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VI Parada Orkiestr Dętych 25 lat Panoramy Bialskiej

Awans do Mistrzostw Europy!Rokrocznie w maju w Białej odby-
wają się parady orkiestr dętych. Te-
goroczna miała miejsce w niedzielę 

18 maja. Jeszcze w przeddzień organiza-
torzy imprezy – pracownicy Gminnego 
Centrum Kultury mieli zatroskane miny, 
obserwując sobotnią pogodę, zachmu-
rzone niebo, zimno i deszcz.

 O tym czy impreza będzie udana decydują 
warunki pogodowe. Na szczęście w niedzielę 
nie padało, chociaż było nieco chłodno jak 
na połowę maja.
 O godzinie 13-tej spod siedziby GCK wyru-
szyły kolejno przybyłe na VI Paradę orkiestry 
dęte. Było ich łącznie sześć: Orkiestra Dęta 
„Górażdze Cement”, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Leśnica”, Orkiestra Dęta przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Mechnicy – Kamionce, 
oraz dwie orkiestry z czeskiego Jesenika – 

Dynybyly Band oraz Dechovy Orchestr Mla-
dych ZUS. Oraz mażoretki z Jesenika i Bia-
łej. W paradzie nie mogło zabraknąć Orkie-
stry Reprezentacyjnej Euroregionu Pradziad, 
w skład którego wchodzą muzycy z Białej oraz 
Jesenika i okolic. Wspólna orkiestra wystę-
puje już dwa lata.
 Każda z  uczestniczących orkiestr 
ma w swym dorobku wiele sukcesów krajo-
wych, a niektóre z nich - sukcesy zagraniczne.
 Obecne na bialskim Rynku orkiestry wyko-
nały dwa utwory wspólne. Kawałek „Polka pre-
rovanka” odegrany został pod batutą Milana 
Domesa z Czech, a utwór „Koline – koline” 
z udziałem kapelmistrza Andrzeja Weinkopfa. 
W czasie ich wykonywania układy taneczne 
zaprezentowały jesenickie i bialskie mażoretki.

dokończenie na str. 12

dokończenie na str. 7

Po zmianach ustrojowych, doko-
nujących się w naszym kraju od 
czerwca 1989 r., powstały ko-

rzystne warunki do rozwoju prasy lo-
kalnej, w tym gazet ukazujących się 
na terenie poszczególnych gmin. Od 
1990 r. toczyły się rozmowy przed-
stawicieli „Tygodnika Prudnickiego” 
z naczelnikiem miasta i gminy w Bia-
łej – Andrzejem Skawińskim, który 
był przychylny założeniu na tere-
nie gminy lokalnej gazety. Po dłuż-
szych rozmowach ustalono, że nowa 
gminna gazeta będzie nosiła tytuł 
„Panorama Bialska”.

 Założenia gazety podjął się nieżyjący już 
redaktor naczelny Tygodnika Prudnickiego 
Antoni Weigt. Założone zostało kolegium 
redakcyjne w którego skład weszli: Danuta 
Hejneman, dr Kazimierz Kasicz, Zbigniew 
Komarnicki, Ryszard Nowak, Eugenia 
Prażanowska i Andrzej Skawiński.
 Początki nie były łatwe. Teksty przepisywano 
na maszynie do pisania, a w maszynopisach 
dokonywano korekt błędów, oraz przepro-
wadzano adiustację tekstów tj. zaznaczano 
akapity, miejsca pogrubienia druku, rodzaj 
i wielkość czcionki.

dokończenie na str. 2
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Na początku sesji burmistrz Arnold 
Hindera powitał obecną na posie-
dzeniu nowo wybraną sołtys 

Ogiernicza Brygidę Trinczek, życząc sukce-
sów w wykonywaniu powierzonych obowiązków. 
 Radni zapoznali się z oceną zasobów 
pomocy społecznej na rok 2013 oraz 
sprawozdaniem burmistrza z realizacji 
„Rocznego programu współpracy Gminy 
Biała organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w ustawie 
o  działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie”. Rada podjęła uchwały 
dotyczące między innymi:
• zmian w budżecie gminy na 2014 r., 

zmian uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej dla 
gminy Biała na lata 2014 – 2028,

• Ustanowienia zasad przyznawania 
diet dla przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocni-
czych (sołtysów). Osobom tym będzie 
przysługiwała dieta za udział w sesjach 
Rady Miejskiej w  wysokości 10 % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę,

Kwietniowa sesja
• Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Biała, 
•  zmiany w zakresie świadczenia usług 

odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i  ich 
zagospodarowania.

• zniesienia jako jednostki pomocniczej 
osiedla nr 2 w  Białej, obejmujące-
go ulice: Stare Miasto, Szynowice 
i  Kościuszki w  związku z  zamiarem 
utworzenia w jego miejsce sołectwa. 

• wysokości i  zasad udzielania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla pod-
miotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce w gminie Biała, a także 
w  sprawie opłat za świadczenia do-
datkowe udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez gminę.

 Ponadto w  związku z  majowymi 
wyborami do parlamentu europejskiego 
podjęto uchwałę o utworzeniu dwóch 
dodatkowych obwodów głosowania 
jednego w Domu Pomocy Społecznej 
w Grabinie, drugiego w szpitalu w Białej.

(n)

14 maja w Sali GCK w Białej odbyły się eliminacje rejonowe do XX Konkursu Recyta-
torskiego w języku niemieckim pn. „Młodzież recytuje poezję”. W kategorii szkół 
podstawowych wśród laureatów zabrakło uczniów z terenu bialskiej gminy, nato-

miast wśród gimnazjalistów trzecie miejsce zajął Patryk Lenart z gimnazjum w Łączniku, 
którego do udziału przygotowała nauczycielka Dorota Haberecht.

Na zdjęciu laureaci konkursu w trzech grupach wiekowych.

Konkurs recytatorski w języku niemieckim

31 sierpnia – w ten dzień gmina Biała 
świętować będzie dożynki. Rolę 
gospodarza przyjęła Nowa Wieś 

Prudnicka (rok temu Łącznik). 
 Jako że miejscowość ta zdążyła już zasły-
nąć z nieciekawych (najdelikatniej mówiąc) 
dróg dojazdowych, wszystkim cisnęło się 
na usta pytanie: czy powiat prudnicki 
(zarządca drogi) zrobi coś, by poprawić 
stan nawierzchni? W końcu nie tylko o kom-
fort chodzi, ale także o promocję gminy. Na 
szczęście odpowiedź na to pytanie jest twier-
dząca. Drogowcy są w trakcie pracy.
– Po pierwsze, poprawiamy przydrożne 
rowy – informuje Józef Skiba, wicestaro-
sta powiatu prudnickiego. – Weźmiemy się 
także za stan nawierzchni.
 W tym miejscu wicestarosta wymienia dwa 
odcinki. Ich stan woła o pomstę do nieba. I 
to już od dawna. Chodzi o drogę Gostomia – 
Nowa Wieś oraz jej przedłużenie do Żabnika. 
Jest jeszcze trzeci odcinek (od strony Czarto-
wic), ale jego Józef Skiba na razie nie wymie-
nia. Choć stan drogi jest również kiepski, to 
nie da się ukryć, że priorytet stanowią dwie 

poprzednie, już wymienione.
 Jeśli zaś chodzi o meritum uroczystości 
dożynkowych, w planach oczywiście konkurs 
koron. Poszczególne sołectwa znów pokażą, 
że z płodów ziemi wytwarzać można maj-
stersztyki nie tylko kulinarne. 
 Co do występów, dziś już wiadomo, że na 
scenie pojawią się Dominika i Janusz Żyłka, 
Bialska Orkiestra Dęta oraz wszystkie chóry 
z terenu gminy Biała.
– Gmina stworzyła fundusz dożynkowy, 
na całą organizację imprezy – mówi soł-
tys Nowej Wsi Prudnickiej Alfred Brajer. – 
Gastronomią zajmie się Beniamin Czaja 
z Golczowic, niedługo też będziemy mieli 
nowy plac zabaw. To miejsce z pewnością 
uprzyjemni życie miejscowym dzieciom i 
przy okazji ich rodzicom.
– Same dożynki odbędą się na boisku – 
zapowiada Monika Wollna, radna zamiesz-
kała w Nowej Wsi Prudnickiej.
 Póki co, pozostaje uzbroić się w cierpliwość, 
zaś rolnikom życzyć obfitych plonów, by mieli 
co świętować. W pełnym znaczeniu tego słowa. 

Bartosz Sadliński

Lepsze drogi przed świętem plonów

Rozmowa z Brygidą Trinczek
– sołtysem w Ogierniczu

– Co wpłynęło na Pani decyzję o przyję-
ciu funkcji sołtysa?
– Uległam namowom mieszkańców, którzy 
zobowiązali się do pomocy przy realizacji 
zadań na rzecz sołectwa. Zdawałam sobie 
sprawę, że brak sołtysa spowoduje nieprzy-
znanie funduszu sołeckiego na 2015 rok.
– Jakie są najważniejsze prace do wyko-
nania w najbliższym czasie?
– Przede wszystkim kontynuowane będą 
prace przy budowie kanalizacji burzowej. 
Rozpoczęły się one przed rokiem. Ważne 
jest również wykonanie odpływów spod 
kaplicy w centrum wsi, ponieważ na sku-
tek nasiąkania murów wodą pękają mury 
kapliczki. Odbyliśmy już jedno zebranie 

Działać na rzecz lokalnego środowiska
mieszkańców, liczę na przyobiecaną przez 
nich pomoc, włączenie się do prac na rzecz 
lokalnego środowiska.
– Jak rodzina przyjęła Pani decyzję 
o zamiarze zostania sołtysem?
– Mąż nie był temu przeciwny, wychodząc 
z założenia, że mogę spróbować zrobić coś 
na rzecz wsi.
– Co przydałoby się w dalszej kolejności 
zrobić w Ogierniczach?
– Brakuje nam świetlicy, placu zabaw dla 
dzieci i boiska sportowego. Ale to są zada-
nia możliwe do wdrażania w kolejnej kaden-
cji rady sołeckiej. Liczę, że na niektóre zada-
nia uda się nam pozyskać środki finansowe 
z zewnątrz, liczę również na pomoc gminy.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Ryszard Nowak

 Markus Gonsior rozpoczął swoją przy-
godę z tańcem w 2011 roku. Razem z mamą 
przyszedł na pierwsze zajęcia grupy przygo-
towawczej STARS i już po trzech miesiącach 
został zauważony przez założycielkę zespołu 
i główną trenerkę Aleksandrę Hinderę, która 
„porwała” go do reprezentacyjnej grupy tur-
niejowej. W 2012 roku jako tancerz Little Stars 
zadebiutował na Mistrzostwach Polski Che-
erleaders Cheerdance. Od tamtej pory jest 
jednym z wiodących tancerzy tej grupy. 
 Natalia Mazurkiewicz pierwsze kroki sta-
wiała również pod okiem p. Hindery w filial-
nym oddziale zespołu w Głogówku. Jej przy-
goda rozpoczęła się w 2010 roku, a debitem 
był występ wraz z grupą Rising Stars pod-
czas MP Cheerdance w Chorzowie zakoń-
czony pierwszym sukcesem – brązowym 
medalem. Podczas kolejnych MP w Jezierzy-
cach grupa Natalii obroniła trzecie miejsce, 
a Natalia wraz z koleżanką Nikolą Białek po 
raz pierwszy spróbowała swoich sił w kate-
gorii duetów Pom Dance i wywalczyła złoto! 
 Od września 2012 roku Natalia i Markus 
wspólnie reprezentują grupę turniejową Little 
Stars. W ubiegłym roku wywalczyli kolejny 
brązowy medal MP w Lesznie oraz pierwszy 
awans do Mistrzostw Europy i tym samym 
potwierdzili, że cheerleaders z Białej należą 
do ścisłej polskiej czołówki! Trzeba przy tym 
nadmienić, że Biała jest jedyną tak małą miej-
scowością mającą swoich reprezentantów na 
MP, a  teraz również na ME (konkurujemy 
z  takimi ośrodkami jak Warszawa, Płock, 
Wrocław, Tarnów, Tyczyn, czy Garwolin). 
Podczas tegorocznych mistrzostw Natalia 
i Markus po raz pierwszy wystąpili w duecie 
i od razu wywalczyli drugie wicemistrzostwo 
Polski oraz awans do Mistrzostw Europy. Nie-
stety z powodu różnic w przepisach polskich 
i europejskich nasza reprezentacja nie mogła 
wziąć udziału w ME w ubiegłym roku, gdyż 
połowa naszych tancerzy przekroczyła „euro-
pejską” granicę wieku dla kategorii junior 
młodszy - tym bardziej cieszy nas możliwość 
tegorocznego uczestnictwa.
 Cheerleaders Cheerdance – co to właściwie 
jest? Większości z nas kojarzy się to z ame-
rykańskimi filmami dla nastolatków, w któ-
rych młode, piękne dziewczęta z  długimi 
rozpuszczonymi włosami trzepocząc rzę-
sami i kręcąc biodrami zagrzewają sportow-
ców do walki. Owszem takie były początki 

i rekreacyjny cheerleading często tak właśnie 
wygląda. My jednak rozmawiamy o cheerle-
adingu sportowym. Jest to prawdziwa dyscy-
plina sportowa z pogranicza gimnastyki arty-
stycznej i akrobatycznej oraz tańca, która jest 
określona bardzo szczegółowymi przepisami. 
Grupy taneczne oraz duety muszą przygotować 
programy zawierające szereg figur obowiąz-
kowych ocenianych przez sędziów, podobnie 
jak oceniane jest łyżwiarstwo figurowe. Aby 
element został zaliczony i punktowany musi 
być wykonany perfekcyjnie przez wszystkich 
tancerzy zespołu lub duetu. Przykładem może 
być popularny szpagat – jest on elementem 
obowiązkowym, średnio punktowanym – ale 
jeśli jeden z tancerzy zespołu nie wykona peł-
nego szpagatu cała grupa traci 50 punktów. 
O rozpuszczonych włosach, odkrytych brzu-
chach i kręceniu pośladkami nie ma mowy! 
Przepisy turniejowe kategorycznie tego zabra-
niają, szczególnie w kategoriach dzieci i junio-
rów. Przykład ten pokazuje jak wyjątkowa jest 
to dyscyplina, tancerze oprócz doskonale-
nia swojej indywidualnej sprawności fizycz-
nej oraz umiejętności technicznych uczą się 
współodpowiedzialności za wynik, wiedzą, 
że jeśli się nie postarają straci cała grupa.
 Nasz duet trenuje regularnie dwa razy 
w tygodniu na zajęciach grupy turniejowej 
Little Stars przez cały rok szkolny, oprócz tego 
w okresach poprzedzających starty w kon-
kursach lub mistrzostwach zajęcia odby-
wają się 3-4 razy w tygodniu, a na tydzień 
przed nawet codziennie. Poza tym uczestni-
czą przynajmniej 2-3 razy w roku w warsz-
tatach tanecznych prowadzonych przez spe-
cjalnie zaangażowanych w tym celu instruk-
torów, często wybitnych tancerzy z  kraju 
i zagranicy. Natalia i Markus mają jeszcze 
dodatkowe zajęcia choreograficzne tylko 
pod kątem pracy w duecie, więc jak widać 
jest to naprawdę bardzo ciężka praca i duże 
poświęcenie ze strony tancerzy, ale także tre-
nera i rodziców, w których mają bezcenne 
wsparcie. Tym bardziej, że trzeba to jeszcze 
pogodzić z typowymi obowiązkami szkol-
nymi, z których przecież nikt ich nie zwal-
nia. Na szczęście zarówno Natalia jak i Mar-
kus bardzo dobrze się z nich wywiązują i oby 
tak dalej! Mistrzostwa Europy odbędą się 
w dniach 5-6 lipca 2014 w Manchesterze 
w Wielkiej Brytanii. Trzymajcie kciuki!

Aleksandra Hindera

Awans do Mistrzostw Europy!
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Unia i pierwszy maj
pierwszy maj – wiosna se do życia budzi, 
pierwszy maj – to jest świałto wszystkich 
ludzi. I niech tak banie terołz na to 10. lecie 
Unii Europejskiej, świałto wszystkich ludzi, 
momy wiosna, wszystko se do życioł budzi 
i momy Europa bez granic.
 Obyś żył w ciekawych czasach, padali sta-
rzy ludzie, i w takich czasach żyjemy. Nie sta-
rejcie se za siłał, iż wszystko drożeje. Jakoś to 
banie, za pomocą Ponbóczka i jakiejś nowej 
partyjy Na ten tyjma przipomnioł mi se ten 
stary wic, co go możno też znołcie, jak to Pon-
bóczek posłał na ziemia swojego anioła, coby 
entlich z bliska zbadoł (zrobił sondaż) co sie 
dzieje w Hameryce, wtedy jeszcze w ZSRR 
i w Polsce, bo łon już nie był mondry z tej 
polityki, co tał uprawiajoł. Anioł obfurgnoł 
wszystkie te kraje, a  jak przylecioł nazołd 
padoł tak: Ponbóczku, w Hameryce se zbro-
joł i se bojoł, w Rusyji se tyż zbrojoł, ale se 
nie bojoł, a w Polsce se ani nie zbrojoł, ani se 
nie bojoł. No ja, toch se mógł myśleć, Polołcy 
se zajś jyno na mnie bano spuszczać - odpo-
wiedzioł Ponbóczek.

dudom ze szkoły. Starka zarołz zaczli pomsto-
wać na kerownika: czy ten gupek nie moł 
wszystkich doma, żeby takie małe dziecko 
gonić tak daleko aż do Opola. To nie jest 
jego wina łodzywła se Jorgusiowoł mama, 
ale skołd joł terołz tak drabko wytrzasnał 
loł niego biołoł koszula? Ta, co w nij boł na 
pierwszej komuniji jest za małoł, a po dru-
gie tela razy pranoł, że se już rozłajzi. Ancug 
to mu tał jeszcze pasuje, bo mu go krawiec 
na wyrost uszył, ale skołd weźć tał czerwio-
noł chustka? Ach, nie starej se Luci. Zarołz 
przyniesa koszula łod Zefla, a chusta se ze 
wsypu wystrzyże– padali starka, bo inakszy 
nie idzie. Jak tyn kierownik tym dzieckom 
to na łostatni driker padoł
 Jednak rałkowy łod koszuli ujka Zefla 
Jorgusiowi wisiały aż do ziemi, bo był bar-

dzo mały. Kragiel mioł numer 40, a on mioł 
kark jak hendyk i tak mioł iść do Opola na 
pochód? Przecał wszyscy mie wyśmiejoł – 
prawie beczoł Jorguś. Ale starka i mama go 
pocieszały, iż jutro, jak zaszyjoł i podźwi-
gajoł co trza, banie nołszykowniejszy synek 
z całej szkoły. Zaczły wczas rano. Nołprzód 
mu koszula łoblekły, rałkowy podźwigły 
i  zicherkoma przicheftły. Potyj mama mu 
sztulpy manżetenknefloma zapła i już było 
fajnie. Gorzyj było ze kraglał. To do zadku 
go przyciągła i stopnadlą przyszyła. Starka 
joł przezywali, iż powinna koszula syjmnołć, 
bo jak se na kimś szyje, to se rozum zaszyje. 
Ale mama robiyła swoje. Jak boła fertich, Jor-
guś przyglondnoł se w zdrzadle i se łośmiał. 
Wyglołdał jak karlus a nie jak bajtel.
 Z  tyj radości, choć był nołmenszy, noł-
gośniej śpiewał w pochodzie tał pieśniczka: 

Zaczyjnoł dzisiej ze wiersza pt. 
Pierwszy maj,

Pierwszy maj
raduje se cały kraj
bo my soł już dziesienć lołt dabaj
przeleciało to ajnc, cwaj, draj
by poznać ten europejski raj.
Jak noł w tyj raju dali banie
oto jest pytanie.
Łodpowiedć powinni dać nołiści
europejscy parlamentarzyści
przecał skuli tego bano zajś wejlowani,
bo soł wysoko sztudowani.
Muszoł se znać na unijnych funduszy
i pamiałtać tyż ło śląskiej duszy.
 Takoł rymowanka mi se złunaczyła, bo 
wszyscy co se zajmujoł kulturoł, robioł tera 
roztomajitne imprezy na te wybory do Par-

lamentu Europejskiego. Fajerujoł i spomina-
joł, co to wszystko zbudowali i naprawiyli za 
unijne piniondzy, za ty dziesienć lołt. Genał 
jak pierwyj na 1-go mołja. Ale wtedy to noł-
czajściej szkoły szyjkowały dzieci na pochód.
 Tak też było w jednej małej szkole na wsi 
kole Opola. Drodzy uczniowie, zacznoł kie-
rownik, jutro jest pierszy maja, więc zgod-
nie z odgórnym zarządzeniem nasza szkoła 
weźmie udział w pochodzie pierwszoma-
jowym w Opolu. Udział w pochodzie jest 
obowiązkowy, a kto nie przyjdzie do szkoły, 
banie mioł łobniżony stopień z zachowania. 
Dziewczynki przydoł w biołych bluzkach 
i ciemnych spodniczkach, a chopcy w bio-
łych koszulach, ciemnych spodniach i mary-
narkach. Na szyji ma być zawiołzano czer-
wionoł chustka.
 Z temi wiadomościoma Jorguś przyszoł 

Zebranie 
Przedstawicieli 
w Banku
 10 maja odbyło się Zebranie Spra-
wozdawczo – Wyborcze w Banku 
Spółdzielczym w Białej. Zatwierdzone 
zostały sprawozdania finansowe Zarządu 
i Rady Banku. Zarząd BS otrzymał 
absolutorium za 2013 r. W czasie obrad 
wybrana została na kolejną kadencję Rada 
Nadzorcza. W jej skład weszli: Teresa 
Wojciechowska (przewodnicząca), Marcin 
Gajda (zastępca przewodniczącego), 
Herbert Luda (sekretarz) oraz członkowie: 
Norbert Latta, Józef Kwoczek i Marcin 
Kwoczek.

Dary dla szpitala
 Dary pieniężne dla bialskiego szpitala 
przekazali: Michalina Opiłka z  Białej, 
Helena Kowalewicz z Ligoty Bialskiej, 
Augustyn Karcz z  Grabiny, Helena 
Suzańska z Branic, Waldemar Glombik 
z Wierzchu i Stefan Kielec z Prudnika. Za 
przekazane środki finansowe w ramach 
pomocy serdeczne podziękowania składa 
Dyrekcja Szpitala.

Spotkanie poetów 
w Krakowie
 12 maja w  Krakowie odbyło się 
kolejne spotkanie poetów skupionych 
w Konfraterii Poetów z okazji wydania 
kolejnego tomiku wierszy pt. „Nareszcie 
wiosna”. W zbiorze tym opublikowane 
zostały utwory poetyckie naszych poetów: 
Witolda Hreczaniuka, ks. Manfreda Sła-
bonia, Teresy Kamienieckiej Hreczaniuk, 
Piotra Myszyńskiego i Jana Szczurka.

Mirosław Dąbrowski

3 maja
Ta rocznica Polakom uświadamia
Polną drogę gdzie stoi kaplica,
Wierzbę, która nam się kłania
Godnością w sercu nam rozkwita.
Która przed wiekami zbudzona
W duszy dumą też nas wita.
Gdy Ojczyzna odrodzona,
Dumnie dziś łopocze flaga,
Widok wnętrze ci rozpiera,
Patriotyzm tego wymaga.
Czuję więc, że dech zapiera.
Trzeba o tym wciąż pamiętać
Dla Ojczyzny ratowania
Dzisiaj, jutro i od święta
Przez codzienne dokonania.

1 maja w godzinach popołudniowy 
w kościele parafialnym w Białej 
odbył się koncert „Non omnis 

moriar” zorganizowany przez Gminne 
Centrum Kultury i miejscową kami-
liańską parafię z okazji kanonizacji 
papieża Jana Pawła II. Spektakl po-
etycko – muzyczny zaprezentowała 
pięcioosobowa grupa artystów scen 
krakowskich. W czasie występu wyko-
nano kilkanaście pieśni i fragmentów 
utworów poetyckich polskiego papieża. 
Patronat honorowy nad koncertem 
objęli metropolita krakowski kard. 
Stanisław Dziwisz i  ordynariusz 
opolski bp Andrzej Czaja. Spektakl 
spotkał się z ciepłym przyjęciem przez 
uczestników.

3 maja w sali Gminnego Centrum 
Kultury w Białej z okazji dziesięcio-
lecia przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej zorganizowana została 
konferencja, w czasie której zaprezen-
towano m.in. zadania zrealizowane 
w minionym dziesięcioleciu na terenie 
bialskiej gminy przy finansowym 
wsparciu ze strony funduszy unijnych. 
Zagadnienia te zostały zaprezentowane 
przez bialskich burmistrzów: Arnolda 
Hinderę i Karinę Grelich – Deszczkę. 
Oddzielne referaty o miejscu i inicja-
tywach Polski we wspólnej Europie 
zaprezentowali członek Zarządu 
Województwa Opolskiego Antoni 
Konopka i eurodeputowana Danuta 
Jazłowiecka. W konferencji uczestniczyli 
między innymi radni do Rady Powiatu 
Prudnickiego, radni Rady Miejskiej 

Majowy weekend w Białej

sołtysi i  mieszkańcy. Uczestnicy 
obejrzeli przygotowaną przez GCK 
wystawę fotograficzną ilustrującą 
najważniejsze zadania zrealizowane 
przez gminę przy wsparciu środków 
finansowych z  UE. W  godzinach 
popołudniowych w bialskim kościele 
parafialnym odbyła się okolicznościowa 
msza św. za ojczyznę odprawiona 
przez o. Macieja Kosteckiego.
 W godzinach wieczornych w sali 
widowiskowej miejscowego Urzędu 
Miejskiego zorganizowany został 
koncert w wykonaniu Poznańskiego 
Kwintetu Akordeonowego, w czasie 
którego zaprezentowano kilkanaście 
utworów kompozytorów krajowych 
i zagranicznych.

(n)
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złote gody
Felicja i Reinhold Przyklenk

zam. Łącznik, ślub: 16.05.1964 r.
Dorota i Ewald Peszel

zam. Śmicz, ślub: 30.05.1964 r.

Rocznicowe imprezy w gimnazjum

Z okazji dziesięciolecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Pu-
blicznym Gimnazjum w Białej zorganizowano kilka imprez. 7 maja 
w uczniowie zaprezentowali kawiarenkę europejską, w której można 

było nabyć ciasta i dania charakterystyczne dla poszczególnych państw 
i regionów europejskich.

 8.05. odbyła się w gimnazjum z udziałem 
przedstawicieli poszczególnych klas debata 
dotycząca bezpieczeństwa europejskiego, 
tolerancji i poszanowania wartości ogól-
noludzkich. W zaprezentowanym turnieju 
wiedzy o UE brali udział przedstawiciele 
wszystkich gimnazjalnych klas. Wykonana 
została wystawa przedstawiająca realizację 
projektów unijnych organizowanych przez 
szkołę. W sali gimnastycznej młodzież 
zaprezentowała wystawy o  sławnych 
postaciach z  poszczególnych krajów 
europejskich np. panujących, bohaterach 

narodowych itp.
 Młodzież szkolna na zakończenie 
imprez 9 maja udała się na bialski Rynek 
i balonami w kolorach unijnej flagi i z fla-
gami poszczególnych unijnych krajów. 
Na Rynku odśpiewano hymn europejski 
i wypuszczono w powietrze trzysta balonów. 
W  pożegnalnej imprezie uczestniczyły 
również bialskie przedszkolaki. Za całość 
imprez rocznicowych odpowiedzialni 
byli nauczyciele: Joanna Grelich, Ewa 
Baran i Adam Remisz oraz nauczyciele 
– wychowawcy poszczególnych klas.

Wielu z nas nie wyobraża sobie Polski poza 
Unią Europejską. Niemal na każdym kroku 
spotykamy tabliczki, że droga, plac zabaw czy 
budynek powstały ze środków unijnych lub 
z dofinansowania Unii Europejskiej. Takich 
miejsc jest coraz więcej, bo i nasza obecność 
w Unii Europejskiej jest już dość długa. Właśnie 
minęła 10 rocznica przystąpienia Polski do tego 
grona i z tej okazji w różny sposób obchodzili-
śmy tę rocznicę. W ZSP w Łączniku obchody 
trwały dwa dni, a nad całością czuwały panie: 
M. Nowicka, I. Cielecka oraz K. Litwin.
 6.05.2014 r. w Szkole Podstawowej im. F. 
Roboty w Łączniku odbył się uroczysty apel 
pt. „Pokochajmy Europę, by wypiękniała jed-
nością”. Był to montaż słowno - muzyczny 
przygotowany przez klasy VIa i VIb prezen-
tujący historię powstania Unii Europejskiej 
oraz informacje związane z krajami wcho-
dzącymi w jej skład. Nieco bardziej rozbu-
dowany charakter miały obchody przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej dnia następ-
nego, 7.05.2014 r. W  trakcie jednej lekcji 
klasy młodsze I-III miały zajęcia nt. Unii 
Europejskiej wraz z odgadywaniem zagadek 
i wykonywaniem rysunków, zaś klasy star-
sze IV-VI rozwiązywały test dotyczący Unii 
Europejskiej. Następnie pokazano insceni-
zację przygotowaną przez klasę V „Europo, 
witaj nam” przedstawiającej ogólne informa-
cje o Unii Europejskiej oraz piosenki zwią-
zane z życiem młodych ludzi we współcze-
snym świecie. W trakcie tego apelu przed-
stawiono wyniki konkursu „Łącznik- Moja 

Obchody 10 rocznicy obecności 
Polski w Unii Europejskiej

w ZSP w łączniku

Mała Ojczyzna” oraz „Czy znasz Europę? – 
najpiękniejsze miejsca w Unii Europejskiej”. 
Nagrodami były książki ufundowane przez 
radę rodziców. Na następnej lekcji został prze-
prowadzony konkurs wiedzy o Unii Europej-
skiej dla uczniów młodszych i uczniów star-
szych. Nagrody do tego konkursu zostały 
przekazane z Urzędu Miasta w Białej.
 Obchody 10-lecia wstąpienia do Unii Euro-
pejskiej w Publicznym Gimnazjum w Łącz-
niku rozpoczęły się piosenką „Europo, witaj 
nam! ”. W dalszej kolejności uczennice z klasy 
II zaprezentowały wykład dotyczący UE, jej 
historii, symboli połączony z barwną prezen-
tacją multimedialną. Chór szkolny odśpie-
wał także hymn „Oda do radości”. Kolejnym 
punktem był występ uczniów klasy I, którzy 
zabrali uczestników w podróż po Europie- 
odgrywając inscenizację bogatą w ciekawe 
i dowcipne dialogi, ukazujące państwa nale-
żące do UE. W kolejnym dniu 7.05.2014r. 
przeprowadzony został konkurs składający 
się z różnych zadań, jego założeniem było 
popularyzowanie wiedzy o UE oraz rozwi-
janie kreatywności uczniów.
 Tak uroczyste obchody 10 rocznicy wstą-
pienia Polski do Unii Europejskiej pokazują, 
jak ważne to było wydarzenie dla naszego 
kraju i społeczeństwa, uświadamiają nam, jak 
długą drogę przebyliśmy przez ten czas i jed-
nocześnie umocniły w nas poczucie posza-
nowania i tolerancji dla innych narodów.

Krzysztof Szymanek 
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Moik w ŁącznikuBierzmowanie w Białej

14 maja w kościele parafialnym w Białej młodzież z dekanatu bial-
skiego przystąpiła do sakramentu bierzmowania, którego udzie-
lił biskup pomocniczy diecezji opolskiej ks. Rudolf Pierskała. Sa-

krament przyjęło 160 osób. Bierzmowanie miało miejsce w czasie uroczy-
stej mszy św. odprawionej przez bpa R. Pieskałę „w asyście proboszczów z 
bialskiego dekanatu”, który również wygłosił okolicznościowe kazanie po-
święcone roli tego sakramentu w życiu wierzących.

Kilkunastoletnią już tradycję na stawiania moika (maibaumu), czyli drzewka 
majowego, w Łączniku rozpoczął były sołtys wsi Alfred Wistuba. Miesz-
kańcy starają się ją kontynuować.

 W dniu 30 kwietnia członkowie rady 
sołeckiej oraz mieszkaniec wsi, najpierw 
upiększyli moik, a  potem go ustawili 
w Łączniku na parkingu przed kościo-
łem. Moik będzie cieszył mieszkańców 
wsi i naszych gości do końca maja. Za rok 
postaramy się, aby stawianie mioka było 
połączone z małą imprezą integracyjną, 
tak jak to się robi w sąsiednich miejscowo-
ściach. Zwyczaj stawiania mioka datuje się 
na co najmniej XVI wiek. Drzewka majowe 
uosabiają ducha wzrostu, zdrowia i płod-
ności. Początkowo stawiano je właścicie-
lom dóbr, wysokim urzędnikom, a w woj-
sku wyższym rangą oficerom. Zwyczaj ten 
był odprawiany początkowo na Śląsku, 
Morawach, Węgrzech, Bawarii i Austrii. 
Wedle śląskiego zwyczaju umajony moik 

stawiał młodzieniec przed domem swojej 
wybranki, z którą miał się zamiar ożenić.
 Z niecierpliwością czekały więc wiej-
skie dziewczyny na pierwszomajowe 
oświadczyny. Jeżeli niektóre nie miały 
wzięcia, to ich zawstydzeni ojcowie sami 
w tajemnicy stawiali nocą moiki. Z cza-
sem takie publiczne oświadczyny zani-
kły, a stawianie mioka nabrało charak-
teru ogólnego, stawiano tylko 1 maszt 
we wsi. Tak się właśnie dzieje w Łącz-
niku od kilku lat. Na Słowacji obec-
nie stawia się miok najsympatyczniej-
szej i najładniejszej dziewczynie na wsi. 
Ostatnio ogromny maibaum widziałam 
przed ratuszem w Graz, był wysoki, ale 
nie tak pięknie umajony jak nasz.

Dorota Małek

Przedświąteczny sukces kulinarny

14 kwietnia 2014 r. W ramach corocznego konkursu kulinarnego gminy 
Lubrza wzięły udział między innymi panie z kół KGW w Chrzeli-
cach i Radostyni. W kategorii najpiękniejszy stół świąteczny oce-

niane były między przygotowane potrawy. I miejsce zajęły panie z Rado-
styni za przygotowany pyszny deser malinowy. Na zdjęciu wygląd świątecz-
nego stołu świątecznego udekorowanego przez panie z KGW Radostynia.

U schyłku roku szkolnego 
2013/2014 rozmawiamy 
z Wojciechem Szukalskim, 

dyrektorem Publicznego Gimna-
zjum w Białej.

– Jeśli chodzi o pierwsze klasy gimna-
zjalne, planujemy otworzyć trzy oddziały 
– informuje nasz rozmówca. – W całym 
gimnazjum będzie dziewięć oddziałów, 
a więc o jeden mniej niż w roku bieżącym.
Ten stan rzeczy wytłumaczyć można 
niżem demograficznym. W związku z nim 
przestało istnieć także bialskie liceum. 
Przed rokiem zakończyło działalność. 
Na razie nic nie wiadomo o planach 
jego reaktywacji, czy to w formie sto-
warzyszeniowej czy jakiejkolwiek innej.
– Jest to związane nie tylko z niżem 
demograficznym, ale również spadkiem 
zainteresowania liceami ogólnokształ-
cącymi – tłumaczy Wojciech Szukalski. 
– Dziś coraz więcej osób (także naszych 
absolwentów) wybiera szkoły zawodowe 
czy technika.
 Trzeba przyznać, że tego rodzaju szkoły 
walczą dziś o ucznia ze zdwojoną siłą. 
Jednym z argumentów w tej rozgrywce 
jest bez wątpienia rzesza bezrobotnych 
(lub pracujących poniżej kwalifikacji) 
absolwentów wyższych uczelni.

– Kiedyś na przykład zdarzało się, że szkoły 
zawodowe nie chciały przyjmować 
wszystkich uczniów, mogły pozwolić sobie 
na ich wybór. Teraz się to zmieniło, trwa 
walka o ucznia – zaznacza dyrektor. – 
Sam test gimnazjalny nie odgrywa dużej 
roli w staraniu się o dostanie do szkoły; 
ewentualnie w dużych miastach, tam jest 
trochę inaczej, szczególnie w szkołach 
renomowanych.
 Zmiany programowe nie są w naj-
bliższym czasie planowane. Jeśli chodzi 
o podręczniki – będzie raczej po staremu. 
Poprosiliśmy też Wojciecha Szukalskiego, 
by ustosunkował się do samej reformy 
gimnazjalnej. Choć od jej wprowadzenia 
minęło już kilkanaście lat, utworzenie 
i funkcjonowanie gimnazjów wciąż budzi 
spore kontrowersje.
– Jestem przeciwnikiem mówienia, 
że gimnazja należy likwidować, bo są winne 
wszystkiemu, co złe – odpowiada nasz 
rozmówca. – Jako nauczyciel z 27-letnim 
doświadczeniem wiem, że młodzież 
zawsze w pewnym wieku sprawia kłopoty 

wychowawcze. Działo się tak także gdy 
nie było jeszcze gimnazjów, a uczniowie 
uczęszczali do klasy siódmej i ósmej 
szkoły podstawowej. Faktycznie, z roku 
na rok jest coraz gorzej, ale na to składa się 
wiele spraw, np. przez media pokazywane 
są przede wszystkim złe zachowania, 
a rzadko promuje się pozytywne wzorce, 
mówi się więcej o prawach uczniów, 
a mniej o obowiązkach.. Często takie 
właśnie jest nastawienie rodziców, psy-
chologów-teoretyków no i – co za tym 
idzie – samej młodzieży.
 Dyrektor odnosi się też do programu 
gimnazjów:
– Wcześniej w gimnazjum uczono wielu 
zagadnień, które były powtarzane w szkole 
ponadgimnazjalnej. W tej podstawie 
programowej jest inaczej. Nadal natomiast 
problemem jest przeładowanie programu 
nadmiarem treści. Nieraz nauczyciel 
musi się spieszyć by zrealizować cały 
materiał przewidziany dla gimnazjum.

Bartosz Sadliński

Nie jestem za likwidacją gimnazjów



PANORAMA BIALSKA • MAJ • 20146

sport rekreacja integracja
Liczba złożonych projektów – 11
Całkowita wartość projektów – 3.280.207,80 zł
Dofinansowanie z UE – 1.094.000,00 zł

W ramach środków ten cel wykonano:
 
– przebudowę Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku,
–  modernizację Wiejskiego Centrum Kultury i  Rekreacji 

w Chrzelicach,
– utworzenie Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu,
– remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Solcu,
– zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie,
– wytyczenie i oznaczenie ścieżek rowerowych – II etap,
– remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie,
–  opracowano i  wydano folder „Gmina Biała – Twoje Dobre 

Miejsce”,
– przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach.

infrastruktura i gospodarka
Liczba złożonych projektów – 4
Całkowita wartość projektów – 3.391.665,48 zł
Dofinansowanie z UE – 1.932.406,00 zł

W ramach środków na ten cel wykonano:

– budowę dróg na osiedlu 40-lecia w Białej,
–  budowę obwodnicy m.Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

414 Opole – Lubrza,
–  rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice: Prudnicka, 

Czarna, 1-go Maja, Szkolna, Reymonta),
–  budowę kanalizacji sanitarnej w Białej z przerzutem ścieków 

do oczyszczalni ścieków firmy Eco-BIONICA.

wydarzenia kulturalne
Liczba zgłoszonych projektów – 11
Całkowita wartość projektów – 231.216,97 zł
Dofinansowanie z UE – 218.575,86 zł

dziedzictwo kulturowe
Liczba złożonych wniosków – 5
Całkowita wartość projektów – 3.137.863,56 zł
Dofinansowanie z UE – 1.662.112,85 zł

W ramach środków na ten cel wykonano:

– remont budynków komunalnych w Białej, ul. Armii Ludowej 6-8
–  remont i wyposażenie sali widowiskowej w Urzędzie Miejskim 

w Białej,
– remont i renowację wieży wodnej w Białej,
–  rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej 

I etap.

oświata i edukacja
Liczba zgłoszonych projektów – 6
Całkowita wartość projektów – 2.287.028,74 zł
Dofinansowanie z UE – 2.194.621,46

W ramach środków na ten cel wykonano:
 
–  „Dobry start – lepsza przyszłość” – projekt na rzecz wyrów-

nywania szans edukacyjnych,
–  „Tak daleko, a  tak blisko” – projekt przybliżający uczniom 

historii dawnych i obecnych stolic Polski,
–  „Ja w przedszkolu – mama w pracy” – projekt edukacyjny 

ukierunkowany na zmniejszanie różnic edukacyjnych dzieci 
w wieku przedszkolnym,

–  „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości człowieka” – projekt 
stwarzania równych szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych,

–  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III szkół podstawowych” – projekt zapewnienia podstawy 
oferty edukacyjno – wychowawczej zgodnej z indywidualnymi 
potrzebami uczniów i ich możliwościami,

–  „Opolska Szkoła – szkołą ku przyszłości” – przeniesieniestruktury 
organizacyjnej szkoły na platformę elektroniczną.
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Zdjęcia z  ważniejszych imprez 

i  okazjonalne czarno – białe 
były dziełem fotoreportera 

Tygodnika Prudnickiego Walentego 
Stecia. Wywołane zdjęcia były wysyłane 
do Wrocławia, skąd wracały w postaci 
metalowych płytek, wstawianych 
w  miejsca określone w  makiecie. 
Makietowaniem pierwszych wydań 
gazety zajmował się Antoni Weigt, 
który po kilku wydaniach miesięcznika 
zrezygnował z dalszej pracy na rzecz 
lokalnej gazety. Makietowaniem 
zajął się wówczas Marek Karp, który 
przez wiele lat był również autorem 
licznych artykułów. Na tzw. szczotce, 
po złożeniu gazety przez drukarnię 
(odbitce stron) dokonywano korekty 
tekstów. Teksty te linotypiści w drukarni 
przepisywali, a linijki tekstu w postaci 
ołowianych sztabek z treścią tekstów 
były składane w całość.
 
 Początkowo gazeta była kwartalnikiem, 
na zlecenie druk gazety zapewniała 
drukarnia przy Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego w Prudniku. Szalejąca 
inflacja sprawiła, że cena gazety wzrosła 
z 500 zł do 10.000 zł w grudniu 1994 r. 
Po denominacji złotego od 1995 r. 
cena egzemplarza „Panoramy Bialskiej 
wynosiła 1 zł. Po kilku miesiącach wy-
dawania gazety do grona redakcyjnego 
dołączył Manfred Grelich, a wydawcami 
PB byli: Zarząd Miasta i Gminy oraz 
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne 
Niemców w  Białej. Od 14 wydania 
gazety do składu redakcyjnego dołączyła 
Anna Myszyńska, która była autorką 
wielu zdjęć. Gazeta była drukowana 
na nienajlepszej jakości papierze, 
a  zamieszczane zdjęcia był również 
kiepskiej jakości.

Kolejne lata 
historii

W marcu 1993 r. wydawaniem 
gazety z  użyciem technik 
komputerowych zajęła się 

drukarnia w Prudniku przy ul. Armii 
Ludowej „przemianowanej na ulicę Armii 
Krajowej”, którą założył Leszek Szwedo. 
Drukarnia ta przez kilka kolejnych lat 
była wydawcą („PB”). Znacznie poprawiła 
się jakość druku gazety.
 Zmiany w naszym kraju spowodowały 
również rewolucję w sztuce drukarskiej. 
Stare linotypy zostały zastąpione 
przez komputerowy skład. Wszyscy 
musieliśmy się od nowa uczyć nowych 
i nieznanych nam technik korzystania 
z komputerów. 
 W początkach XXI wieku na rynku 
pojawiły się elektroniczne cyfrowe 
aparaty fotograficzne, w których reje-
stracja zdjęć na małej płytce umożliwiła 
ich bezpośrednie wgrywanie na dysk 
komputera. To znacznie ułatwiło pracę 

przy tworzeniu gazety.
 Od kilku lat wydawcą gazety jest 
drukarnia Sady w Krapkowicach. 
 Pierwsze kolorowej świąteczne wydanie 
gazety miało miejsce w grudniu 1994 r., 
w który w kolorze drukowane były dwie 
strony – pierwsza i ostatnia. Do dziś 
takie zasady wydawania świątecznych 
numerów gazety są kontynuowane.
Od wielu lat praktykowaną formą 
jest zamieszczanie w  grudniowym 
wydaniu „Panoramy” kalendarzy 
na każdy kolejny rok.

dokończenie ZE str. 1

Redaktorzy
naczelni 
i współpracownicy

Od początku ustalono, 
że dyrektorzy bialskiej 
placówki kulturalnej 

będą reaktorami naczelnymi gazety, 
ponieważ funkcja  ta  wymaga 
koordynacji działań, uzgodnień, 
podejmowania decyzji. W  latach 
1990 – 2000 funkcję tę pełniła dyrektor 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 

Eugenia Pilawa – Prażanowska, w latach 
2001 – 2006 dyrektorem naczelnym był 
kolejny dyrektor placówki Waldemar 
Hamerla, a w 2006 r. funkcję tę objął 
i pełni nadal dyrektor Rafał Magosz. 
Od 2003 r. przez kilka lat wydawaniem 
gazety zajmowali się Danuta Hejneman 
i Marek Karp. 

 Kilku długoletnich współpracow-
ników nie ma już wśród nas. Do nich 
należą między innymi Zbigniew 
Komarnicki – autor wielu publikacji 

o  historii regionu, dr Kazimierz 
Kasicz – publikujący na łamach 
gazety interesujące historie związane 
z  wydarzeniami i  historią bialskiej 
parafii, czy Eryk Murlowski autor 
licznych artykułów o historii Chrzelic 
i walkach wschodnich.

Tematyka gazety

Od początku wydawania 
gazety publikowaliśmy 
na jej łamach informa-

cje z życia gminy, podejmowanych 
przez władze decyzjach, imprezach 
okolicznościowych i  jubileuszach, 
wydarzeniach sportowych, Zamieszcza-
liśmy informacje ważne dla rolników, 
pokazywaliśmy osiągnięcia, problemy 
i niepowodzenia. Gazeta włączyła się 
w działania dotyczące zagrożeń dla 
dalszego istnienia bialskiego szpitala, 
informowała o rozwoju partnerskiej 
współpracy pomiędzy gminami Biała 
i Marienheide w Niemczech. Pisaliśmy 
o osiągnięciach i inicjatywach szkół 
na terenie działania, organizowanych 
konkursach.

 Nie sposób wymienić wszystkich 
tematycznych zagadnień jakie przed-
stawialiśmy na naszych łamach.
Udostępnialiśmy nasze łamy chętnym 
do współpracy nauczycielom i uczniom 
szkół oraz mieszkańcom. Wśród nich 
mamy wielu sympatyków i przyjaciół. 
Do nich należą również radni i sołtysi. 
Na współpracę ich liczymy w przy 
wydawaniu kolejnych numerów  
gazety lokalnej. Nie sposób wymie-
nić z imienia i nazwiska wszystkich 
naszych współpracowników. 
 Ten jubileuszowy majowy numer 
„Panoramy Bialskiej” otwiera kolejny 
dwudziesty piąty rok ukazywania 
się gazety, która jest czasopismem 
mieszkańców miasta i gminy.

KONKURS „OPOLSKIE KWITNĄCE 2014”
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił VI edycję konkursu pn. „Opolskie Kwitnące 
2014”, którego celem jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji 
prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych w województwie opolskim. Konkurs 
realizowany jest w ramach Planu Marketingu Regionalnego Województwa Opolskiego 
„Opolskie Kwitnące” i ma za zadanie zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa 
opolskiego jako regionu pięknego, zadbanego, czystego, wygodnego do życia.
Tegoroczny konkurs obejmuje następujące kategorie:
– Najpiękniej ukwiecona wieś – Obiekt prywatny – Obiekt dostępności publicznej
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przedłożenie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego do 06 czerwca 2014 roku w Departamencie Współpracy z Zagranicą 
i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. (Zgłoszeń 
należy dokonywać bezpośrednio u Organizatora Konkursu -Departament Współpracy 
z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego: www.opolskie.pl (w zakładce „Opolskie Kwitnące”).
Kontakt w sprawie konkursu: e-mail: promocja@opolskie.pl, lub tel. 77 44 29 340.
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Kontynuując działania, rozpoczęte 
w minionym roku szkolnym na 
rzecz ogólnie pojętego bezpie-

czeństwa, a zarazem realizując jeden 
z kierunków polityki oświatowej pań-
stwa, jakim jest działanie w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, 
30 października 2013 r. wicemini-
ster Tadeusz Sławecki zainauguro-
wał „Rok Szkoły w Ruchu”.

 Wzorem lat poprzednich na terenie 
Publicznego Gimnazjum w Białej realizowany 
jest Program Przeciwdziałania Wadom 
Postawy Dzieci i Młodzieży, a od bieżącego 
roku program „Szkoła w ruchu”. Głównym 
celem obu programów jest:
• zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami w postawie ciała.
• zwiększenie aktywności ruchowej 

uczniów.
• zwiększenie świadomości i wdrażanie 

do samokontroli.
• kształtowanie i promowanie nawyków 

oraz postaw aktywności fizycznej, 
zdrowego odżywiania jako naturalnego 
sposobu dbałości o własne zdrowie,

• uświadomienie uczniom, że aktywny 
tryb życia jest drogą do osiągania ży-
ciowych sukcesów, pozwala zwiększyć 
wiarę w siebie i we własne możliwości.

 W ramach realizacji obu programów 
na terenie naszej szkoły zostały przepro-
wadzone następujące działania:

 – przystosowanie oferty zajęć wychowa-
nia fizycznego do potrzeb i oczekiwań 
uczniów poprzez realizację czterech 
godz. wychowania fizycznego jako zajęć 
fakultatywnych (zajęć wf do wyboru),

 – w  zakresie edukacji zdrowotnej 
zorganizowano na terenie szkoły 
wojewódzkie dni:
„Ćwiczeń śródlekcyjnych” – w dniu 
20.12.2013 r. wyznaczeni liderzy 
w poszczególnych klasach prowadzili 
wybrany zestaw ćwiczeń śródlekcyjnych.
„Prostego kręgosłupa” – w  dniu 
10.01.2014 r. przygotowano gazetkę 
na bloku sportowym pod hasłem „Trzy-
maj się prosto”, na drzwiach każdego 
gabinetu znalazły się instrukcje, jak 
dbać oswój kręgosłup, a na ścianach 
szkolnego korytarza widniały plakaty 
opisujące formy aktywnego wypoczynku.
„Lekkiego tornistra” – w dniu 24.01.2014 
r. po uzgodnieniu z gronem pedagogicz-
nym uczniowie nie musieli przynosić 
podręczników na zajęcia lekcyjne.
„Dzień Przeciwko Otyłości” – w dniu 
06.03. 2014 r. w ramach działań kl. 
I a (wych. Aleksandra Hindera) w liczbie 
18 osób przygotowała stoisko ze zdrową 
żywnością (kanapki) dostępne podczas 
przerw międzylekcyjnych oraz pokaz 

Szkoła w ruchu Opolska Karta
Rodziny i Senioraaerobiku z możliwością przyłączenia 

się przez uczniów całej szkoły.
„Wiedzy o zdrowiu” – w dniu 21.03. 
2014 r. klasa III a przygotowała i prze-
prowadziła w świetlicy szkolnej konkurs 
Wiedzy o Zdrowiu. W konkursie udział 
wzięło po dwóch przedstawicieli z każdej 
klasy, którzy w ciągu godziny lekcyjnej 
zmagali się z  pytaniami testowymi. 
Wygrane drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy a  zwycięzcy świeże owoce. 
Uczniowie naszego gimnazjum w ra-
mach akcji przygotowali bar sałatkowy 
gdzie można było skosztować sałatek 
owocowych oraz świeżych i zdrowych 
naturalnych soków owocowych.

 W ramach zajęć w terenie pod hasłem 
„Nauka i ruch” zorganizowane zostały przez 
nauczyciela matematyki p. Jana Szymczynę:

„Rozgrywki w golfa” – Dnia 11 marca 
na boiskach i trawnikach wokół szkoły 
odbyły się rozgrywki międzyklasowe 
w golfa. Uczniowie przygotowali dołki, 
kije, tablice z wynikami oraz nagrody 
w  postaci woreczków z  jabłkami. 
W rozgrywkach brało udział ponad 
20 osób w 4 drużynach z klas 3 a, b, 
c, d. Zawody cieszyły się dużym zain-
teresowaniem uczestników i kibiców. 
Oprócz faktu uczestnictwa w zajęciach 
poza szkołą i  ruchu na świeżym 
powietrzu uczestnicy dowiedzieli się 
sporo na temat rzutu ukośnego, oceny 
odległości w terenie i przyjmowania 
właściwej postawy w trakcie gry.

 Promuje się aktywne formy spędzania 
czasu wolnego poprzez stworzenie moż-
liwości udziału młodzieży w zajęciach 
pozalekcyjnych oraz udział w szkolnych 
i międzyszkolnych zawodach sportowych 
(piłka nożna oraz piłka siatkowa chłopców 
i dziewcząt, tenis stołowy) oraz udział 
i  zaprezentowanie się w  imprezach 
szkolnych (Kiermasz Bożonarodzeniowy).

Koordynator projektu
Małgorzata Tyrpuła

W nawiązaniu do informacji 
opublikowanej w marcowym 
wydaniu Panoramy Bialskiej 

w sprawie przystąpienia gminy Biała 
do programu pn. Opolska Karta Ro-
dziny i Seniora informuję, że w maju 
2014 r. została uruchomiona proce-
dura naboru wniosków o wydanie 
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

 Do otrzymania i korzystania z Karty 
uprawnione są:
• rodziny wychowujące co najmniej 2 

dzieci w wieku do 18 lat, tj. małżon-
kowie, osoby samotnie wychowujące 
dzieci, rodziny zastępcze, rodzin-
ne domy dziecka, przedstawiciele 
ustawowi, zamieszkujące na terenie 
województwa opolskiego,

• rodziny wychowujące dziecko nie-
pełnosprawne, które nie ukończyło 
26 roku życia i  posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności,

• osoby starsze, które ukończyły 65 rok ży-
cia i mieszkają w województwie opolskim.

 Wnioski o wydanie Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora można składać:
• w Urzędzie Miejskim w Białej – oso-

biście w pokoju nr 16 (II piętro) lub 
drogą pocztową na adres:

  Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 
48‒210 Biała,
•  w  Urzędzie Marszałkowskim Wo-

jewództwa Opolskiego osobiście 
w Punkcie Obsługi Klienta lub drogą 
pocztową na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Opol-
skiego, ul. Piastowska 14, 45‒082 Opole.
 Formularz wniosku można pobrać 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej 
lub ze strony internetowej:
• www.biala.gmina.pl – zakładka Opol-

ska Karta Rodziny i Seniora
• www.bip.biala.gmina.pl – zakładka Jak 

załatwić sprawę? →Referat Finansowy.
 Ponadto wnioski dostępne są w gmachu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego oraz na stronie internetowej 
http://ssd.opolskie.pl.
 Do złożenia wniosku nie są wyma-
gane żadne dodatkowe dokumenty. 
Wnioskodawca składa jednak pisemne 
oświadczenie, że dane zawarte we wnio-

sku są zgodne z prawdą i jest świadomy 
odpowiedzialności karnej za składnie 
nieprawdziwych oświadczeń.
 Opolska Karta Rodziny i Seniora 
wydawana jest bezpłatnie.
 Karta uprawnia do korzystania ze zniżek 
oferowanych przez partnerów Opolskiej 
Karty Rodziny i Seniora. Do skorzysta-
nia ze zniżek niezbędne jest okazania 
Karty oraz dokumentu ze zdjęciem 
potwierdzającego tożsamość posiadacza 
Karty. Według informacji przekazanych 
przez Urząd Marszałkowski partnerami 
Opolskiej Karty Rodziny i  Seniora, 
oferującymi zniżki dla posiadaczy karty 
z terenu całego województwa są:
• Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera 

w Opolu
• Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 

Emanuela Smołki w Opolu
• Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
• Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
• Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach
• 35 firm oferujących usługi dla rodzin, 

artykuły dla domu, usługi zdrowotne, 
usługi edukacyjne, usługi rekreacyjne, 
transportowe i prawne (aktualny wykaz 
firm będzie dołączany do każdej Karty).

 Partnerami Opolskiej Karty Rodziny 
i Seniora mogą zostać również przedsiębiorcy 
z terenu gminy Biała. Po włączeniu się do 
Programu, tj. po wypełnieniu właściwej 
deklaracji i podpisaniu porozumienia z gminą 
Biała, Partnerzy sami określają wysokość 
i zakres oferowanych przez nich zniżek. 
 Gorąco zachęcam do włączenia się do 
inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny 
i Seniora. Przedsiębiorców zaintereso-
wanych podpisaniem porozumienia 
zapraszam do nawiązania kontaktu 
z gminnym koordynatorem Opolskiej 
Karty Rodziny i Seniora.
 Gminnym koordynatorem Opol-
skiej Karty Rodziny i Seniora jest Pani 
Magdalena Kusber, która przyjmuje 
w Urzędzie Miejskim w Białej, pokój nr 
16 (II piętro) od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30‒15:30. (tel: 77 43 88 
533, e-mail: dzial.gosp@biala.gmina.pl).

Magdalena Kusber

Unijna dotacja na wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Solcu

 Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że została zakończona reali-
zacja projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Solcu”, który jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na 
operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do działalności na 
rzecz integracji i rozwoju mieszkańców wsi Solec, poprzez wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w meble kuchenne, sprzęt AGD i RTV, a także zestaw obiadowy oraz 
kawowy. Przedmiotowa operacja niewątpliwie wpłynie na podwyższenie standardu 
tejże placówki, w wyniku którego będzie można organizować zebrania wiejskie, 
spotkania, warsztaty, kursy lub szkolenia, imprezy integracyjne, zajęcia edukacyjne.

Całkowita wartość projektu: 14 734,03 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 544,09 PLN
Wkład własny Gminnego Centrum Kultury: 5 189,94 PLN



PANORAMA BIALSKA • MAJ • 2014 9

Komunia św. w Białej Z Chrzelic do Berlina

Tradycyjnie maj jest miesiącem, 
w którym organizowane są I ko-
munie św. Jako jedna z pierw-

szych uroczystość ta odbyła się 
w niedzielę 11 maja w kościele pa-
rafialnym pw. Wniebowzięcia NMP. 

 Do przyjęcia po raz pierwszy tego sakra-
mentu przystąpili uczniowie klas trzecich 
z terenu bialskiej parafii, w tym 13 chłopców. 

Wernisaż w GCK

W maju w salach GCK w Białej zorganizowana została wystawa prac 
malarskich formacji Cztery na cztery pt. „Anielskie Diabelskie”. Swoje 
prace malarskie zaprezentowały Joanna Dubiel – Stonoga, Anna 

Maria Rogowska, Urszula Serafin – Noga i Małgorzata Wojdyło. Twórczynie 
spotkały się z uczestnikami na zorganizowanym 13 maja wernisażu, na którym 
omawiano motywy ich twórczości, zaprezentowane w oparciu o secesyjne 
inspiracje. Ich prace pobudzają do twórczego myślenia i doznań artystycznych. 
Spotkanie prowadziła instruktorka Elżbieta Malik, a w czasie jego trwania 
wystąpiły recytatorki z GCK: Michalina Spychała, Milena Martyniuk i Marcelina 
Marczak przy muzycznym akompaniamencie muzycznym Magdaleny Preusner.

27 kwietnia w  kościele p.w. Matki 
Boskiej Szkaplerznej w Grabinie 
odbyła się uroczysta msza św. 

z okazji 125 rocznicy erygowania parafii. 
Mszy koncelebrowanej przewodniczył kami-
lianin o. Leszek Szkudlarek, który również 
wygłosił okolicznościowe kazanie. Współkon-
celebransami byli: ks. Zbigniew Siemionow 
– miejscowy proboszcz, ks. Piotr Doleżych 
– proboszcz z Ligoty Bialskiej, ks. Rajmund 
Lipp – proboszcz z Prężyny oraz księża Jerzy 
Chybicki i Joachim Olejnik.

Z kart historii
 Do 1889 r. kościół w Grabinie stanowił czę-
ścią parafii w Ligocie Bialskiej. Inicjatorem 
budowy kościoła był pośrednik handlu ziemią 

Dzieci do sakramentu przygotował (w ciągu 
trwania obecnego roku szkolnego) o. Krzysz-
tof Gorzelnik, który również wygłosił okolicz-
nościowe kazanie w czasie mszy św. Komu-
nii udzielił proboszcz parafii o. Franciszek 
Bieniek, podczas odprawionej na tę oko-
liczność mszy św. W godzinach popołudnio-
wych po nabożeństwie dla dzieci wszystkie, 
które przyjęły po raz pierwszy ten sakrament 
otrzymały pamiątkowe obrazki.

125 lat parafii w Grabinie

Nabożeństwo dziękczynne

Heide, który zakupił w latach 1852 – 1856 
od Jakuba Peli 8 morgów pola pod budowę 
murowanego kościoła. Na ten cel składali 
się też zagrodnicy i chałupnicy zamieszkali 
w Grabinie. Najwięcej środków finansowych 
na budowę nowej świątyni przekazał Maciej 
Augustyn, uważany za jej fundatora. Nowa 
świątynia miała 52 stopy długości, 21 stóp 
szerokości i 19,5 stopy wysokości. Wybu-
dowano nowy czteroizbowy budynek para-
fialny oraz w kościele zamontowano dwa 
dzwony. W 1932 r. organista Augustyn Woj-
ciech zakupił dla kościoła zegar, który został 
umieszczony na kościelnej wieży. Do parafii 
Grabińskiej należy również sąsiednia wioska 
Piechocice położona już na terenie korfan-
towskiej gminy. 

W dniach 26-27.04.2014 Koło 
DFK w Chrzelicach zorgani-
zowało wycieczkę do sto-

licy Niemiec - Berlina. Czterdzie-
ści siedem osób, uczestników wy-
cieczki z przewodnikiem przez dwa 
dni zwiedzało Poczdam i Berlin.
 Pierwszego dnia w Poczdamie zwiedzono 
kompleks parkowo- pałacowy Sanssouci 
(wpisany na światową listę dziedzictwa 
UNESCO) oraz pałac Cecilienhof znany 
z konferencji poczdamskiej. W Berlinie 
bardzo interesująca była wizyta w Bun-
destagu. Gmach znajduje się w dzielnicy 
Tiergarten. Od 1994 r. jest miejscem 
obrad Zgromadzenia Narodowego (niem. 
Bundesversammlung), które odbywa się 
co pięć lat w celu wyboru prezydenta. Jest 
również miejscem obrad niemieckiego 
parlamentu. Stolica Niemiec to bardzo 
interesujące miasto z wieloma atrakcjami 
turystycznymi; posiada bardzo wiele 

zabytków, z których uczestnicy wycieczki 
zobaczyli m.in. najbardziej charakterystyczny 
zabytek Berlina Bramę Brandenburską 
(Brandenburger Tor), wzniesioną, jako 
brama miejska i łuk triumfalny na wzór 
budowli ateńskich, budowle sakralne 
-Kościół Pamięci (Gedächtniskirche) przy 
Kurfürstendamm, Katedrę Niemiecką 
(Deutscher Dom), piękny zespół architek-
toniczny przy Gendarmenmarkt – Dom 
Koncertowy (Konzerthaus), Reichstag 
z  fascynującą architekturą z  widokiem 
na dzielnicę rządową i centrum Berlina, 
Berliński Potsdamer Platz, Siegessaule- 
Kolumna Zwycięstwa znajdującą się 
w  parku Tiergarten, wieżę telewizyjną 
na Placu Aleksandra. Bardzo interesująca 
wręcz fascynująca była półtoragodzinna 
podróż statkiem po Szprewie, gdzie 
w promieniach słońca podziwiano piękno 
Berlina.

Robert Roden

Z okazji kanonizacji błogosławio-
nych papieży Jana XXIII i Jana 
Pawła II, której byliśmy świad-

kami w wielu miejscowościach na-
szego regionu odbyły się uroczy-
stości związane z tym wydarzeniem.
 Były to koncerty i czuwania modlitewne, 
a w kościołach odprawiano uroczyste nabo-
żeństwa dziękczynne. Również niezwykle 
podniośle uczczono ten dzień w Gostomi. 
Mieszkańcy wioski i  sąsiednich miejsco-
wości, z których pochodzą uczniowie miej-
scowej szkoły filialnej w ramach nieszporów 
w kościele mieli możliwość po raz kolejny 
uczestniczyć w przedstawieniu wystawio-
nym przez dzieci. Tym razem była to insce-
nizacja „Misterium Paschalne”, którego głów-
nym przesłaniem było dziękczynienie za 
dar kanonizacji dwóch błogosławionych 
papieży. Występ uczniów klas I i III przygo-
tował katecheta pan Tomasz Heda, któremu 
pomocy udzielały wychowawczynie panie 
Karina Plicko i Lucyna Kasicz. Sprawami 

technicznymi zajął się pan Lech Jasiński. 
Opiekę duchową i nad prawidłową oprawą 
liturgiczną czuwał proboszcz parafii ks. radca 
Franciszek Drenda, który przywitał wszyst-
kich przybyłych do kościoła w bardzo cie-
płych słowach. Ksiądz proboszcz podkreślił 
jak ważne znaczenie dla tak małej społecz-
ności lokalnej ma przejawianie tak integru-
jących inicjatyw. Dzieci po raz kolejny wyka-
zały się niezwykłym talentem i umiejętno-
ściami aktorskimi, za co po występie zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. W dalszej 
części nieszporów wszyscy wspólnie odmó-
wili litanie i  inne stosowne modlitwy do 
świętych papieży. Uwieńczeniem nabożeń-
stwa było wspólne odśpiewanie przy akom-
paniamencie organów, na których grał pan 
Tomasz Langfort ulubionej pieśni „naszego” 
św. Ojca Świętego Jana Pawła II – BARKI. 
Mali aktorzy otrzymali drobne upominki 
wręczone przez pana katechetę, które ufun-
dował ksiądz proboszcz. 

tekst i zdjęcia Lech Jasiński
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Serdeczne podziękowania 
ks. proboszczowi oraz 
wszystkim sąsiadom, 

znajomym i przyjaciołom, 
którzy wzięli udział 
w ostatniej drodze

ś.p. Krystyny Grelich
składają

mąż, córka z mężem, 
wnuki Agata i Bartosz

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

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

Nieprzypadkowo jeden z  pierwszych 
wierszy w zbiorze Witolda Hreczaniuka 
„Krajobrazy bliskie i dalekie” kończy 

się słowami „Cud istnienia był ze mną”. Tek-
sty mieszkańca Gostomi powstają w dużej 
mierze na bazie zachwytu lub zadumy nad 
przyrodą, małą ojczyzną czy relacją z dru-
gim człowiekiem. Debiut autora na łamach 
prasy (rok 1971) nosił tytuł „Mgła w górach”.
– Pojechałem na obóz narciarski do Zie-
leńca. Zachwyciłem się górami i  tak się 
zaczęło – wspominał Witold Hreczaniuk 
podczas spotkania autorskiego w Prudniku 
we wtorek, 13 maja.
 Publiczność była – trzeba przyznać – bar-
dzo liczna. Środowiska twórcze z Nysy, Białej, 
Głuchołaz i oczywiście Prudnika wypełniły po 
brzegi salę kameralną Prudnickiego Ośrodka 
Kultury. Przybyły nawet panie z Kazimierza 
(gmina Głogówek), z lokalnego koła gospo-
dyń wiejskich. Sołtys Irena Lesiak przyto-
czyła niegdysiejszy rymowany wpis Witolda 
Hreczaniuka do lokalnej kroniki. Prudnicki 
satyryk Edmund Działoszyński jak zwykle 
podsumował spotkanie skocznym wierszem 
napisanym na poczekaniu.
 Rozmów o samej poezji było w zasadzie 
mało. Nie padły sztandarowe pytania, dla-
czego poeta pisze, czym jest poezja, co autor 
miał na myśli czy też jak wygląda proces 
twórczy. Sporo czasu poświęcono natomiast 
wspominkom, kiedy i  gdzie powstawały 
kolejne antologie. Witold Hreczaniuk publi-
kował w wielu z nich. Jedyny jak dotąd tomik 
„Krajobrazy bliskie i dalekie” mieszkaniec 
Gostomi wydał, będąc już na emeryturze, 
za namową „Tadzia” (dla niespoufalonych 

Witold Hreczaniuk 
i bliskie mu krajobrazy

informacja, że chodzi o Tadeusza Soroczyń-
skiego) oraz pod jego redakcją.
 Prowadzący spotkanie (dyrektor Prudnic-
kiego Ośrodka Kultury Ryszard Grajek we 
własnej osobie) nie omieszkał też wspomnieć 
o działalności społecznej Hreczaniuków. Pan 
Witold jest prezesem Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi w Gostomi, od 2000 roku.
– Wtedy tego rodzaju grupy wyrastały 
jak grzyby po deszczu, według wzorców 
austriackich – mówił gość spotkania.
 Klub Ludzi Piszących w Prudniku, Nyska 
Grupa Literacka, Robotnicze Stowarzysze-
nie Twórców Kultury w Opolu, Kawiarenka 
Poetycka w Białej – to kolejne pola aktywności 
pana Witolda i jego żony Teresy. Do tego nale-
żałoby jeszcze dorzucić działania na polu kuli-
narnym no i oczywiście zawodowym. Witold 
Hreczaniuk był dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej w Śmiczu. Napisał nawet pracę o dziejach 
tamtejszego kościoła parafialnego.
– Miałem przyjemność współpracować wtedy 
z ks. Tomaszem Horakiem – wspomina autor. 
– Powitałem go jako gospodarz szkoły, a on 
odpowiedział: „To ja powinienem mówić 
<Witam! >. Szkoła leży na gruntach parafii”.
 Wątków duchowych było zresztą więcej. 
Nie mogło zabraknąć nawiązań do kanoni-
zowanego niedawno Jana Pawła II. W  jed-
nym z wierszy Witold Hreczaniuk przyrównał 
go nawet do św. Wojciecha, niosącego wiarę 
innym nacjom. Autor przywołał przy oka-
zji historię znajomego ubeka, któremu ciarki 
przeszły po plecach, gdy obserwował Ojca św. 
podczas jego wizyty w Polsce. Bezcenne!

Bartosz Sadliński

Informuje się, że na antenie Radia DOXA (107,9 FM), tj. byłego Radia 
PLUS Opole, cyklicznie w każdym miesiącu jest promowane miasto i gmina 
Biała. Informacje prezentowane są w dwojaki sposób – w bloku samorządowym 
„Bliżej samorządu”, emitowanym w dniach od poniedziałku do piątku w dwóch 
odsłonach, w porannej po godz. 9:00 i w popołudniowej, po godz. 14:00 oraz na 
podstronie internetowej RADIA www.doxa.fm, dedykowanej promocji samorządów.

Karina Grelich-Deszczka

•  31.03.2014 r. na trasie Biała – Józefów sprawca 
dokonał kradzieży 160 mb napowietrznej linii te-
lefonicznej. Straty – 2.600 zł.

• 4.04. w Gostomi 47-letni sprawca znęcał się fizycz-
nie i psychicznie nad członkami rodziny.

• 4.04. na trasie Biała – Krobusz sprawca dokonał kra-
dzieży szyn i akcesoriów kolejowych wartości 91,5 tys.zł.

• 12.04. sprawca lat 37 w3 Olbrachcicach znęcał 
się fizycznie i psychicznie nad członami rodziny. 

• 13.04. ma trasie Laskowiec – Kolnowice złodziej 
lat 28 dokonał kradzieży samochodu VW Passat 

wartości 2.500 zł.
• 18.04. w Śmiczu podpalona została sterta słomy. 

Straty wyniosły 94.000 zł.
• 18.04. w Ligocie Bialskiej sprawca włamał się do nie-

zamieszkałego budynku i pomieszczeń gospodarczych 
skąd skradł elementy c.o. i elektryczne wartości 800 zł.

• 22.04. w Dębinie sprawca dokonał oszustwa inter-
netowego przy sprzedaży akcesoriów samochodo-
wych. Straty wyceniono na 1.000 zł.

•  29.04. w Gostomi 24-latek przywłaszczył sobie mie-
nie o wartości 46.000 zł na szkodę mieszkańca Opola.

Adrian Spiller ur. 1970 r. zm. 03.04.2014 r. zam. Wilków
Maria Thiel ur. 1929 r. zm. 05.04.2014 r. zam. Otoki

Alojzy Cholewa ur. 1925 r. zm. 08.04.2014 r. zam. Pogórze
Józef Wojciechowski ur. 1937 r. zm. 14.04.2014 r. zam. Biała

Otto Reszka ur. 1930 r. zm. 16.04.2014 r. zam. Wilków
Krystyna Grelich ur. 1950 r. zm. 18.04.2014 r. zam. Gostomia

Gerhard Sajonz ur. 1933 r. zm. 20.04.2014 r. zam. Pogórze
Martina Himanek ur. 1930 r. zm. 22.04.2014 r. zam. Ligota Bialska

Halina Schumacher ur. 1944 r. zm. 25.04.2014 r. zam. Gostomia
Jerzy Czaja ur. 1938 r. zm. 29.04.2014 r. zam. Śmicz
Małgorzata Mierzwa ur. 1931 r. zm. 05.05.2014 r. 

zam. Nowa Wieś Prudnicka
Gertruda Witor ur. 1927 r. zm. 10.05.2014 r. zam. Nowa Wieś Prudnicka

Augusta Haberecht ur. 1929 r. zm. 11.05.2014 r. zam. Chrzelice
Gertruda Gonsior ur. 1923 r. zm. 12.05.2014 r. zam. Chrzelice 

Odeszli

Wyróżnienie 
w Łosiowie

11 maja w czasie imprezy pn. 
„Wiosna kwiatów” w Łosio-
wie Koło Gospodyń Wiejskich 

w Radostyni zajęło trzecie miejsce za 
przygotowaną przez Grażynę Walder 
potrawę – sandacz w ananasie. To 
kolejny z wielu sukcesów tego KGW 
w konkursach kulinarnych w okre-
sie ostatnich lat.

Unijna dotacja na remont budynku Centrum 
Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że została zakończona reali-
zacja projektu pn. „Remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach”, 
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich, na operację z zakresu małych projektów w ramach działa-
nia „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.
Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do działalności na rzecz integra-
cji i rozwoju mieszkańców wsi Kolnowice, poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz utworzenie sanitariatów w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach.
Przedmiotowa operacja niewątpliwie wpłynie na podwyższenie standardu tejże placówki, 
w wyniku którego będzie można organizować zebrania wiejskie, spotkania, warsztaty, 
kursy lub szkolenia, imprezy integracyjne, zajęcia edukacyjne.
Całkowita wartość projektu: 27 494,68 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 17 882,72 PLN
Wkład własny Gminnego Centrum Kultury: 9 611,96 PLN

Niepubliczny żłobek w Białej 
prowadzi zapisy dzieci na 
rok szkolny 2014/2015.  
Wszelkie informacje 
udzielane są pod nr.
 telefonu 607 919 647.
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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

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

Biuro Rachunkowe MALEX

- roczne rozliczenie deklaracji 1% podatku 
należnego na rzecz OPS w Łączniku

- 5% rabatu z tyt. rozliczenia rocznego PIT

Łącznik, ul. Skowrońskiego 25
telefon: +48 728 949 755

czynne: Pn–Pt 1800–1930

tani cement portlandzki
materiały budowlane
Rudolf Grelich, 48-210 Olbrachcice 49 a
tel. 77 438 71 44 kom. 500 535 279

Sprzedam mieszkanie
w Prudniku 

– os. Jesionowe Wzgórze
trzypokojowe – parter
tel. kont. 608 762 147
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VI Parada Orkiestr Dętych

Orkiestra OSP Mechnica-Kamionka

Orkiestra z Górażdży

Mażoretki z Jesenika

Grupa bialskich mażoretek Wręczenie pucharu dla Orkiestry Reprezentacyjnej

Orkiestra z Leśnicy

Orkiestra Euroregionu Pradziad

Orkiestra z Jesenika

Występ Klaudii Perdek i Wiktorii Batel

 Przed występami orkiestr krótkie słowa powitania przekazali poseł Ryszard Gala i bur-
mistrz Arnold Hindera, a dyrektor GCK oficjalnie otworzył imprezę.
 Następnie odbyły się kilkugodzinne prezentacje muzyczne w wykonaniu przybyłych orkiestr na 
scenie ustawionej na bialskim Rynku. W czasie tych występów zaprezentowały układy taneczne 
obecne mażoretki oraz członkowie naszych Starsów, zespołu tanecznego prowadzonego przez 
nauczycielkę Aleksandrę Hinderę i mającego w dorobku wiele sukcesów krajowych oraz na are-
nie międzynarodowej. Ich występy wzbudziły żywe zainteresowanie publiczności. Każda wystę-
pująca orkiestra otrzymała od dyrektora bialskiego GCK dyplom za udział w imprezie i pamiąt-
kowe statuetki. Na zakończenie koncertu na ręce kapelmistrzów prudnicki starosta Radosław 
Roszkowski przekazał ufundowany przez władze powiatowe pamiątkowy puchar.
 Organizatorzy dziękują sponsorom uroczystości, do których należały miejscowe zakłady 
i instytucje: Bank Spółdzielczy w Białej, firma ROL-POL, kawiarnia „Malwa”, „Ustronianka” 
i Firna usługowa wynajmu namiotów z Pogórza.

Ryszard Nowak

dokończenie ze str. 1


