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Partnerstwo Białej i Marienheide 
skończyło dwie i pół dekady 
– ćwierćwiecze to (w termi-

nologii małżeńskiej) srebrne gody, 
a więc dobry czas, by dokonać 
podsumowań: co było dobre, 
a co poszło nie tak. Wspominał 

o tym podczas przemówienia Ste-
fan Meisenberg – burmistrz miasta 
partnerskiego. Posłużył się również 
nawiązaniem do myśli Friedricha 
Nietzschego – o tym, że w małżeń-
stwie o sukcesie decyduje przyjaźń: 
to czy się ją zbuduje.
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25 lat minęło Jubileuszowa parada
orkiestr dętych

Zespół taneczny STARS zadbał przerywnik artystyczny podczas konferencji

Burmistrzowie Stefan Meisenberg i Edward Plicko - trzymają prezent od Marienheide

Bialska Orkiestra Dęta - występ stacjonarny, już na scenie

Występ mażoretekcd. na str. 4

cd. na str. 4

 Umową podpisano w 1993 roku – lata 
lecą, rządy się zmieniają, jednak part-
nerstwo trwa, choć intensywność jego 
funkcjonowania okresowo się zmieniała.
W bieżącym numerze „Panoramy Bialskiej” 
piszemy też o strażakach – ochotnikach 
z Marienheide i ich majowej wizycie – to 
jeden z ważnych aspektów partnerstwa 
– straż pożarna.
 W sobotę 19 maja w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego w Białej odbyła się 
konferencja, właśnie na dwudziestopię-
ciolecie partnerstwa. Prowadzona była 
dwujęzycznie. W rolę tłumacza wcielił się 
Marek Dziony – germanista i diakon. Oprócz 
tego, że przekładał słowa poszczególnych 
prelegentów, sam był jednym z nich: mówił 
o szeroko pojętej niemieckości na Śląsku.

 Burmistrz Białej Edward Plicko 
zmierzył się natomiast z tematem de-
mografii. To problem zarówno Polski, 
jak i Niemiec. Sporo młodych (i mniej 
młodych) ludzi wyjechało – jeśli nie 
za przysłowiowym chlebem, to za życiem 
lepszym, ciekawszym. Dawniej wysoka 
dzietność załatwiała sprawę – można 
było nadrobić ludnościowe braki. Dziś 
znakiem czasu jest małodzietność. 
Przyczyny są różne – od zdrowotnych, 
poprzez bytowe aż po te najgłębsze: 
mentalne (najpierw kariera, zdobywanie 
doświadczeń, korzystanie z życia, potem 
ewentualnie dzieci; i to niekoniecznie 
więcej niż jedno, góra dwoje).

 Każda z  serii tych imprez polega 
na przemarszu orkiestr spod Gminnego 
Centrum Kultury w  Białej na rynek, 
gdzie – na początku – odegrane zostają 
utwory przez wszystkich muzyków 
(uczestniczących w paradzie), następnie 
– już na scenie – następuje (po kolei) 
prezentacja każdej orkiestry; mają też 
miejsce występy mażoretek. W ciągu kilku 
ostatnich lat parady wzbogacone były 
występami znanych w Polsce zespołów, 
solistów; na bialskiej scenie zaprezentowali 
się: Rudi Schuberth i Wały Jagiellońskie, 
zespół VOX, Czerwone Gitary, Zbigniew 
Wodecki, 2 plus 1.
 Sukces każdej z  parad nie byłby 
możliwy bez wsparcia lokalnych władz, 

mediów oraz ogromu pracy wolontariuszy 
z Bialskiej Orkiestry Dętej.
 W tym roku obchodzono jubileusz 
– Bialska Parada Orkiestr Dętych 
zorganizowana została już po raz 
dziesiąty (tym razem 20 maja, w nie-
dzielę). Orkiestry tradycyjnie zebrały 
się pod Gminnym Centrum Kultury 
w Białej i kilka minut po godz. 13:00 
wymaszerowały razem z mażoretkami 
na stadion sportowy, gdzie odegrały 
wspólnie dwa utwory. Następnie orkie-
stry po kolei prezentowały – na scenie 
– przygotowany repertuar; w przerwach 
popisy taneczne dawały mażoretki.

Pierwsza Bialska Parada Orkiestr Dętych 
odbyła się w 2009 roku, 17 maja.
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Ach, te dzieci

Zbliżał se koniec roku szkolnego, 
zacznoł se ferie, urlołpy, w gminach 
i szkołach odbywajoł se rostomajtny 

przeglondy, jubileuszy, rocznice i onkursy. 
Chcoł nagrodzić, wyróżnić, bo to jest koż-
demu czowiekowi bardzo potrzebne.
 Na koniec 1-go czerwca jest poti – Dzień 
Dziecka. Wtedy mi se roztomajite sceny ło 
dzieciach spominają. Rołz w  kościele na 
pawoczy tacy modzi łojcowie co byli na 
bezuchu z rajchu, mieli ze soboł dwulet-
nioł dziołszka, chtoroł całoł świałtemszoł 
se mierzałciyła i beczała. Rołz chciała do 
mamy, potyj zajś do papy i tak se joł podo-
łwali na rałki. Probierowali joł uspokoić, 
ale dziecko se dali łostudzało, bo jak boło 
widać po oczkach, feste sie bało. Wiałże tych 
cudzych ludzi naobkoło, co jeszcze gośno 
śpiewali i  jargany grały, a  na dole takoł 
głambokoł dziura. Do tego mama jeszcze 
nupel zapomniała, abo chciała zapomniać, 
bo to gańba, iżby takoł wielkoł dziołszka 
jeszcze nuplowała.
 Kożdoł mama też wie jak ciałżko jest łodu-
czyć dziecko łod smoczka. Niechtore matki 
prosiyły piyrwyj o pomoc wielkie autorytety. 
Wszyscy pamiałtomy jaki wielki reszpekt 
mieli piyrwyj w mieście i na wsi farołrze 
i rechtorzy. Właśnie farołrza prosiyła jedna 
kobieta, boło to dołwno tymu, coby spróbo-
wali na kolandzie coś z tyj nuplał u jej 6-let-
niej Mariki zrobić. Chodziła już łod wrze-
śnia do szkoły i jeszcze na sznurze chowała 
nupel pod fartuchał i pokryjomu nuplowała. 
Nawet świałty Mikołaj nic nie mógł złona-
czyć, choć joł straszyli, iż dostanie łod niygo 

rózgoł. Jak przyszoł dzień kolandy, małoł 
Marika wpuściła nupel za fortuszek i jak już 
farołrz izba i wszystko poświałciyli, siedli 
se i weźli dziołszka na klin. Spyjtali zmar-
twioni: co ty dziecko mołsz tu za bojla, bo 
ten nupel za fortucha boło wyczuć, – to 
cie ale musi boleć. Dziołszka zawstydzona 
dobyła malutkimi rołczkoma swój skarb. 
To nie jest bolołt, padała, jyno mój nupel. 
Jaki fajny, nie mogłabyś mi go na połrał dni 
pożyczać, na to farołrz. Dobrze pożyczom, 
i nołdroższy skarb powandrowoł nołprzód 
ze szyji, a potyj do cudzych rołk.
 Jak za tyjdzień pożyczony nupel nie łostał 

wrócony, Marika zaczła nieśmiało krajzo-
wać kole farskiej zygrody, kaj wielmożny 
w popołojdniu wdycki szpacerowali i rzy-
kali z łotwartego brewiołrza. Rołz potwoł-
rzyła se tał jednak wlyść. Zrobiła głamboki 
kniks z prośbą ło swój skarb. Jeszcze jyno 
połrał dni mi go łostołw, łon mi tak smakuje 
– błagali farołrz ło przedłużenie terminu za 
tabulka szekulady. Tych terminu do łodda-
nioł i tych szekulad boło jeszcze wiałcyj, aż 
se smówili na nastempnoł kolanda. Wtedy 
farołrz smutni i  pełni winy chcieli nupel 
dziecku łoddać, ale Marika z wielko wyro-
zumiałościo padała, iż jak wielmożnemu 
tak feste smakowoł, mogoł se go łostawić 
na wdycki. Tak se ten majstersztik z nuplał 
skończył z  korzyścią loł dziecka i  matki. 
Terołz by to boło unmejglich. Terołz by 

farołrza abo i rechtora zarołz łobmówiyli.
 Pamiałtom jeszcze jak ech pyrwyj 
dzieci w roztomajtyj wieku fotografowała. 
Niechtore tak se broniły i beczały, jakby ich 
ze skóry łobdzierano, nie chciały se dać knip-
snąć. To se już łod dwieży zaczło- ni joł nie-
chcał – protestowały, ale tymu tyż matki boły 
winne, bo nołprzód szły do Ośrodka Zdro-
wia dziecko zaszczypić na łośpicy, a poti do 
fotografa. U nołs boło wdycki sporo gracz-
ków w zakładzie, by mały dzieci jakoś udo-
bruchać i  tak jest u syjna do dziśej, z  tyj 
iż mamy przynoszoł jeszcze terołz swoje 
zabawki do zdjęcia.

 Spomniało mie se też jedna laborantka 
w Opolu, co dzieciom krejw pobierała. Tał 
to dziepiero boła komedyjoł i płaczu. Bo 
tak se dzieci na całyj świecie zachowujoł, 
jak im chtoś chce do palca dziubnonć, a soł 
bez wielkie rałki matki abo łojca przyci-
śnione do kolan. Nierołz ze strachu broniął 
se kopaniem i gryzieniem. Ale jeden synek 
co tak feste dokołzoł, na koniec ze złości 
ta laborantkał spyjtoł: na co ci akuratnie 
moja krew? na krupniołki – mu padała – 
cały dzień robimy, to musimy też coś zjeść. 
To weź se swojo krew, a nie prawie mojoł – 
odpyskował synek. Nie moga, komu bych sie-
dła na kolana, joł nie mom mutry ani fotra. 
I zrobiła se pauza, a za trochał: – łostawisz 
mi kąsek krupniołka do skosztowanioł? 
Ja, jak przyjdziesz popołejdniu z mutrą po 

wynik, dostaniesz całego krupniołka. Ale do 
popołejdnia laborantka ło tyj zapomniała, 
tela ludzi łodbierało wyniki. A w tej ciżbie 
jeden synek szarpie mutrał za rałka, – co 
mu jest, możno chce na kloł? Ach frelko, 
łon nie chce na kloł, joł moł przypomnieć 
ło tyj krupniołku. Ponbóczku, zetrwejcie 
trochał, bo wynik jeszcze nie jest gotowy 
i drabko posłała kogoś do masarni po krup-
niołki. Trza było widzieć radość w łoczach 
synka, padała. Wiałże żołdyn wielki pre-
zent na geburstag mu tela radości nie zro-
biło, jak ten krupniołk ze swojej krwi.
 Kochany Matki – W dniu naszego świałta 
życza Woł siła zdrowia pogody ducha, 
a przede wszystkim pociechy z dzieci.
 Chtoś mondry powiedział: Spójrz w oczy 
dziecka – zobaczysz Boga.

Członkowie Bialskiej Orkiestry 
Dętej pragną bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim osobom, 

które swoim podpisem wyraziły popar-
cie dla naszego pomysłu zgłoszonego 
do II Marszałkowskiego Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Opolskiego.
 Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy oddali głos na 
subregionalny projekt pod nazwą 
„Duży koncert w małych gminach”. 
 Mamy nadzieję, że liczba zebranych 
głosów wystarczy na realizację tego 
projektu.
 Z całego serca chcielibyśmy również 
podziękować osobom które – oprócz 
tego, że oddały swój głos – aktywnie 
włączyły się w  pomoc w  zbieraniu 
tych głosów. 
 Państwa zaangażowanie przerosło 
nasze wyobrażenie. Bardzo cieszy nas 
fakt, że to, co robimy w naszej lokalnej 
społeczności, jest przez Państwa tak 
doceniane i wspierane.
 W zbiórkę zaangażowało się kil-
kadziesiąt osób w sposób całkowicie 
dobrowolny i nieodpłatny.
 Udało się uzbierać prawie 7.500 
papierowych ankiet. Do końca maja 
poznamy wyniki konkursu, o których 
na pewno Państwa poinformujemy.
 Jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim wolontariuszom 
z  gmin Biała, Prudnik, Głogówek 
i Walce.

Zarząd i członkowie
Bialskiej Orkiestry Dętej

Podziękowanie

W piątek, 18 maja odszedł 
Tadeusz Soroczyński – 
poeta zmarł  w  wieku 

siedemdziesięciu sześciu lat. 

 Od dawna zmagał się ze skutkami przeby-
tego udaru, nie zaprzestał jednak działalno-
ści twórczej. Choć rzadziej spotykał się z czy-
telnikami, nadal pisał i publikował. Miesz-
kał w Prężynce, często jednak można było 
go spotkać w Białej – wraz z żoną Marią – 
na spotkaniach organizowanych w Gminnym 
Centrum Kultury oraz na plenerach. Utrzy-
mywał kontakty z lokalnym środowiskiem 
twórczym i  – podobnie jak np. Edmund 
Borzemski (z Korfantowa) czy Jerzy Stasie-
wicz (z Nysy) – mógł być śmiało uznawany 
za sympatyka tego, co dzieje się w sferze kul-
tury na ziemi bialskiej.
 Tadeusz Soroczyński należał do wielu śro-
dowisk twórczych (np. Nauczycielskiego Klubu 

Literackiego w Opolu czy Związku Literatów 
Polskich), opublikował wiele tomików wier-
szy. „Moja miłość, moje skrzypce” (1992), 
„Kosmosu pestka zielona” (1999), „Daruję 
ci sad” (1967), „Mój środek świata” (2007), 
„Czas pstrąga” (1995) – oto tytuły niektórych 
zbiorów. Zasadniczo posługiwał się wierszem 
wolnym – jego teksty cechowała jednak melo-
dyjność, prostota i emocjonalne ciepło. Wśród 
tematów często pojawiały się: wieś, przyroda, 
tożsamość, miłość, relacje międzyludzkie. 
Poniżej fragment wiersza pt. „Bywało”.

To jest córeczko powracanie w pamięć
w muzykę sosen kryształowych kul
między którymi przebiegała
radość po rosie
boso
jak ty po sadzie

a radość tamta została przy koniach
rżeniem po lesie
a tamten śmiech na pastwiskach trzaskał
wysoko jak ognisko.

 Był laureatem – między innymi – Nagrody 
Artystycznej Wojewody Opolskiego, Nagrody 
Literackiej „Głosu Nauczycielskiego”, Nagrodą 
im. Marka Jodłowskiego.
 Życie zawodowe Tadeusza Soroczyńskiego 
także umieścić można w kręgu humanistyki. 
Był nauczycielem (polskiego i muzyki) oraz 
redaktorem („Głosu Włókniarza”– frotexow-
skiej, nieistniejącej już gazety). Różne dzie-
dziny aktywności uczyniły go osobą rozpo-
znawalną na Opolszczyźnie. Był osobą przy-
jemną w kontakcie, życzliwą ludziom. Został 
pochowany na cmentarzu w Opolu-Półwsi.

Bartosz Sadlińki

Zostawił po sobie pamięć i utwory Dofinansowanie
 Bialska Orkiestra Dęta działająca przy DFK 
Biała otrzymała w ramach projektu „Działal-
ność zespołów artystycznych Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców na Ślą-
sku Opolskim w roku 2018” dofinansowa-
nie na swoją działalność w kwocie 5.000 zł. 
 Środki te pochodzą z dotacji udzielonej 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.
 Za okazane wsparcie serdecznie 
dziękujemy!

Członkowie Bialskiej Orkiestry Dętej

Pani Marii Soroczyńskiej 
głębokie wyrazy 

współczucia 
z powodu śmierci męża 

śp.
Tadeusza

Soroczyńskiego 
składają dyrektor 
oraz pracownicy 

Gminnego Centrum Kultury 
w Białej
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Puchar i bezpieczeństwoMuzyczne święto 3. Maja

Brak dachu nad głową

Z okazji święta Konstytucji 3. Maja 
w sali widowiskowej Urzędu 
Miejskiego w Białej zorganizo-

wano koncert pt. „Trzech Tenorów”. 

 Na scenie zaprezentowali się: znany już 
bialskiej publiczności Patrycy Hauke, a także 
Damian Chróściński oraz Arkadiusz Dołęga. 
Na fortepianie grała Grażyna Griner, a kon-

cert poprowadził Jacek Woleński. 
 Wykonano utwory m.in. Fryderyka Cho-
pina, Stanisława Moniuszki i Giacomo Puc-
ciniego, ale nie zabrakło też wykonań humo-
rystycznych zaczerpniętych z oper „Rigo-
letto”, „Straszny dwór” czy „Pajace”.
 Artyści po występie otrzymali owacje na 
stojąco.

DR

21 kwietnia (u  progu tygo-
dnia) w Publicznym Gim-
nazjum w Białej zmagano 

się – na szczeblu powiatowym – 
w Ogólnopolskim Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym.

 Do eliminacji (bo o takim – na razie 
– poziomie rywalizacji tu mówimy) przy-
stąpiły drużyny ze szkół podstawowych 
oraz gimnazjalnych.
 W  skład turniejowych zmagań 
wchodziły dwa etapy. Pierwszy z nich 
– teoretyczny (dotyczył zasad ruchu 
pieszych i  rowerzystów – należało 
wykazać się znajomością przepisów), 
drugi – praktyczny (należało wykazać 
się umiejętnościami z  zakresu jazdy 
rowerem na torze z przeszkodami).

 Komisja sędziowska sprawowała 
nadzór nad rywalizacją. W skład jury 
weszli: policjanci Komendy Powiatowej 
Policji w  Prudniku oraz Posterunku 
Policji w Białej.
 Po zmaganiach przyszedł czas na 
pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. 
Kolejnym etapem będzie reprezentowanie 
powiatu prudnickiego na poziomie 
województwa.
 Celem tego rodzaju turniejowych 
spotkań jest – rzecz jasna – promocja 
bezpieczeństwa: postaw i umiejętności, 
które są z nim skorelowane.
 Tekst sporządzono na podstawie 
informacji z Komendy Powiatowej Policji 
w Prudniku (z tego źródła pochodzą też 
zdjęcia).

PB

Bialscy gimnazjaliści - po turniejowych zmaganiach przychodzi czas na przyjemność bycia nagradzanym

Koncert poprowadził Jacek Woleński (z prawej).

Sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej już od ładnych paru miesięcy towarzyszy stała scenografia

Któż z nas nie spotkał na drodze rowerzystów poruszających się „na czuja”

Dach tym razem nie wytrzymał napięcia

Teoria także ma znaczenie - oczywiście tylko wtedy, gdy harmonijnie łączy się z praktykąNie obeszło się bez udzielenia pomocy medycznej - w stosunku do lokatora

Klasyfikacja szkół podstawowych:
I –  Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Szybowicach
II – Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku
III – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej
IV –  Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Dytmarowie

Klasyfikacja szkół gimnazjalnych:
I – Publiczne Gimnazjum w Białej
II – Publiczne Gimnazjum w Głogówku
III –  Publiczne Gimnazjum nr 2 w PrudnikuZawalił się dach w budynku 

mieszkalnym (jednorodzinnym) 
w Białej, na przedmieściu. 

 Należało zabezpieczyć miejsce zda-
rzenia, odłączyć zasilanie elektryczne, 
udzielić domownikowi pierwszej pomocy.
 Do akcji ruszyły dwie ekipy bialskiej 

straży pożarnej oraz jedna z powiatowej. 
Przyjechało także pogotowie ratunkowe. 
Lokator otrzymał tymczasowe mieszkanie 
zastępcze – wskazał go wydział zarządzania 
kryzysowego w bialskim urzędzie.
 Akcja miała miejsce 9 maja (w środę) 
o godzinie 19:00.

BS
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 Z kolei wyjazdy zarobkowe walnie 
przyczyniają się do oddalania od sie-
bie członków rodzin. Matka i dzieci 
na miejscu – ojciec na zachodzie, 
przyjeżdżający kilka razy w roku 
(to może rodzić wiele zagrożeń).
 O demografii mówił też burmistrz 
Marienheide – wspomniany już Stefan 
Meisenberg. „Szefowie” obu miast 
wymienili się prezentami: obrazami 
symbolizującymi partnerstwo polsko-
niemieckie. Zebrani na konferencji 
mogli poczęstować się smakołykami, 
przygotowano także pamiątki, broszury 
czy gadżety związane z partnerstwem. 
Był też czas na coś co w partnerstwie 
prawdopodobnie jest najważniejsze, 

czyli spontaniczną integrację: wspólne 
rozmowy Polaków z Niemcami.
 Prelekcjom towarzyszyła projekcja 
slajdów – ujęć z różnych spotkań, 
przyjazdów i wyjazdów.
 Partnerstwo (i różne wydarzenia z nim 
związane) to okazja by przemyśleć pewne 
zagadnienia – polskość i niemieckość 
są tematami pełnymi skojarzeń dla 
obu stron. Niejednokrotne skakanie 
sobie do gardeł na przestrzeni dziejów; 
spychanie na margines tego wszyst-
kiego co niemieckie lub poniemieckie 
w czasach socjalizmu; przetrwanie 
gwar lokalnych, mieszanie się ludności, 
wyjazdy zarobkowe i turystyczne, ludzkie 
spotkania po latach i dużo wzruszeń. 
Czekamy więc, co przyniosą kolejne 
lata współpracy partnerskiej.

dokończenie ze  str. 1

dokończenie ze  str. 1

Wystąpiły Bialskie Mażoretki 
(szkółka, grupa przedszkolna 
i szkolna), Bialskie Mażoretki 

LOCA, Prószynki i Melodia z Prószkowa 
oraz Axelki i Axel z Krapkowic.
 Orkiestry, które grały podczas parady, 
to: Dechový Orchestr ZUŠ Krnov, 
Orkiestra Dęta Ostropa, Krapkowicka 
Orkiestra Dęta, Dechový Orchestr Mladých 

ZUŠ Jeseník, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Głogówka, Orkiestra Komendy 
Wojewódzkiej Policji w  Katowicach, 
Bialska Orkiestra Dęta.
 Gwiazdą wieczoru była Teresa Werner, która 
około godz. 21:00 zaprezentowała na scenie 
największe przeboje i zgromadziła na boisku 
sporą widownię. Po koncercie można było 
nabyć płytę z autografem piosenkarki.

tekst: Dominika Rak
zdjęcia: Marek Doskocz

• Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Milówki
• Krakowska Orkiestra Staromiejska

• Dechový Orchestr Mladých ZUŠ Jeseník
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół 

Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla
• Orkiestra Dęta „Górażdże Cement”

Dotychczas podczas wszystkich parad wystąpiły następujące orkiestry:

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy
• Orkiestra Dęta przy OSP w  Mechnicy-

Kamionce
• Dynybyly Band z Jesenika
• Młodzieżowa Orkiestra „Kapr ys” 

z Boguszyc-Źlinic
• Dechový Orchestr ZUŠ Zábřeh
• Miejska Orkiestra Dęta z Rybnika
• Dechová hudba Město Albrechtice
• Musikverein „Eintracht” Darmsheim E.V.
• Orkiestra Dęta z Białej, k. Wielunia
• Orkiestra Dęta z Ołomuńca
• Orkiestra Dęta z Kotulina
• Orkiestra Dęta z Głogówka
• Orkiestra Dęta z Polskiej Cerekwi
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łowkowic
• Orkiestra Dęta KWK „Mysłowice-Wesoła”
• Orkiestra Dęta z Węgier, k. Opola
• Rozmarýnka
• Jesenická Dvanáctka
• Dechovka KRNOVANKA
• Dechová hudba Slezanka
• Orkiestra Dęta z Zawadzkiego
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gm. Gogolin
• Dechový Orchestr ZUŠ Krnov
• Orkiestra Dęta Ostropa
• Krapkowicka Orkiestra Dęta
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Głogówka
• Bialska Orkiestra Dęta
• Orkiestra Reprezentacyjna Euroregionu 

Pradziad

25 lat minęło Jubileuszowa parada
orkiestr dętych

Dystans przemarszu nie był długi, więc siła w nogach nie musiała być aż tak duża jak w płucach

Konferencja odbyła się w Sali widowiskowej Urzędu Miejskiego

Bialska Parada to - w zasadzie - impreza międzynarodowa, nie brakowało więc akcentów czeskich

Międzyprelekcyjne rozmowy połączone z konsumpcją przekąsek
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27 k wietn ia  (p iątek ) 
w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku  Kul tur y, 

Sportu i Rekreacji w Kor-
fantowie odbył się XXVII 
Wojewódzki Dziecięcy 
Festiwal Piosenki. 

 GCK w Białej 
reprezentowały 
dziewczynki ze Studia 
Piosenki: Magdalena 
Gnielka, Emilia Kusber 
i Martyna Preusner. 
Za swoje występy 
otrzymały dyplomy 
z wyróżnieniem. 

DR

Łącznicki chór Seniores

Chrzeliccy jednokołowcy

Maj - miesiąc Pierwszych Komunii

 Okładka książki

W  ramach pro jek tu 
„Muzyczno-sportowe 
oblicza przyjaźni” chór 

Seniores z Łącznika i mo-
nocykliści z Chrzelic mieli 
możliwość prezentowania 
nieprzeciętnych umiejętności  
w Jeseniku (Czechy).

 W  urokliwej scenerii uzdrowiska 
Priessnitz chór dał blisko godzinny 
koncert oklaskiwany przez liczną pu-

bliczność. Z nie mniejszym entuzjazmem 
spotkały się popisy monocyklistów,  
Zwłaszcza imponujące były numery 
na najwyższych „rowerach”. 
 Po występach naszych grup (przed 
budynkiem głównym uzdrowiska) 
impreza przeniosła się na pobliskie 
błonia, gdzie kunszt prezentowały już 
czeskie zespoły, m.in. Orkiestra ZUS 
Jesenik z mażoretkami, Holatka (którą 
zobaczymy w Białej 3 czerwca), Yes Blues 
czy Vagon Rock Machine.

13 maja w kościele parafialnym w Białej do Pierwszej Komunii Świętej 
przystąpiło 37 dzieci (16 dziewczynek i 21 chłopców). W tym gro-
nie znalazły się również dzieci z Laskowic, Prężynki oraz Prudnika.

DR

Zofia Mueller ur., 1931 r., zm. 20.04.2018 r., zam. Gostomia
Paweł Otte ur., 1944 r., zm. 21.04.2018 r., zam. Prężyna

Jerzy Chmielorz ur., 1957 r., zm. 23.04.2018 r., zam. Pogórze
Tadeusz Michniewicz ur., 1948 r., zm. 27.04.2018 r., zam. Chrzelice

Henryk Wieja ur., 1951 r., zm. 05.05.2018 r., zam. Łącznik
Dariusz Niedziela ur., 1967 r., zm. 08.05.2018 r., zam. Wilków

Roman Dembożyński ur., 1963 r., zm. 09.05.2018 r., zam. Kolnowice
Henryk Gonsior ur., 1954 r., zm. 18.05.2018 r., zam. Łącznik

Józef Olejnik ur., 1957 r., zm. 21.05.2018 r., zam. Biała

Chórzyści i monocykliści 
za południową granicą

Śpiewały w Korfantowie

Pierwszokomunijni

Zaproszenie

W ramach „Tygodnia hi-
storycznego“ Komisja 
Historyczna Powiatu 

Prudnickiego (Historische 
Kommission für den Kreis 
Neustadt/OS e.V.) wraz z part-
nerami z Prudnika, Głogówka 
i Krapkowic organizuje liczne 
spotkania historyczne w po-
wiatach prudnickim i krap-
kowickim, które pozwolą na 
wgląd w historię miejsc oraz 
prace Komisji.

 W środę, 30 maja, o godz. 18.00, 
w  Muzeum Ziemi Prudnick iej 
odbędzie się prezentacja 10 tomu 
Serii Pism Krajoznawczych Komisji 
Historycznej: „Historyczne powiaty 
bialski i prudnicki w Katastrze Ka-
rolińskim 1722/26”.
W tomie tym szczegółowo opisano 
stosunki społeczne i  ekonomiczne 
we wsiach leżących w  granicach 
administracyjnych Białej i Prudnika, 
jak również samego miasta Biała, na 
początku XVIII w. Książka stanowi 
skarbnicę wiedzy zarówno dla histo-
ryków, jak i genealogów.

 Serdecznie zapraszamy na wyda-
rzenie! Cieszymy się na spotkanie 
z Państwem.

Zarząd Komisji Historycznej 
Powiatu Prudnickiego
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Pchle targi to okazja, by pozbyć się tego, czego nie potrzebujemy, a co wciąż nadaje się do użytku

Pchle targi odbywają się na placu przykościelnym Pogoda tym razem dopisała

Na Facebooku publikowane są linki do nagrań

W dniu pisania tego artykułu na stronce znajdowały się trzy materiały

Rower będzie wymagał poprawienia geometrii kół Szyba volkswagena pokryła się „pajęczyną”

Towary wszelkiej maści

Dwóch braci,
ponad 2 promile

Publikowanie rozpoczęte

28 kwietnia na parkingu przy 
kościele parafialnym od-
był się VII Bialski Pchli 

Targ. Pogoda dopisała, handlu-
jący dopisali; kupujący także. 
 Jak to na pchlich targach bywa – 
kupić można było rzeczy wszelakie: od 

ubrań i butów, przez zabawki dla dzieci, 
bibeloty, aż po artykuły gospodarstwa 
domowego.
 Kolejny pchli targ planowany jest 
na koniec czerwca – już teraz gorąco 
zachęcamy do wzięcia udziału.

DR

Przed miejscowością Otoki ro-
werzysta wjechał – z własnej 
winy – pod koła volkswagena. 

Okazało się, że trzydziestotrzyletni 
cyklista ma w organizmie prawie trzy 
promile alkoholu. 
 Wraz z nim na wycieczkę rowerową 
wybrał się jego czterdziestoczteroletni 
brat. Ten miał natomiast... dwa i  pół 
promila. Z  nikim się nie zderzył, ale 
za sam fakt jazdy „na gazie” otrzymał 
wysoki mandat. Jego młodszy brat 

stanie zaś przed sądem – za kierowanie 
po pijanemu i spowodowanie wypadku 
(jechał niewłaściwą stroną drogi).
 Zdarzenie miało miejsce 6 maja (a więc 
w niedzielę kończącą długi weekend), 
przed godziną 13:00. Kierowca samochodu 
był trzeźwy i – jak wspomniano – nie 
da się powiedzieć o jego winie w całej 
tej sytuacji.
 Materiał na podstawie danych z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prudniku 
(zdjęcia także pochodzą z tego źródła).

Wystartowała bialska telewizja 
internetowa – pełniąca funk-
cję informatora z ramienia 

Urzędu Miejskiego.

 Można ją namierzyć wpisując w youtu-
be'ową lub facebook'ową wyszukiwarkę 
hasło „Biała TV”. W logo znajduje się cha-
rakterystyczny czerwono-biały herb gminy.
 Jak na razie ukazały się trzy mate-
riały – w  formie mini-reportaży (jak 
te, z których zbudowane są wieczorne 

serwisy informacyjne w  rozmaitych 
stacjach telewizyjnych); jest narracja, 
są tak zwane setki (nagrania „gadających 
głów”) i wiele innych dokładnie znanych, 
choć nie zawsze nazywanych, elementów.
 Jeden z filmików mówi o wzbogaceniu 
kasy (tzw. okienka) w Urzędzie Miejskim 
o możliwość płatności kartą. Drugi dotyczy 
turnieju piłkarskiego, który niedawno 
odbył się w Białej. Tematem trzeciego 
jest rewitalizacja ulicy Opolskiej.

BS

“Das Geschenk”
Was kann ich nur dir heut’ schenken?
Was kann ich nur mir ausdenken?
Alles was ich zu dir sage,
alles was ich für dich habe …
sind die Wünsche und die Küsse,
einfach viele liebe Grüβße!
Ich will heute Dich beschenken
Ganz, ganz einfach – mit meinem Herzen!

WIR LERNRN: 
MINI – WÖRTERBUCH

DAS GESCHENK
– PREZENT

DIE WÜNSCHE
– ŻYCZENIA
DIE KÜSSE
– BUZIAKI

DIE GRÜßE
– POZDROWIENIA

DAS HERZ
- SERCE

Löse das Rätsel.
Wie lauted die 

Lösung?
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Zdarzenie miało miejsce tuż po długim majowym weekendzie

Na szczęście pożar się nie rozprzestrzeniłCała sytuacja skończyła się nieźle - biorąc pod uwagę jak skończyć się mogła

Bywa, że zasada „nie deptaj zieleni” ulega zawieszeniu w imię wyższych wartości

wspólna msza święta - z pocztami sztandarowymi Spotkanie pod bialską remizą

Przemarsz przez rynekCentralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - prawdziwa gratka dla strażaków

Pożarnicza ochotnicza kooperacja

Bialscy strażacy-ochotnicy go-
ścili swoich odpowiedników zza 
wschodniej granicy – z oddalo-

nego o prawie dziewięćset kilome-
trów Marienheide.
 Wizyta zaprzyjaźnionej jednostki miała 
miejsce w długi weekend – a w zasadzie: 
podczas jego części, bo począwszy od trze-
ciego maja (a więc w czwartek), pod wieczór.
 Zaczęło się od przywitania, wspólnego 
posiłku i rozmów integracyjnych. Na drugi 
dzień natomiast, po śniadaniu przyszedł czas 
na prezentację struktur działania pożarnic-
twa (miejscowego, regionalnego i ogólnopol-
skiego). Potem zaś przyszedł czas na zwie-
dzanie zamku w Mosznej.
 Po wspólnym obiedzie strażacy wspól-
nie udali się na mszę (z wyraźnym akcen-
tem świętofloriańskim) – liturgia rozpo-
częła się o 17:00; uczestniczyły w niej także 
poczty sztandarowe z: Białej, Marienheide 
oraz Pogórza. Wieczorem odbyła sie nato-
miast wspólna zabawa.
 Kolejny dzień pobytu – sobota – prze-
biegł pod znakiem wycieczki do Centralnego 
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wie-
czorem natomiast odbyło się grillowanie.
W  niedzielę goście zostali pożegnani 
i  ruszyli w swoje strony. Tę odsłonę inte-
gracji i  wymiany doświadczeń strażacy-
-ochotnicy mają więc zaliczoną. Powtórka 
z rozrywki na pewno nastąpi.
 Informacje wykorzystane do przygoto-
wywania artykułu pochodzą od OSP Biała 
(podobnie zdjęcia).

BS

Mającemu ponad trzy promile 
alkoholu we krwi kierowca 
grozi do dwóch lat więzie-

nia, sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów (na terenie Polski) oraz 
– minimalnie – pięć tysięcy zło-
tych grzywny.

 Czterdziestotrzyletni obywatel 
Ukrainy tłumaczył się – w  rozmowie 
z  policjantami – kłótnią z  żoną. Cóż, 
problem z życia wzięty – w tym przypadku 
jednak pociągnął on za sobą kolejne. 
Pijany kierowca przewrócił – jadąc – znak 

drogowy. Świadkowie uniemożliwili mu 
dalszą jazdę, zatrzymali go do przyjazdu 
policji; zachowali się więc – można 
powiedzieć – książkowo.
 Zdarzenie miało miejsce 7 maja 
(w poniedziałek) przed godziną 12:00. 
Fiat – bo takim pojazdem poruszał się 
kierowca – został odholowany. Cała akcja 
miała miejsce na obwodnicy Białej.
 Tekst powstał na podstawie informacji 
pochodzących z Komendy Powiatowej 
Policji w Prudniku. Z tego źródła po-
chodzą również fotografie.

BS

Trzeciego maja – a  więc 
w dniu, w którym powitali 
delegację ochotników z Ma-

rienheide (piszemy o tym w bieżą-
cym numerze) – bialscy strażacy 
dwukrotnie ruszali do akcji.

 Pierwszą interwencją było zapalenie 
się drzewa w  Gostomi. W  przypadku 

drugiej – to woda, nie ogień, stanowiła 
problem. Wskutek intensywnych opa-
dów uszkodzeniu uległ dach budynku 
wielorodzinnego w Białej – w związku 
z  tym: mieszkania były zalewane. Do 
zabezpieczenia użyto plandeki.
 Źródło informacji oraz zdjęć: OSP 
Biała.

BS

Kłótnia, promile i konsekwencje Na dwoje syrena zawyła
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Pasjonaci

STARS po raz kolejny na podium

starych aut
w Białej

5 maja 2018 na Rynku w Białej odbył się pokaz 
organizowany w ramach Rajdu Pojazdów 
Zabytkowych Klubu „94 Oktany”.

 Do Białej zjechało około dwudziestu pięciu 
zabytkowych aut, w tym najstarszy w grupie Fiat 
Topolino (z 1973 roku), popularny „maluch” – Fiat 
126p, Mercedes 190 czy Nissan Figaro.
 Przez około godzinę ciekawostki i historie 
samochodów opowiadał Piotr Gawron z Klubu 
„94 Oktany”. 
Największe zainteresowanie wśród oglądających 
wzbudzały: ogromny Buick Riviera, Jaguar MK II 
oraz – należący do mieszkańca gminy Biała – Cadillac 
Eldorado (niezrzeszony w Klubie „94 Oktany”).
 Samochody można było podziwiać z zewnątrz, 
wewnątrz; a także zaglądać pod maski; niektórzy 
mieli szczęście usiąść w środku.

DR

Były auta większe, były też mniejsze

Można było zajrzeć pod maskę Obok takiej 'ślicznotki' ciężko przejść obojętnie

Stare auta można podziwiać nie tylko na filmach

Nissan, fiat, mercedes - do wyboru, do koloru

Gdy już zmagania dobiegną kresu, przychodzi czas na zdjęciaFakt, że było to 30-lecie cheerdancingu, wzmagał emocje i frekwencję

Tym razem mistrzostwa odbyły się w województwie śląskim w Chorzowie

Wystawa odbyła się na bialskim Rynku - kto nie zaplanował jej odwiedzenia, mógł zrobić to mimochodem

Koniec kwietnia – przy-
szedł czas na kolejny 
egzamin – najważniejsze 

zawody sezonu. W tym roku 
Mistrzostwa Polski odbyły 
się w Chorzowie. Jubileusz 
30-lecia cheerleadingu w Pol-
sce oraz największa liczba 
uczestników tegorocznych 
zmagań sprawiły, że impreza 
była naprawdę wyjątkowa.

 W pierwszym dniu Adamant Dance 
Studio (ADS) reprezentowały: Nadia 
Szczepańska i  Agnieszka Walczyk 
(w kategorii duetów cheer jazz junior). 
Dziewczęta oczarowały jurorów 
i wywalczyły tytuł mistrzyń Polski, 
wysoko podniosły poprzeczkę dla 
naszych kolejnych reprezentantów. 
Dzień później ten sam duet w kategorii 
freestyle pom wywalczył IV miejsce. 
Kolejne złoto przypadło w  udziale 
grupie GOLD STARS (w  składzie: 
Wiktoria Batel, Markus Gonsior, 
Karolina Dapa, Olivia Poremba, Nikola 
Białek, Wiktoria Larysz, Wiktoria 
Horbacz, Dominika Zelasko, Patrycja 
Zelasko) w kategorii zespołów cheer 
jazz senior oraz duetowi Wiktoria 
Batel i Markus Gonsior.
 Przepięknie zaprezentował się nasz 
drugi duet w tej kategorii – Karolina 
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Niejeden dźwięk bębenka

Artyści zapewniali różne atrakcje

Jest moc! Można było spędzić miło czas

Trofea i dyplomy, czyli nagrody (choć nie jedyne) za wytrwałą pracę na treningach

ogromne zainteresowanie mediów. 
Duety Agnieszka i  Nadia oraz Mar-
kus i  Wiktoria zostały poproszone 
o udzielenie wywiadów dla telewizji 
TVN, Superstacja oraz Chorzowianin. 
To właśnie dla takich chwil warto 
pracować cały rok.
 Korzystając z  okazji chciałabym 
serdecznie podziękować naszym 
sponsorom – Bankowi Spółdzielczemu 
w Białej, Hotelowi Salve z Głogówka 
oraz Burmistrzom gmin: Białej – panu 
Edwardowi Plicko i Głogówka – panu 
Andrzejowi Kałamarzowi; dzięki którym 
tancerze ADS tradycyjnie już mogli 
zaprezentować się w  przepięknych 
strojach i dresach.
 Serdecznie dziękuję również naszemu 
instruktorowi akrobatyki – Michałowi 
Paluchowi, a  także Wiktorii Batel 
i  Markusowi Gonsiorowi: za pomoc 
i wsparcie w przygotowaniu młodszych 
tancerzy. Dziękuję cudownym rodzi-
com, którzy zawsze stają na wysokości 
zadania, panu Markowi Doskoczowi 
za świetny fotoreportaż oraz wszystkim 
naszym przyjaciołom, którzy jak zawsze 
kibicowali i mocno trzymali kciuki.
 Z  całego serca gratuluję moim 
tancerzom wspaniałych wyników, 
ale przede wszystkim – pięknych 
prezentacji. Jestem z Was dumna!

Tekst: Aleksandra Hindera
Zdjęcia: Marek Doskocz

Dapa i  Dominika Zelasko, który 
w pięknym stylu wywalczył brąz. Tytuł 
II wicemistrza Polski zdobyli również 
Wiktoria i Markus w kategorii freestyle 
pom senior. W rywalizacji zespołowej 
GOLD STARS zajęli V miejsce. Rów-
nież nasze juniorki z  grupy SILVER 
STARS (w składzie: Nadia Szczepańska, 

Agnieszka Walczyk, Natalia Jankowska, 
Alicja Czereba, Eliza Podgórni, Oliwia 
Porębska i Hiacynta Weight) po ciężkiej 
walce uplasowały się na VIII miejscu.
 Podsumowując: przywieźliśmy 
z tegorocznych mistrzostw trzy złote 
i  dwa brązowe medale. To jednak 
nie koniec wyróżnień, nasi tancerze 

odebrali również puchary GRAND 
PRIX POLSKI za 2017 rok w kategorii 
cheer jazz dla GOLD i LITTLE STARS. 
Jesteśmy niezwykle dumni, że kolejny 
rok z  rzędu jesteśmy w  tej kategorii 
najlepsi w Polsce.
 Wspaniałe prezentacje oraz piękny 
wizerunek naszych tancerzy wzbudziły 

Od 10 do 13 maja, a więc 
od czwartku do nie-
dzieli, odbył się – by-

najmniej nie po raz pierwszy – cykl 
imprez plenerowych pod wymow-
nym tytułem „Dźwięk blaszanego 
bębenka”. 

 Przez pierwsze trzy dni wydarzenia 
odbywały się wieczorem – po 20:00; 
na koniec zaś (jako że była to nie-
dziela) – zaczęto już wczesnym 
popołudniem (14:00).
 Miejsce akcji: boisko sportowe 
w Łączniku. Organizator: miejscowe 
koło Mniejszości Niemieckiej. Choć 
atrakcji nie brakowało – muzycznych, 
kulinarnych i towarzyskich – za główną 
można było uznać grupę Trachtenkapelle 
Stetten, z Niemiec. Orkiestra już od dawna 
współpracuje ze społecznością Łącznika.

BS

Sponsorzy imprezy „Dźwięk blaszanego bębenka”: Gmina Biała • Hur-
townia elektroinstalacyjna „Candela Plus”, z Białej • Gminne Centrum Kultury 
w Białej • Firma Handlowo-Usługowa „Wiktor”, Barbara Hanko, z Białej • Bank 
Spółdzielczy w Białej • Centrum Rekreacyjne „Zielona Zatoka”, z Łącznika • Euro-
-Market, Ewa Mukoid, z Łącznika • Sklep Lewiatan, z Łącznika • Firma Handlowa 
„Mineral-Pasz”, Jadwiga Heda, z Ligoty Bialskiej • Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowe „Rol-Pol” – S. Wojciechowski, Z. Skowroński, spółka 
jawna, z Białej • Sklep Przemysłowy „Dom i Ogród”, Małgorzata Majer, z Łącznika 
• Agent Ubezpieczeniowy Felicyta Augustyn • Centrum Handlowe „Lewiatan”, z 
Zieliny • Sklep Spożywczy, Gizela Deszczka, z Łącznika • Cukiernictwo, Małgo-
rzata Pela, z Łącznika • Piekarnia „Edma” S.C., Małgorzata, Paweł Flisiak, z Łącz-
nika • Wodociągi i Kanalizacja w Białej, sp. z o.o. • RSP Krobusz • Skład Materia-
łów Drzewnych „Stolarz”, Krzysztof Domiański, z Opola • MEB Technical GMBH, 
z Opola • Pisseria Spoko'loco – Angelika i Florian Spiller.
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Czwartą edycję naszego Qu-
izollo mamy już za sobą (od-
była się w piątkowy wieczór, 18 

maja). Kogo z nami nie było – niech 
żałuje, bo zabawa przebiegła jak za-
wsze świetnie.

 Udział wzięło sześć drużyn – czy-
li trzydzieści cztery osoby. Oprócz 
mieszkańców Chrzelic tradycyjnie już 
zawitała drużyna z Gogolina – chodzi 
o przedstawicieli hotelu NOVA. Z kolei 
– w jednej z chrzelickich drużyn znalazła 
się dziewczyna z Rumuni; nasze Quizollo 
ma już zatem zasięg międzynarodowy.
 Zabawa składała się – wzorem 
ubiegłego miesiąca – z  pięciu rund 
(wiedza ogólna, liczby, zagadki mu-
zyczne, licytacja, pokerozollo). Tym 
razem w rundzie muzycznej zawodnicy 
zmierzyli się z muzyką filmową. Okazało 
się, że najtrudniej jest odróżnić zawod-
nikom motyw z  „Gwiezdnych wojen” 
od motywu z „Indiany Jonesa”. Oprócz 
tego: jednej drużynie udało się pomylić 
muzykę z „Koziołka Matołka” z muzyką 
z „Reksia” (co wywołało dużo śmiechu 
na sali). Zawodnicy tłumaczyli się tym, 
że na końcu utworu słychać było szczekanie 
(jednocześnie: reszta drużyn słyszała 
beczenie Koziołka Matołka). I właśnie 
po to powstało nasze Quizollo – byśmy 
mogli wspólnie się pośmiać – czasem 
z przeciwnika, a czasem z siebie.
 Pytania dobrane są tak, by wszyscy 
mieli równe szanse – wykształcenie czy 
wiek nie mają dużego znaczenia, liczy się 
intuicja, logika i... trochę szczęścia. Jak 
np. wytypować prawidłową odpowiedź 
w  pytaniu o  ilość uderzeń na minutę 
w przypadku... serca wieloryba? Do wy-
boru były odpowiedzi: 9, 25, 42 i 60? Jak 

Wiedza, logika, intuicja, zabawa
Zapraszamy stałe i  nowe 

drużyny do wspólnej zabawy 
– tym razem 22 czerwca 
(piątek), o  godzinie 19.00, 
w Wiejskim Centrum Integracji 
w Chrzelicach.
Każdy może do nas dołączyć, 
prosimy jednak o wcześniejsze 
zgłaszanie się na adres mailowy: 
chrzelice@wp.pl lub SMS-em: 
501-238-042. Organizatorzy: 
Grażyna Dolak i Andrzej Uliczka.

Zwycięska drużyna. W ich przypadku jednak określenie „zwycięzca bierze wszystko” nie znalazło zastosowania

Dobry tort nie jest zły Przykładowe pytanie

by się tak zastanowić – ogromne zwierzę 
ma ogromne serce i na pewno organ ten 
potrzebuje dużo czasu, by się skurczyć 
i rozkurczyć... Kto tak pomyślał i wybrał 
odpowiedź „9”, zdobył punkt.
 Oczywiście nie mogło obejść się bez 
nagród. Tym razem uczestnicy zabawy 
wielce zaskoczyli nas – organizatorów. 
Drużyna Minionków – zwycięzców 

poprzedniej edycji – zafundowała 
ogromny tort, a z Hurtowni Elektrycznej 
EL12 pozyskali dla nas gadżety firmowe: 
długopisy, notesy, zapachy samochodowe 
i  ogromną torbę cukierków. Drużyna 
Ciamajd zasponsorowała wspaniały likier 
śmietankowy, a drużyna z hotelu NOVA 
w Gogolinie przywiozła nam: bon na dwie 
godziny w kręgielni, bon o wartości 40 zł 

do wykorzystania w hotelowej restauracji 
oraz bon na cztery pucharki lodowe.
 Tworząc pierwszą edycję quizu, nie 
spodziewaliśmy się, że zabawa zacznie 
mieć takie wsparcie ze strony uczestników. 
Zadowolenie okazują właśnie we wspo-
mniany wyżej sposób – przynosząc nam 
nagrody dla innych. Quiz jest naszą 
prywatną inicjatywą, poświęcamy swój 
czas i robimy to z wielka radością, ale nie 
mamy środków finansowych na nagrody. 
Dzięki zaś inicjatywie naszych wspania-
łych uczestników – możemy nagrodzić 
najlepszych nie tylko brawami.
 Po prawie trzygodzinnych zmaga-
niach i  zaciętej rywalizacji, zwycięzcą 
czwartej edycji Quizollo została drużyna 
MINIONKÓW! Wspaniały tort, który 
ta właśnie drużyna zafundowała, trafił 
z powrotem w ich ręce. Zwycięzcy szybko 
podjęli jednomyślną decyzję: tortem 
zostają na miejscu poczęstowani wszyscy 
uczestnicy. To była naprawdę wspaniała 
uczta! Dzięki hojności sponsorów – w tej 
edycji wszyscy wyszli z nagrodami.

Grażyna Dolak

W sobotę, 12 maja, uczniowie 
Szkoły w Grabinie uczest-
niczyli, już po raz czwarty, 

w XIX Wojewódzkim Festiwalu Ar-
tystycznym „Liść Dębu”, który orga-
nizuje (z wielkim rozmachem) PSP 
w Dąbrowie. 

 Impreza cieszy się wielką popularnością 
wśród dzieci i młodzieży z całego wojewódz-

twa. Profesjonalne jury, w którym zasiadają 
m.in. przedstawicielki Filharmonii Opolskiej 
i Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu, 
ocenia uczestników w kategoriach: soliści, 
duety i zespoły. 
 W  tegorocznym festiwalu brali udział 
wszyscy uczniowie szkoły, którzy w (utwo-
rzonym przez nauczycielkę muzyki: Korne-
lię Thiel chórze) wyśpiewali sobie I miejsce 
i zdobyli Złoty Liść Dębu. Wynajem namiotów

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

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

Uczeń wyróżniony

Śpiewać, zdobyć Liść Dębu

Marcel Neukirch – gimnazjali-
sta z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Łączniku otrzy-

mał wyróżnienie w XXIV Finale Kon-
kursu Recytatorskiego w języku nie-
mieckim „Młodzież recytuje poezję“.

 Zaprezentował wiersz J. W. Goethego 
"Neue Liebe, neues Leben". Opiekunem 
ucznia była germanistka Dorota Haberecht. 
 We wspomnianym finale (który przepro-
wadzono 4 kwietnia, o godz. 10.00, w Teatrze 
im. Jana Kochanowskiego w Opolu) wystą-
piło ponad siedemdziesięciu recytatorów 

wyłonionych w sześciodniowych elimina-
cjach rejonowych – odbyły się one w: Pró-
szkowie, Kolonowskiem, Cisku, Białej, Kup 
i Oleśnie. Łącznie przesłuchano ponad trzy-
stu siedemdziesięciu recytatorów. 
 Wcześniejsze etapy konkursu to: miejsko-
-gminny oraz podstawowy. Ponad trzy tysiące 
młodych recytatorów stanęło w szranki na 
samym wstępie. Celem tego rodzaju zmagań 
jest – rzecz jasna –  popularyzowanie nie-
mieckojęzycznej poezji wśród dzieci i mło-
dzieży. Organizator to– od dwudziestu czte-
rech lat – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim. BS

Komisariat Policji w Białej informuje o powtarzających 
się próbach wyłudzania od mieszkańców gminy pienię-
dzy metodą „na wnuczka”, „na policjanta”. Przestrze-
gamy przed tego rodzaju działaniami. O każdej próbie 
wyłudzenia gotówki w ten sposób należy powiadamiać 
Komisariat Policji w Białej pod nr tel. 77 4387 160.
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

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 17

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

www.german-shop.pl  info@german-shop.pl
Krzysztof Schuster  Olbrachcice 21 a

tel: 606 631 142, 503 107 561

Usługi Budowlane
Schuster

º Malowanie  º Tapetowanie
  º Rigipsy  º Gładzie

  º Posadzki

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
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Budynek w czasie prac termomodernizacyjnych

Budynek szkoły - przedmiot termomodernizacji

Teren rekreacyjny przy zjeździe z obwodnicy

Ulica Opolska po renowacji Zrealizowano także ścieżkę rowerową

Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia 

Bieżące inwestycje w mieście

Zadanie realizowane jest w ramach 
wspólnego projektu pn. „Termomo-
dernizacja obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Subregionu Połu-
dniowego”.

 W projekcie uczestniczy 15 jednostek samorządu 
terytorialnego: Powiat Nyski jako Lider Projektu oraz 
14 partnerów (Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, 
Gmina Głubczyce, Gmina Prudnik, Gmina Biała, Gmina 
Paczków, Gmina Głuchołazy, Gmina Pakosławice, 
Gmina Nysa, Gmina Korfantów, Gmina Otmuchów, 
Gmina Skoroszyce, Gmina Grodków, Gmina Branice). 
Obejmie on głęboką termomodernizację 21 budynków 
użyteczności publicznej, zlokalizowanych na obszarze 
Subregionu Południowego, w  tym: szkoły, żłobki, 
przedszkola, urzędy miast i gmin, szpitale, świetlice 
wiejskie, budynki OSP i OPS.
 Prace w  zakresie zadania obejmą modernizację 
instalacji c.o., docieplenie ścian zewnętrznych wraz 
z tynkowaniem, docieplenie ścian przy gruncie oraz 
ścian piwnicznych, ocieplenie stropodachów, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji pio-
nowych i poziomych, przegród oraz wymianę źródeł 
światła na oświetlenie ledowe.
 Planowane efekty projektu to: redukcja emisji CO2, 
ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz ograniczenie 
zużycia energii elektrycznej.
 Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014–2020.
 Wartość robót budowlanych wynosi: 2 381 713 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wynosi 600 000 zł.

KOLORYSTYKA  ELEWACJI

Przebudowa drogi gminnej 
ulicy Opolskiej w Białej

 Zadanie zostało dofinansowane 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 – w ramach 
operacji „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych”.
 Przebudowano odcinek ulicy Opolskiej 
– długość: 775 m – od drogi wojewódzkiej 
414 (obwodnicy miasta) do ulicy Szynowice. 
Wykonana została nowa nawierzchnia 
(z betonu asfaltowego) oraz nowe chodniki 
(z kostki betonowej); ponadto wybudowano 
ścieżkę rowerową oraz ciąg pieszo-rowerowy 
(o nawierzchni z betonu asfaltowego).
 Rozbudowano kanalizację deszczową 
oraz oświetlenie uliczne (o nowe lampy); 
wykonano zjazdy indywidualne i publiczne, 
oznakowanie pionowe i poziome. W ramach 
zadania wybudowane zostało również 
miejsce wypoczynku (w punkcie, gdzie 
ulica Opolska „włącza się” do obwodnicy) 
– wyposażono je w zieleń, ławki, stojaki 
rowerowe, kosz na śmieci, a także miejsca 
parkingowe. Obszar ten służyć ma rowe-
rzystom (oraz wszystkim korzystającym 
ze ścieżki rowerowej – zarówno na terenie 
miasta, jak i przy drodze wojewódzkiej 
414: w kierunku Dębiny i Mosznej).
 Całkowita wartość robót budow-
lanych wyniosła 2.042.882 zł, zaś 
dofinansowanie w ramach PROW 
szacowane jest na ok 1.300.000 zł
 Odcinek, który przebudowano, 
stanowił pierwszy etap kompleksowej 
przebudowy ulicy Opolskiej, natomiast 
od czerwca planowana jest przebudowa 
dalszego odcinka – do Rynku.


