymi rozmawialiśmy były 
pod wrażeniem specyficznego piękna 
naszego miasta i okolic. 

Na zorganizowanych w  czerw-
cu Dniach Kultury Kre-
sowej w Kędzierzynie – 

Koźlu na prezentacji potraw kresowych 
członkinie Samodzielnego Koła 
Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach 
zajęły I  miejsce za przygotowany 
chłodzik wileński z bałabuszkami.
 Okolicznościowe kresowe potrawy  

na konkurs przygotowały panie: 
Maria Apostel, Danuta Dąbrowska, 
Urszula Uliczka, Dorota Lissoń, 
Lucyna Jodłowiecka, Teresa Tarach 
i Henryka Pielka.
 Organizatorem konkursu były: 
Stowarzyszenie Kresowiaków i Za-
rząd Opolskiego Związku Rolników 
i Organizacji Społecznych.

Młodzi artyści w Białej

Kolejny sukces 
pań z Chrzelic
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W sierpniu 2010 roku weszła 
w życie nowelizacja ustawy 
o  przemocy w  rodzinie. 

Zgodnie z przepisami zawartymi 
w niniejszej ustawie, każda gmina 
jest zobowiązana do powołania ze-
społu interdyscyplinarnego, którego 
nadrzędnym celem jest podjęcie dia-
gnozy problemu przemocy w rodzi-
nie oraz podejmowanie zintegrowa-
nych działań zapobiegających i in-
terwencyjnych w przypadku wystę-
powania przemocy.

 Zespół tworzą przedstawiciele lokalnych 
instytucji: pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Białej, funkcjonariusze policji, 
kuratorzy sądowi, pracownicy oświaty 
i służby zdrowia, a także przedstawiciele 
organizacji samorządowych oraz gminnej 
komisji ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Spotkania zespołu mają 
miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Białej, przy ulicy Prudnickiej 29. Ustawa 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
umożliwia tworzenie w ramach zespołu 
tzw. „grup roboczych”, zajmujących się in-
dywidualnymi przypadkami występowania 
przemocy domowej. Do pracy w grupach 
roboczych delegowani są przedstawiciele 
instytucji, którzy najlepiej znają sytuację 

rodziny, w której zaistniała przemoc.
Mimo inicjatywy i zaangażowania osób 
wchodzących w skład zespołu – pomoc 
nie zawsze trafia do zainteresowanych 
osób. Dlaczego tak się dzieje? Przy-
czyn może być wiele. Bywa, że ofiary 
obawiają się agresji i zemsty ze strony 
krzywdziciela. Kolejną przyczyną bier-
ności ofiary może być poczucie wstydu 
i upokorzenia, przekonanie, że to tylko 
w moim domu dochodzi do aktów prze-
mocy. Znaczącą rolę odgrywa również 
brak wiary w  skuteczną pomoc oraz 
uzależnienie emocjonalne i finansowe 

od osoby krzywdzącej. Proponowana 
pomoc nie musi być jednak skazana 
na niepowodzenie. Znaczącą rolę odgrywa 
motywacja i konsekwencja osób krzyw-
dzonych. Pamiętajmy, że przemoc jest 
zjawiskiem cyklicznym, powtarzającym 
się. Nikt nie zasługuje na to, by być ofiarą 
przemocy, by być bitym, poniżanym, 
zaniedbywanym. Eliminowanie zachowań 
przemocowych jest szczególnie ważne, 
gdy w domu znajdują się dzieci, gdyż dla 
nich to rodzice są modelami, wzorami 
do naśladowania w  życiu dorosłym. 
Niniejszym zachęcamy do skorzystania 
z pomocy proponowanej przez zespół 
funkcjonujący na terenie naszej gminy.

Zespół Interdyscyplinarny

Remont w kościele

Dzień Matki w przedszkolu

Pomóc rodzinie

Zakończona została renowacja kaplicy 
św. Jana Nepomucena w bialskim 
kościele parafialnym. W ramach 

prac przywrócono pierwotny wygląd 
malowidła na sklepieniu. Polegało to m.in. 
na usunięciu późniejszych warstw farby. 
Autorem zabytkowego malowidła jest 
osiemnastowieczny malarz Franciszek 

Sebastini. Jest on również wykonawcą 
malowideł w  głogóweckim kościele 
oraz kilku obrazów olejnych w świątyniach 
na Śląsku, między innymi w Kujawach 
i Krapkowicach. Równocześnie odnawiana 
jest zabytkowa górna część ołtarza w kaplicy. 
Koszt tych prac wyniósł ok. 40 tys. zł.

zdjęcie: Danuta Olajossy

„Dwojako chybiamy w naszych stosunkach z ludźmi: 
gdy ich krzywdzimy i gdy im nie pomagamy, choć pomóc możemy”

św. Augustyn

W  ostatnich dniach czerwca 
w bialskim przedszkolu z okazji 
Dnia Matki zorganizowano 

w poszczególnych grupach przedszkolaków 
uroczyste spotkanie z matkami dzieci. 
Każda grupa przedszkolna zaprezento-
wała swoim mamom uczestniczącym 
w imprezie specjalnie przygotowane pod 
kierunkiem pań nauczycielek programy 
artystyczne. 25-osobowa grupa przed-
szkolaków z czwartej grupy przedstawiła 
tańce, piosenki i wiersze, które wzbudziły 
podziw mam. Wyboru repertuaru do-
konała nauczycielka, wychowawczyni 
grupy Małgorzata Karmelita. Dla mam 
przygotowano poczęstunek – kawę 
i słodkie ciasta. Również poczęstunek 
został przygotowany dla występujących 
dzieci. Każda mama otrzymała wykonane 
przez ich dzieci pamiątkowe laurki z ży-
czeniami. Występ sześciolatków spotkał 
się z gorącym przyjęciem.

(r)

Szczęśliwe kupony
15 maja do jednej z klientek, która nadała w sklepie spożywczo – monopolowym 
w Białej należącym do B. Wojciechowskiej kupon lotto szczęście uśmiechnęło 
się - wygrała w LOTTO 2.336 zł. 

13 czerwca w tym sklepie na jeden z nadanych kuponów „Kaskady” padła wygrana 
w kwocie 1.000 zł. Okazuje się, że nie zawsze „trzynastka” przynosi pecha.
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40lat40lat
SKGW
w Chrzelicach

Samodzielne Koło Gospodyń 
Wiejskich w Chrzelicach po-
wstało w 1994 r. Jego histo-

rię zamieściliśmy w marcowym 
i kwietniowym wydaniu „Pano-
ramy Bialskiej. Chrzelickie Samo-
dzielne KGW jest jedną z najbar-
dziej aktywnych organizacji ko-
biecych na terenie gminy Biała. 
W ostatnich latach odnosi wiele 
sukcesów, zwłaszcza w zakresie 
konkursów kulinarnych. Tych osią-
gnięć może członkiniom z Chrze-
lic pozazdrościć niejedno KGW.

 Czerwcowa, jubileuszowa uroczystość 
związana z  obchodami czterdziesto-
lecia organizacji chrzelickich pań 
rozpoczęła się mszą św. w miejscowej 
kaplicy odprawiono przez łącznickiego 
proboszcza ks. Manfreda Słabonia 
w intencji byłych i obecnych członkiń 
organizacji i  ich rodzin. Po mszy 
panie oraz zaproszeni goście udali się 

do świetlicy w miejscowym Centrum 
Integracji Wiejskiej, gdzie wszystkich 
powitała obecna przewodnicząca 
Samodzielnego KGW Teresa Tarach. 
Na początku wystąpił miejscowy chór 
„Zgoda”, który zaprezentował kilka 
utworów ze swojego repertuaru, w tym 
z  okolicznościowymi tekstami doty-
czącymi podniosłego jubileuszu. Nam 
szczególnie podobała się humorystyczna 
scenka rodzajowa w wykonaniu dwóch 
członkiń. Wszyscy obecni odśpiewali 
jubilatowi tradycyjne „Sto lat” przy 
lampce szampana. Nie zabrakło 
poczęstunku smakowitym tortem. 
W  dalszej części uroczystości. 
wręczone zostały puchary, sta-
tuetki, kwiaty i listy gratulacyjne 
od zaproszonych gości.
 D a n u t a  B a j a k  p r e z e s 
Wojewódzkiego Opolskiego 
Związku Rolników i  Organizacji 
Społecznych wraz z przedstawicielem 
rady wojewódzkiej związku Stanisławem 

Czepielem przekazali dla Chrzelickiego 
koła pamiątkowy puchar za inicjatywy 
i wyjątkowe zaangażowanie w promocje 
obszarów wiejskich gminy i województwa 
opolskiego oraz współpracę w realizacji 
zadań statutowych związku. Wręczone 
zostały pamiątkowe statuetki dla byłej 
długoletniej przewodniczącej miejscowego 

Samodzielnego 
KGW Mar ianny  Bień 
i  obecnej przewodniczącej 
Teresy Tarach. Ta ostatnia 
przekazała pamiątkową statuetkę 
mężowi Tadeuszowi z gorącymi 
podziękowaniami za zrozumienie 
dla jej pracy społecznej i wsparcie 
w   d z a ł a n i a c h  z w i ą z a n y c h 
z  prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego. Statuetki zostały wręczone 
również Marii Rozpleszcz – najstarszej 
członkini koła, Marii Uliczce – 
za dbałość o zachowanie tradycji i kultu 
religijnego oraz skarbnikowi Danucie 
Dąbrowskiej. Ponadto za działalność 
wspierającą chrzelicką organizację 

pań statuetki przypadły: Anicie Bąk, 
Annie Kacprowicz, Janowi Kosmędzie, 
Hubertowi Haberechtowi, Wandzie 
Błażejczyk, Marii Apostel, Danucie 
Kosmędzie i Agnieszce Tannenbaum.
Życzenia wraz z upominkiem przekazał 
prudnicki starosta Radosław Roszkowski, 
burmistrz Arnold Hindera, a w imieniu 
Gminnego Centrum Kultury w Białej  - 
wiceburmistrz Karina Grelich-Deszczka. 
List gratulacyjny i  kwiaty przekazał 
przewodniczący Rady Miejskiej w Białej 
Robert Roden. Nie zabrakło życzeń 
i upominków od Henryka Zamojskie-
go – dyrektora Opolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 
kierowniczki prudnickiego oddziału 
OODR Krystyny Czyżewskiej-Zięby 
i reprezentantek poseł Janiny Okrągły. 
Danuta Bajak przekazała dofinansowanie 

do wymarzonej przez chrzelickie panie 
wycieczki 2.000 zł, a dofinansowanie 

obiecali również starosta R. Roszkowski 
i burmistrz A. Hindera. Spotkanie 

przy kawie i różnych słodkościach 
upłynęło w  miłej atmosferze 
i na długo pozostanie w pamięci 
jego uczestników, na pewno 

dłużej niż kolejny jubileusz 
półwiecza chrzelickiego 

Samodzielnego KGW.

 Zarząd i członkinie 
Samodzielnego Koła 

Gospodyń Wiejskich 
w Chrzelicach dziękują wszystkim 
sponsorom i darczyńcom, którzy 
obecnie i  w  latach poprzednich 
wspierali działalność KGW.

Tekst i zdjęcia. Ryszard Nowak 
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Młodzieżowe Zawody 
Sportowo - Pożarnicze

Gminny przegląd 
artystyczny

Przegląd twórczości
przedszkolnej

Gminne zawody sportowo – 
pożarnicze juniorów gminy 
Biała rozegrano 1 czerwca 

na boisku sportowym w Śmiczu. Zawody 
przeprowadzono w  konkurencjach: 
ćwiczenia bojowe, sztafeta pożarnicza 
i  rozkładania oraz składania węży 
strażackich. W zawodach wzięło udział 
sześć młodych drużyn strażackich – 
trzy męskie i  trzy żeńskie. Funkcję 
sędziego głównego zawodów powierzono 
Joachimowi Danielowi. W rywalizacji 

drużyn juniorów zwyciężyła ekipa OSP 
z Ligoty Bialskiej, przed ekipami OSP 
Pogórze i OSP Łącznik. W kategorii 
drużyn żeńskich zwyciężyły juniorki 
z OSP w Pogórzu, przed juniorkami 
z OSP Ligota Bialska i OSP w Prężynie. 
Zawody przebiegały sprawnie, a ich 
uczestnicy chwalili dobrą organizację 
oraz  przygotowanie do rywalizacji. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, które wręczył burmistrz 
Białej Arnold Hindera.

5 czerwca w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego w Białej zor-
ganizowany został przegląd twór-

czości przedszkolnej. Był on okazją do 
zaprezentowania wokalnych i tanecz-
nych umiejętności przedszkolaków w 
programach przygotowanych przez 

nauczycielki przedszkoli biorących 
udział w przeglądzie. Na scenie wystąpiły 
dzieci z  Białej, Ligoty Bialskiej, Prężyny, 
Solca, Gostomi i Śmicza. 

(R)

W  tegorocznym Przeglądzie 
Amatorskich Zespołów Arty-
stycznych gminy Biała zorga-

nizowanego na bialskim Rynku 1 czerwca 
wystąpiły zespoły działające w ramach 
Gminnego Centrum Kultury w  Białej. 
W  czasie kilkugodzinnych występów 
na scenie mogliśmy podziwiać młodych 
piosenkarzy skupionych w Studiu Piosenki, 
oraz mażoretki występujące w kilku gru-
pach wiekowych, które zaprezentowały 
układy taneczne. Nie zabrakło występów 
gitarzystów pod kierownictwem Stanisława 
Michałowskiego, a także po raz pierwszy 
kilkuosobowego zespołu grającego 
na bębnach afrykańskich. Wystąpiły 
również keyboardzistki prowadzone przez 

Damiana Weinkopfa, wystąpili również 
karatecy i monocykliści. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się występy młodych 
tancerzy z zespołu Stars, posiadających 
w swym dorobku tytuły mistrzyń Polski 
i  sukcesy międzynarodowe. W  czasie 
trwania imprez umiejętności wokalne 
zaprezentowały chóry Seniores z Łącznika, 
Ariam i Zgoda z Chrzelic oraz chór Die 
Neudorfer z Nowej Wsi. Na zakończenie 
wystąpił na scenie zespół młodzieżowy 
z czeskiego Jesenika. Wszyscy występu-
jący otrzymali od dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury słodki poczęstunek. 

R. Nowak 
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Coraz szerszy zakres działań 
prowadzonych przez Straż 
Pożarną zmusza do zdoby-

wania nowych umiejętności oraz 
doskonalenia tych już posiadanych. 
W prawdzie ciągle nazywa się Strażą 
Pożarną lub jak dawniej ogniową, 
lecz według statystyk prowadzo-
nych przez Komendę Główną PSP, 
działania ratownicze polegające 
na gaszeniu pożarów jako takich, 
stanowią coraz mniejszą część 
pracy zarówno zawodowców jak 
ochotników z Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego.

 Dlatego bardzo cieszy nas, ochotników, 
każda inicjatywa prowadząca do orga-
nizowania wszelakich szkoleń. Dzięki 
partnerstwu podpisanemu między OSP 
Chrzelice i  SDH Radslavice mieliśmy 
jako strażacy tej pierwszej jednostki, 
przyjemność uczestniczyć w  dwóch 
bardzo ciekawych szkoleniach.
 Oprócz tradycyjnie już goszczących przy 
takich okazjach tematach, omawialiśmy 
podstawowe zagadnienia ratownictwa 
wodnego. Informacje przekazywane 
nam przez zawodowych nurków były 
niezwykle konkretne i rzeczowe.
 Szkolenie teoretyczne obejmowało 
zagadnienia pierwszej pomocy, techniki 
holowania osoby tonącej, sposoby pod-
jęcia poszkodowanego z wody a nawet 
tak szczegółowe informacje jak techniki 
podejścia do osoby zagrożonej utonięciem.
 Dane nam też było nabytą wcześniej 
wiedzę sprawdzić w  praktyce. Ubrani 
w specjalne ubrania tzw. „suche ubranie” 
zostaliśmy łódkami przetransportowani 
na środek jeziora gdzie nie bez obaw za-
nurzyliśmy się w zimnej wodzie. Wielkim 
zaskoczeniem była intensywność ćwiczeń 
oraz stopień ich trudności, jednym z nich 
na przykład było wyskoczenie do wody 
z pędzącej łodzi motorowej.
 Podczas następnego szkolenia na szczęście 
nie musieliśmy już z niczego wyskakiwać.
 Doskonale zorganizowane oraz 

przeprowadzone szkolenie kierowców 
naszej i czeskiej jednostki obejmowa-
ło jazdę samochodem pożarniczym 
w trudnych warunkach. Umożliwiono 
nam skorzystanie z  wszelkich dóbr 
najnowocześniejszego toru poślizgowego 
w Czechach. Ćwiczyliśmy min. hamo-
wanie awaryjne na mokrej nawierzchni, 
zjawisko Aquaplaningu, czy też panowanie 
nad pojazdem podczas jazdy po łuku 
na śliskiej nawierzchni. Najciekawszym 
jednak elementem szkolenia była na-
uka panowania nad wozem bojowym 
w  warunkach poślizgu przy dużych 
prędkościach. Wjeżdżaliśmy na zmoczoną 
płytę poślizgową przy podwyższonej 
prędkości po czym specjalne urządzenie 
wprowadzało auto w  poślizg. Dużym 
refleksem i  opanowaniem musiał się 
wykazać kierowca w momencie poślizgu 
aby wyprowadzić auto i nie za każdym 
razem się to udawało. Użycie wozów 
bojowych, którymi na co dzień jeździmy 
do akcji, sprawiało że całe szkolenie 
praktyczne było niezwykle widowiskowe, 
ale i bezpieczne, bo wszystko odbywało 
się pod czujnym okiem instruktora.
 Temat tego typu dodatkowych szkoleń 
zorganizowanych w  ramach projektu 
„SPOLU pri sportu i priprave na krizove 
situace” wspólnie ze strażakami z czeskich 
Radslavic, nie jest jeszcze wyczerpany. 
Zostaliśmy zaproszeni przez starostę 
Radslavic, Stanislav Jemelik do udziału 
w  kolejnym spotkaniu podczas, któ-
rego będziemy ćwiczyli w  trenażerze 
pożarowym. Więcej o tym urządzeniu 
można przeczytać na naszej stronie www.
ospchrzelice.pl w dziale szkolenia.
 Już nie możemy się doczekać kolejnej 
wizyty u naszych sąsiadów, mamy nadzieję, 
że kolejne wyjazdy zaowocują i będziemy 
mogli w dalszym ciągu podnosić swoje 
kwalifikacje i umiejętności aby jeszcze 
lepiej i  z większym profesjonalizmem 
udzielać pomocy kiedy będzie trzeba.

Michał Luty OSP Chrzelice

Współpraca jednostek OSP Budowa 
nowoczesnej sieci

R
usza budowa szerokopasmowej 
sieci światłowodowej FTTH Fi-
breToTheHome – w Białej, Prę-

żynie, Prężynce i Dobroszewicach.

Firma  Internet Serwis Wojciech Ban-
durowski pozyskała dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej - Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
na rozbudowanie sieci światłowodowej. 
W pierwszym etapie budowy sieci są Pru-
dnik i miejscowość Łąka Prudnicka. Drugi 
etap projektu to miejscowości: Pokrzywna, 
Biała, Prężyna, Dobroszewice, Prężynka, 
Mieszkowice, Moszczanka, Niemysło-
wice. Finansowe wsparcie ze środków 
unijnych pozwoli na zbudowanie nowo-
czesnej sieci światłowodowej w techno-
logii FTTH (Fiber to the home czyli świa-
tłowód do domu), która w ekspresowym 
tempie wprowadzi mieszkańców Białej 
i okolic w XXI wiek.
 
Dzięki dotacji unijnej mieszkańcy naszego 
regionu uzyskają dostęp do najnowszej 
generacji sieci za symboliczną złotówkę. 
U każdego z nowych klientów firmy Inter-
net Serwis Wojciech Bandurowski pod-
łączanych w  ramach projektu unijnego 
zostanie zamontowane przyłącze świa-
tłowodowe.

Przyszli światłowodowi internauci otrzy-
mają nowoczesny gigabitowy router świa-
tłowodowy (ONT). Technologia FTTH 
pozwala na nieograniczony dostęp 
w ramach jednego łącza z usług: Inter-
net, Telefon, Telewizja i Monitoring . 

FTTH to rozwiązanie , które zapewnia 
najszybsze i niezawodne połączenie z sie-
cią , niezależne od warunków atmosfe-
rycznych czy zakłóceń pracy innych sieci. 
To jeden z wielu powodów, dla których 
warto dołączyć do sieci Internet Serwis. 
Ponadto połączenie z siecią w realizowa-
nym Projekcie unijnym to :

 ▶  Najkorzystniejsze ceny – przy najwięk-
szej prędkość za najrozsądniejszą cenę

 ▶  Pewne stabilne połączenie oraz nieza-
wodność łączy - dzięki sieci budowanej 
przez Internet Serwis , firmę posiada-
jącą wiedzę i wieloletnie doświadcze-
nie swoich pracowników.

 ▶  Najwyższy komfort i  wygoda przy 
korzystaniu z naszej oferty - czyli naj-
szybszym i  pewnym łączom optycz-
nym: nie czekasz na załadowanie się 
stron internetowych. Oglądasz YouTube 
i inne video bez zacinania - nawet na 
kilku komputerach lub telewizorze 
jednocześnie!

 ▶  Sprawnie odbierasz i wysyłasz pocztę, 
nawet tę z wieloma dużymi załączni-
kami jak zdjęcia czy filmy. Bez „zaci-
nania” rozmawiasz ze znajomymi na 
Skype. Pobierzesz ulubioną MP3-kę 

w kilka sekund. Szybko zaktualizujesz 
swój komputer i antywirusa.

 ▶  Niezależność - nie musisz utrzymywać 
osobnej linii telefonicznej ani posiadać 
osobnej telewizji kablowej. W naszym 
jednym łączu światłowodowym FTTH 
jest wszystko czego potrzebujesz.

 ▶  Nielimitowany transfer - ściągaj 
muzykę i  wideo, oglądaj transmisje 
HD, przesyłaj obszerne pliki i nie martw 
się o miesięczne limity.

 ▶  FTTH to szybkie łącze o  stałej mie-
sięcznej opłacie z gwarantowaną pręd-
kością niezależną od pory dnia czy ilo-
ści ściągniętych danych.

 ▶  Telewizja to największy wybór kana-
łów dostępnych z  kabla światłowo-
dowego do twojego domu. Dostęp do 
atrakcyjnych kanałów filmowych, infor-
macyjnych, sportowych, dziecięcych, 
rozrywkowych, muzycznych i nauko-
wych wraz z  kanałami uzupełniają-
cymi HBO, Canal+, Cinemax. Pakiety 
z telewizją w HD.

 ▶  Telefon abonament telefoniczny już 
od 5 zł miesięcznie, doładowujesz swój 
telefon stacjonarny, kiedy tego potrze-
bujesz. Połączenia w ramach ISFon – 
bez żadnych opłat. Możliwość zacho-
wania własnego numeru telefonu sta-
cjonarnego.

Wszystkie czynności związane z przenie-
sieniem numeru telefonu wykona za Cie-
bie nasze Biuro Obsługi Klienta za darmo.

Zapisz się i podłącz do sieci Internet Ser-
wis już dziś! W Europie już kilka mln 
domów korzysta z zalet światłowodu do 
mieszkania - Kiedy ty się przyłączysz?

Aby zrealizować podłączenie w sieci świa-
tłowodowej należy zgłosić się do Biura 
Obsługi Klienta naszej firmy:

Internet Serwis 
Wojciech Bandurowski 

ul. Klasztorna 10, 48-200 Prudnik, 
tel. 77 436 13 50 lub 77 887 07 77

 
lub 

AGFA STAR PRINT 
1 Maja 14, 48-210 Biała.

W najbliższym czasie będą mieli Pań-
stwo jedyną okazję skorzystać z  pro-
jektu unijnego współfinansowanego 
ze środków unijnych i podłączyć się do 
najnowocześniejszej sieci świa tłowo-
dowej Internet Serwis Wojciech Ban-
durowski za jedyne 1zł. Nie przegap 
takiej okazji! Nasi PROJEKTANCI SIECI 
przyjdą do ciebie i zaproszą do realiza-
cji wspólnego projektu!!!

Od kilku tygodni kontynuowany jest 
remont budynku po byłym Ośrodku 
Zdrowia w Białej przy ul. Moniuszki 
3. Remont przeprowadza krapkowicka 
firma ANBUD, zostanie on zakończony 

w sierpniu. Od września w budynku tym 
na parterze mieścił się będzie żłobek, 
a na piętrze urządzone zostaną dwa 
mieszkania komunalne. Koszt tych prac 
wyniesie ok. 500 tys. zł.

Remont w byłym Ośrodku Zdrowia
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1 marca minął rok od przedwcze-
snej śmierci Eryka Murlowskiego. 
Z kolei 19 lipca bliscy i pod-

opieczni spotkają się z okazji jego 
urodzin (kończyłby wtedy 54 lata). 
Warto w związku z tym przypomnieć 
czytelnikom tę barwną postać. Po-
niższy materiał stanowi nie tyle skró-
coną biografię, ile przegląd cieka-
wostek związanych z życiem Eryka 
Murlowskiego – mistrza sztuk walki, 
ochroniarza, pasjonata historii lokal-
nej i monocyklisty.

Na jednym snikersie
 Ci, którym dane było zdawać egzaminy 
na wyższe stopnie (kyu lub dan) u Eryka 
Murlowskiego, podkreślają, że był one 
„inne niż wszystkie”.
 – Nie polegały na tym, że przychodziło 
się na umówiony termin, płaciło obowiąz-
kową kwotę i przystępowało do egzaminu 
– mówi Michał Rutkowski, który pod 
okiem Eryka Murlowskiego doszedł 
do brązowego pasa w jujutsu. – Sensei 
obserwował nas na każdym treningu, aż 
pewnego razu wchodził i mówił: „Proszę 
mi pokazać to i  to”. I  wtedy właśnie 
wiadomo było, że zaczął się egzamin.
 Także Robert Bober (4 dan) przekonał 
się o skłonności nauczyciela do zaska-
kiwania swoich podopiecznych.
 – Kiedyś egzamin, w którym brałem 
udział razem z kolegą, trwał osiem godzin – 
wspomina obecny prezes Centrum Kobudo 
Kenkyukai. – Nastawialiśmy się na dwie 
godziny, a tu osiem; na jednym snikersie. 
Na drugi dzień myślałem, że umarłem. 
Taki wycisk. Ale przynajmniej każdy z nas 
miał świadomość, że tego, co ma, nie dostał 
za darmo. To dawało komfort psychiczny.
 Eryk Murlowski prowadził szkołę walki 
w starym stylu. Nie było demokracji. Każdy 
musiał znać swoje miejsce w  szeregu  
i  słuchać tego, kto znajduje się wyżej 
w hierarchii. Jednak z drugiej strony...
 – Pan Eryk był człowiekiem, który nie 
obnosił się z kolorowymi pasami – stwierdza 
Michał Rutkowski. – Nie lubił też, gdy się 
zwracało do niego „mistrzu”. „Nauczycielu” 
tak, ale nie „mistrzu”. Gdy ktoś się do tego 
nie stosował, zazwyczaj źle się to kończyło 
– wspomina z uśmiechem nasz rozmówca. 
– Na treningu było wtedy ostro.
 – Nie był osobą, która by krzyczała 
na kogoś czy ochrzaniała go na treningu 
– zaznacza Robert Bober. – Miał taki 
charakter, że potrafił powiedzieć coś 
komuś spokojnie, nawet w żartach, ale 
w taki sposób, że ktoś był zły sam na siebie, 
że zrobił coś niewłaściwie.

Strona kojarząca się z trumną
Eryk Murlowski miał silną osobowość. 
Był wprawdzie człowiekiem o wysokiej 
kulturze osobistej, jednak trudno było 
zaliczyć go do osób układnych.
– Miał bardzo wysokie poczucie własnej 
wartości, oczywiście nie bez powodu. Tyle, 
że jeśli ktoś ma takie poczucie, wówczas 
jest przekonany, że wszystko musi być tak, 
jak on mówi – uśmiecha się Dagmara 
Duchnowska, mieszkanka Chrzelic, 
która wspólnie z Erykiem Murlowskim 
angażowała się w  wiele społecznych 
inicjatyw. – Nigdy jednak nie spierał 
się w sposób żenujący. Potrafił też pójść 
na kompromis, gdy ktoś przedstawił mu 
rozsądne argumenty – dodaje.
 Wiadomo, gdy robi się coś wspólnie, 
nietrudno o różnice zdań.
– Kiedyś pokłóciliśmy się o wygląd strony 
internetowej Chrzelic. Stwierdziłam, 

że kojarzy mi się ona z  trumną i  po-
grzebem. Powiedziałam, że powinniśmy 
powierzyć zrobienie strony komuś, kto 
się na tym zna – wspomina Dagmara 
Duchnowska. – Eryk się wtedy na mnie 
obraził. W  każdym bądź razie strona 
została po staremu.
 Nasza rozmówczyni podaje też przykład 
innej konfliktowej sytuacji. Chodziło 
o  problem „dopłacania do inicjatyw”. 
Eryk Murlowski częstokroć wykładał 
ze swoich, np. na wyjazdy z młodzieżą 
(na pokazy). Nieraz odradzano mu tego.
– Eryk zawsze walczył o  to, by dana 
inicjatywa była realizowana właśnie 
w Chrzelicach. Ja nieraz przekonywałem 
go, że warto by było rozszerzyć ją na całą 
gminę czy nawet ziemię prudnicką – 
przywołuje minione czasy Robert Roden, 
mieszkaniec Chrzelic, przewodniczący 
bialskiej rady miejskiej, a  prywatnie 
przyjaciel Eryka Murlowskiego.

 Nie da się ukryć – Chrzelice zyskały sławę. 
W końcu sekcja monocyklistów (pionierska 
w naszym kraju) kojarzona była nie tyle 
z gminą Biała czy powiatem prudnickim, ale 
właśnie z tą niewielką, wysuniętą na północ 
miejscowością. Podobnie sztuki walki. 
Zdrowy rozsądek podpowiada przecież, 
by tak zaawansowane centrum sztuk walki 
prowadzić wyłącznie w mieście, np. Opolu. 
A jednak goście z Polski i świata (niejed-
nokrotnie znakomitości w tej dziedzinie) 
przyjeżdżali właśnie do Chrzelic.
 – Cały czas mieszkaliśmy tutaj – mówi 
Katarzyna Murlowska, żona p. Eryka. – Mąż 
pracował w Opolu jako ochroniarz (przez 
pewien czas prowadził nawet firmę – przyp. 
red) i  miał nienormowany czas pracy. 
Nigdy nie chcieliśmy się przeprowadzać. 
Tutaj mieliśmy dom. W  Opolu pewnie 
mieszkalibyśmy w dwóch pokojach.

Związać, oblać benzyną i spalić
 Zakotwiczenie w małej ojczyźnie nie 
wykluczało wyjazdów w świat. Szkolenia, 
seminaria czy pokazy stały się okazją 
do odwiedzenia wielu krajów.
 – Byłem, jako członek Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Antyterrorystycznego (...) 
na kursie w Norymberdze, w Monachium 
(...), na Kaukazie – wymieniał Eryk 
Murlowski w materiale „Nie jestem jak 
bohater filmu” („Gazeta w  Opolu” nr 
167/1996). – Taki jeden kurs kosztuje 
około 600‒1000 dolarów. Zadłużyłem się 
i pojechałem. (...) Była grupa ze Specnazu, 
z KGB, z Omonu, 30 zdrowych byczków, 
kapitalnie wyszkolonych. Z  polski było 
trzech ludzi. Poradziłem sobie i zająłem 
11 miejsce. Na jesień znów się wybieram 
na Kaukaz poćwiczyć. To dwa tygodnie 
dobrego wycisku, strzelanie, bieganie, 
taktyka, ćwiczenia w  grupach ochrony 
osobistej, konwojowania samochodów itp.

 W tym samym materiale mówił o nie-
bezpiecznych sytuacjach w swoim życiu:
 – Był facet, który miał plany porwać 
mnie, związać, wywieźć za miasto, oblać 
benzyną i spalić w lesie. Wiem to, bo z tym 
kimś rozmawiałem. Wcześniej kogoś tam 
obroniłem i chcieli się zemścić. (...) Jeździli 
za mną, chodzili w kilku, dybali na mnie. 
Ja się zorientowałem i tak pokierowałem 
sytuacją, że się spotykałem z tym, który 
na mnie czyhał. Usiedliśmy w „Europie”, 
wyjaśniliśmy wszystko przy kawie.
 Mistrzem Eryka Murlowskiego 
w zakresie sztuk walki był Terry Win-
growe, mieszkający w Wielkiej Brytanii, 
a wcześniej w Japonii. Poznali się w 1989 
roku na seminarium w Krakowie. Wtedy 
to zawiązała się między nimi relacja 
mistrz-uczeń trwająca przez przeszło 
dwadzieścia lat, do śmierci Eryka 
Murlowskiego. Początki jednak nie były 
łatwe. Oto jak chrzeliczanin wspomina 

ich pierwsze spotkanie („Prostota jest 
skuteczna, ale niełatwa”, wywiad w piśmie 
„Sztuki Walki” nr 3/2010);
 – Nawywijałem się mieczem, nama-
chałem rękoma, wykonałem wiele różnych 
technik jujutsu i bardzo zadowolony z siebie 
zapytałem Terry’ego po pokazach, jak mu 
się podobał mój występ. Sensei spojrzał 
na mnie i wiele się nie namyślając spokojnie 
odparł: „ee, śmieci...” Z tego, co pamiętam, 
to chyba tylko głupio się uśmiechnąłem.
 Eryk Murlowski nie zamierzał jednak 
się poddawać. Zwrócił się do Wingro-
ve’a  z  pytaniem, czy może zostać jego 
uczniem. Odpowiedź była twierdząca, ale 
pod pewnym warunkiem. Mimo posia-
danego już wtedy stopnia mistrzowskiego 
w jujutsu, Eryk Murlowski musiał zaczynać 
od białego pasa. Cóż, takie życie...

Książka podkreślała smak dań
 Eryk Murlowski uwielbiał czytać. Nie 
mógł żyć bez książek i mówił to oficjalnie. 
W swoim domu zgromadził sporą literaturę, 
nie tylko z zakresu sztuk walki, kultury 
wschodu czy historii (tej lokalnej i po-
nadlokalnej), także beletrystykę. Do jego 
ulubionych należała seria o przygodach 
Pana Samochodzika, rozpoczęta przez 
Zbigniewa Nienackiego i kontynuowana 
przez m.in. Arkadiusza Niemirskiego, 
Jakuba Czarnika, Sebastiana Miernickiego 
czy Tomasza Olszakowskiego. Przygody 
historyka sztuki, tropiącego złodziei, 
przemytników czy fałszerzy obrazów były 
pochłaniane przez Murlowskiego – jak 
twierdzi jego żona – nie wiadomo ile razy.
– Przychodził z pracy, podawałam mu 
obiad i od razu książka na stół – wspomina 
pani Katarzyna. – Przychodził późno 
i często gęsto jadł obiad sam, jako ostatni. 
Siedział i czytał. Niekiedy zdarzało się 
to nawet wtedy, gdy byliśmy razem. Jego 

zdaniem czytanie podkreślało smak dań. 
To była może jego wada, ale kochał czytać. 
Trzeba jednak przyznać, że nigdy niczego 
nie poplamił, ani nie otłuścił.
 Pasją Eryka Murlowskiego była 
historia lokalna. Współpracował m.in. 
z  Joachimem Himankiem, członkiem 
komisji zajmującej się dziejami ziemi 
prudnickiej, mieszkającym w Northeim. 
Poznali się niespełna rok przed śmiercią 
Murlowskiego. Wspólnie odwiedzili 
archiwum w  Brnie (był z  nimi także 
Robert Bober) i bogatsi o terabajty ska-
nów szykowali się do stworzenia książki 
o dawnym majątku chrzelickim. Byłaby 
ona kontynuacją opracowania, które 
wyszło spod pióra Eryka Murlowskiego 
z  okazji 700-lecia wsi (tytuł książki 
to „Chrzelice 1306‒2006”).
 Obaj panowie spotkali się w Radostyni 
podczas wizyty Himanka w Polsce (co roku 
odwiedza on nasz kraj i wygłasza wykład 
historyczny w  jednej z  wsi na terenie 
gminy Biała). Odbyli później wiele 
rozmów i dyskusji o dziejach lokalnych.
 – Ja np. byłem zdania, że należy pisać „ród 
Pruskowskich”, a nie „ród Prószkowskich”. 
zgodnie z  tym jak oni sami się nazywali 
i podpisywali. Ostatecznie przyznał mi rację, 
po konsultacji z historykami – mówi Joachim 
Himanek. – Spieraliśmy się także odnośnie 
hodowli świń w XVI wieku w Chrzelicach. 
Twierdziłem, że nic takiego nie miało 
miejsca. W dokumentach, które posiadałem, 
nie było o tym wzmianki. Eryk przekonał 
mnie jednak, że zarówno w Chrzlicach jak 
i wioskach pod lasem (Bory Niemodlińskie) 
hodowano świnie, trzymane były w ogro-
dzeniach i żywiły się np. żołędziami.

Poruszyć niebo i ziemię
 Eryk Murlowski interesował się 
także historią II wojny światowej. Jan 
Szczurek z Łącznika przypomina sobie 
wiele dyskusji na ten temat:
 – Kiedyś mieliśmy różne zdania 
co do wyniku wojny, na zasadzie „co by było 
gdyby” – śmieje się nasz rozmówca. – Miał 
za złe Francuzom i Anglikom, że nie wsparli 
nas, Polaków, gdy zostaliśmy zaatakowani 
przez Niemców. Przekonywałem go, 
że nie mogli nam pomóc, bo wiedzieli, 
że Niemcy podpisali pakt z Rosją i – kiedy 
przyjdzie co do czego – ruszą wspólnie. 
Interesowałem się wojną wywiadów, 
wiedziałem, co mówię.
 Ciekawostki przedstawione powyżej 
to jedynie kropla w morzu. Eryk Murlowski 
był postacią barwną i wielowymiarową. 
Jedni mu się kłaniali, inni krytykowali 
jego, nigdy letnie, poglądy. Warto przy-
pominać jego postać i zasługi, zwłaszcza, 
że – trzeba to niestety przyznać – są one 
zagrożone zapomnieniem. Po śmierci 
tego wybitnego człowieka większość 
mediów, w  których Murlowski często 
się pojawiał, zadowoliła się zdawkową 
notką. I nastała cisza...
 Kontynuatorów jego pracy nie wi-
dać natomiast zbyt wielu. Żeby oddać 
sprawiedliwość – są osoby, które nadal 
ćwiczą w chrzelickim Centrum Kobudo 
Kenkyukai i podtrzymują je w trwaniu. 
Sekcja monocyklistów również działa. 
Pasjonaci historii lokalnej też nie wymarli 
z dnia na dzień. Czy jednak następcom 
Murlowskiego wystarczy charyzmy, 
kontaktów, umiejętności pozyskiwania 
środków oraz zdolności poruszenia nieba 
i ziemi po to właśnie, by zorganizować 
imprezę w  niewielkiej miejscowości 
na ziemi prudnickiej. 

Bartosz Sadliński

Barwne życie niezwykłego społecznika
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Dzień Dziecka 
w Krobuszu

15.06.2014 r. na boisku w Kro-
buszu odbył się (przenoszony 
dwukrotnie z  powodu złej 

pogody) Festyn z okazji Dnia Dziecka. 
Organizatorem imprezy był sołtys – 
Jacek Niedorozow. Tym razem pogoda 
dopisała i  dzieci licznie zgromadziły 
się na boisku.
 Wśród wielu atrakcji najważniejsza 
była darmowa zjeżdżalnia, z której dzieci 

mogły korzystać przez 3 godziny. Było 
również strzelanie z łuku, gra w podcho-
dy, występy młodych artystów. Dzieci 
podziwiali rodzice goszczący się pod 
namiotem kawą i ciastem upieczonym 
przez trzy panie. Były także kiełbaski 
i steki z grilla oraz słodkie napoje.
Każde dziecko otrzymało również paczkę 
ze słodyczami. Niedzielne popołudnie 
upłynęło w miłej rodzinnej atmosferze.

• 18.05.2014 r.  – w Białej sprawcy lat 
23, 21 i 23 pobili mieszkańca miasta, 
poszkodowany doznał obrażeń ciała.

• 27.05.  - mężczyzna lat 58 groził po-
zbawieniem życia członkom najbliż-
szej rodziny.

• W nocy z 28 na 29.05. dwudzie-
stotrzyletni sprawca dokonał kradzieży 
samochodu osobowego, który następ-
nie porzucił w stanie uszkodzonym. 

• 10.06. w  Rostkowicach na skutek 
porażenia prądem zginął 27 – letni 
mieszkaniec tej miejscowości.

• 11.06. w Łączniku w wyniku pobi-
cia przez sprawcę (lat 26) obrażeń 
doznał jeden z mieszkańców.

• 12.06. w Miłowicach złodziej wła-
mał się do niezamieszkałego budyn-
ku skąd skradł urządzenia wyposaże-
nia domu wartości 2.400 zł.

• W okresie od 4.06. do 19.05.  
zatrzymano na terenie gminy dwóch 
rowerzystów w stanie wskazującym 
na spożycie alkoholu oraz jedne-
go będącego w stanie nietrzeźwym 
kierowcę samochodu osobowego.

Aktywne działania na rzecz rolników

W okresie od 4 do 6 czerwca Biuro 
Powiatowe Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa z sie-

dzibą w Białej zorganizowało cztery spotkania 
informacyjno – promocyjne na terenie gmin 
Lubrza, Prudnik, Biała i Głogówek  Na spotka-
niach tych zaprezentowano projekty dotyczące 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. Łącznie na te zadania przeznaczy 
się 13.513.295.000 euro, z czego 8.598.280.814 
euro ze środków UE i 4,915.014.186 ze środków 
krajowych. Celem działań Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich będzie przede wszystkim 
wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględ-
nieniem celów środowiskowych. 
 Równocześnie zakończyła się kampa-
nia związana z przyjmowaniem wniosków 

o płatności bezpośrednie w ramach programu 
PROW. W 2014 r. wpłynęły 2.332 wnioski 
obszarowe oraz 343 wnioski o przyznanie 
płatności rolno-środowiskowych. Prowa-
dzona jest obecnie kontrola kompletności 
złożonych wniosków.  
 W przypadku zmiany numeru konta ban-
kowego beneficjenta, na które wpływają 
środki z tytułu złożonych wniosków pomo-
cowych, należy złożyć informacje o zmia-
nach do wniosku w sprawie wpisu do ewi-
dencji producentów. Wnioski do uzupełnie-
nia i dokonania zmian należy pobrać w Biu-
rze Powiatowym ARiMR w Białej, co pozwoli 
na terminowe wypłaty środków finansowych. 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Białej
Jan Salamon

Dylematy wokół śmieci

W ogłoszonym przetargu na wywóz 
nieczystości stałych z  terenu 
gminy Biała począwszy od 1 

lipca br. najkorzystniejszą ofertę złożyła  
firma „Komunalnik” z  Nysy. Opracowy-
wany jest harmonogram wywozu nieczy-
stości z  terenu poszczególnych miejsco-
wości z terenu bialskiej gminy. Zaakcep-

towany harmonogram zostanie przeka-
zany sołtysom oraz wywieszony będzie na 
tablicach ogłoszeń i na stronach interne-
towych Urzędu Miejskiego w Białej celem 
umożliwienia zapoznania się z nim przez 
zainteresowanych wywozem śmieci miesz-
kańców zamieszkujących w  poszczegól-
nych sołectwach.

Szczere 
wyrazy współczucia 

Rodzinie

śp.
Jana Kwaśnika

naszego długoletniego 
pracownika

składają
Zarząd i pracownicy

Spółki 
Wodociągi i Kanalizacja”

w Białej

Antonina Tomala  ur. 1927 r. – zm. 22.05.2014 r. zam. Olbrachcice
Matylda Schuster  ur. 1913 r. – zm. 25.05.2014 r. zam. Śmicz

Alojzy Rogosz  ur. 1922 r. – zm. 26.05.2014 r. zam. Ligota Bialska
Anastazja Otremba  ur. 1926 r. – zm. 27.05.2014 r. zam. Biała

Piotr Wistuba  ur. 1965 r. – zm. 28.05.2014 r. zam. Grabina
Jan Kwaśnik  ur. 1957 r. – zm. 08.06.2014 r. zam. Biała

Anna Kollek  ur. 1935 r. – zm. 09.06.2014 r. zam. Wasiłowice
Salomea Kańska  ur. 1925 r. – zm. 10.06.2014 r. zam. Grabina DPS
Konrad Globisz  ur. 1987 r. – zm. 10.06.2014 r. zam. Rostkowice



PANORAMA BIALSKA • CZERWIEC • 2014 11

Oferuje w atrakcyjnych cenach:

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

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

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

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Biała, ul. Opolska 18/1
REJESTRACJA tel. 691 785 050

USŁUGI
REHABILITACYJNE 

USŁUGI MEDYCZNE
GABINET KARDIOLOGICZNY

lek.med. Jarosław Bugajski
kardiolog

GABINET INTERNISTYCZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
spec. chorób wewnętrznych- krioterapia

- laseroterapia
- magnetoterapia

- ultradźwięki
- sollux
- masaż

- konsultacje
- ECHO serca
- Holter EKG

- Holter ciśnieniowy
- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe (test wysiłkowy)
- doppler tętnic

- konsultacje
- USG brzucha
- USG tarczycy

GABINET NEFROLOGICZNY
lek.med. Tomasz Szatny

nefrolog
- konsultacje
nefrologiczne

HIRUDOTERAPIA
leczenie pijawką lekarską

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

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

twoją reklamę
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Zawody Sportowo – Pożarnicze
8 czerwca na boisku sporto-

wym w Olbrachcicach prze-
prowadzone zostały gminne 

zawody sportowo – pożarnicze, 
w których uczestniczyło 15 strażac-
kich drużyn juniorów z OSP z terenu 
gminy Biała. Zawody odbywały się 
w dwóch konkurencjach – w szta-
fecie i części bojowej. Sędzią głów-
nym zawodów był st. kapitan z PSP 
w Prudniku – Mariusz Pieniążek.

 Na początku, przed rozpoczęciem 
pożarniczych zmagań, zgodnie z decyzją 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP w  Opolu, kilkunastu 
druhom z  jednostek strażackich 
w Pogórzu i Olbrachcicach wręczone 
zostały odznaczenia. Brązowe medale 
„Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali 
druhowie z Olbrachcic: Józef Trinczek, 
Jan Lorek, Jan Picz, Gabriel Tomala, 
Andrzej Ernst i Norbert Hupka oraz 

Hubert Luda z  OSP w  Pogórzu. 
Odznaki „Strażak wzorowy” dostali 
olbrachciccy strażacy: Henryk Hanko, 
Joachim Weinkopf, Jan Bryzak, Artur 
Nowak, Krystian Trinczek, Damian 
Kusber, Dominik Hupka, Robert 
Grelich, Rafał Kusber i Józef Tomala, 
oraz strażacy z Pogórza: Adrian Kołek, 
Karolina Cholewa, Adrian Kruża, 
Krystian Szymiczek, Mariusz Pientka 
i Krzysztof Ilków. To samo odznaczenie 
przypadło Arturowi Sztechmilerowi 
– pracownikowi Urzędu Miejskiego 
w Białej.
 W klasyfikacji generalnej zawodów 
zwyciężyła drużyna gospodarzy, 
przełamując tym samym kilkuletnią 
dominację strażaków z  Pogórza. 
Kolejne miejsca zajęły drużyny: 2/
OSP Pogórze, 3/OSP Chrzelice, 4/OSP 
Józefów, 5/OSP Górka Prudnicka, 6/
OSP Wilków, 7/OSP Nowa Wieś, 8/
OSP Ligota Bialska, 9/OSP Prężyna, 

10/OSP Gostomia, 11/OSP Śmicz, 12/
OSP Biała, 13/OSP Ogiernicze, 14/
OSP Grabina, 15/OSP Rostkowice. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
otrzymali pamiątkowe puchary, dyplo-
my i nagrody pieniężne ufundowane 
przez bialskiego burmistrza.
 W kategorii drużyn kobiecych panie 
z OSP w Chrzelicach zwyciężyły przed 
ekipą OSP Pogórze.
 
 Składy zwycięskich ekip

 Drużyna męska OSP w Olbrachcicach: 
Krystian Trinczek, Kamil Ułan, Marcin 
Weinkopf, Dominik Hupka, Mateusz 
Hupka, Rafał Kusber, Robert Grelich, 
Jan Alter, Rafael Smiatek.

 Drużyna żeńska z OSP w Chrzelicach: 
Magdalena Klein, Magdalena Peszel, 
Emilia Haberecht, Weronika Haberecht, 

Żaneta Wójtowicz, Natalia Roden, 
Magdalena Zoń, Amelia Champel.

 Zawody zdaniem komisji sędziowskiej 
oraz widzów przebiegały bardzo sprawnie. 
Organizacja imprezy była wzorowa. 
W  zawodach wziął udział również 
zastępca komendanta powiatowego PSP 
w Prudniku brygadier Tomasz Protaś.

 Józef Trinczek – naczelnik OSP 
w Olbrachcicach dziękuje za wsparcie 
rzeczowe związane z organizacją zawo-
dów: Bankowi Spółdzielczemu w Białej, 
„Florze” w Praszce, i firmom Strzoda 
oraz Wiktor, jak również strażakom 
i  mieszkańcom za przygotowanie 
imprezy oraz jej sprawny przebieg.

 Zdjęcia i tekst: 
Ryszard Nowak


