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Młodzież recytuje

Gaude Mater Polonia

poezję

N R  4  ( 2 2 3 )  •  k w i e c i e ń  2 0 1 3  •  R O K  X X I I I  •  I S S N  1 2 3 2 - 7 3 - 5 2 8  •  C E N A  2 , 0 0  z ł  •

14 kwietnia 2013 r. w  kościele parafial-
nym w Olbrachcicach odbył się koncert pt. 
„Muzyczna Podróż”, w  którym wystąpili 
Ewelina Wojciechowska (fortepian) i Łukasz 
Ostrowski (puzon). Ewelina uczęszczała do 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Prudniku, 
a następnie do Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Gliwicach. Obecnie jest studentką traktującą 
muzykę jako hobby. Od 2008 r. jest członkiem 
Bialskiej Orkiestry Dętej, zdobywała liczne 
nagrody i  wyróżnienia. Łukasz Ostrowski  
naukę w Szkole Muzycznej w Prudniku roz-
począł w 1995 r. Następnie uczył się w Szkole 
Muzycznej w Nysie. Zdobywał liczne nagrody 
i wyróżnienia . W 2009 r. wraz z Bialską Orkie-
strą Dętą zdobył III, a w 2011 r. II nagrodę 
na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr 
Dętych  „Złota Lira” w Rybniku, dodatkowo 
otrzymując dyplom dla Najlepszego Solisty 

Festiwalu w 2011 r. Od 2009 r. Łukasz jest stu-
dentem Akademii Muzycznej w Katowicach. 
We wrześniu 2011 r. doszedł do półfinału V 
Międzynarodowego Konkursu Muzycznego 
im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. 
W marcu 2011 r. przeszedł pozytywnie prze-
słuchania do projektu „I, culture orchestra” 
oficjalnej orkiestry polskiego przewodnictwa 
w Radzie Unii Europejskiej. 
 W czasie koncertu w olbrachcickiej świą-
tyni muzycy zaprezentowali utwory G. Fre-
scobaldiego. J.S. Bacha, B. Marcelo, J. Pachel-
bacha, R. Schumana, C. Francka, F. Schu-
berta, A. Piazzoli i E. Moriconego. Dopisała 
frekwencja, zainteresowanie koncertem było 
znaczne. Zgromadzonym wystep przypadł do 
gustu, a proboszcz ks. Henryk Prygiel nie krył 
zadowolenia. Koncert prowadziła jak zawsze 
niezawodna Elżbieta Malik.

15 kwietnia w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Białej 

odbył się konkurs recytatorski 
w języku niemieckim pn. Mło-
dzież recytuje poezję dla szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. W skład 
komisji konkursowej wchodzili 
nauczyciele języka niemieckiego.

 W  kategorii klas I  – III pierwsze 
miejsca przyznano Malwinie Osmęckiej 
i Marcinowi Barysz (oboje z Białej), dru-
gie miejsca przypadły Dawidowi Sobek 
z Gostomi i Klaudii Globisz z Łącznika, 
a trzecie miejsca zajęli Markus Gonsior 
z Białej i Anna Haberecht z Pogórza.
 W kategorii klas IV – VI pierwsze 

miejsca przyznane zostały Patrycji Ko-
plytta z Grabiny i Magdalenie Preusner 
z Łącznika. Drugie miejsca przypadły 
Nikoli Sobek z Białej i Marcelowi Neukirch 
z Łącznika, a  trzecie Pawłowi Apostel 
z  Białej i  Joannie Lisson z  Łącznika. 
Ponadto wyróżniona została Marzena 
Krupa z Grabiny.
 W kategorii gimnazjalistów pierwsze 
miejsca przyznano Paulinie Kwoczek 
z Białej i Patrykowi Lenart z Łącznika, 
drugie miejsca przypadły Klaudii Barysz 
i Dominice Sobek (obie z Białej), a trzecie 
Danieli Woehl i Klaudii Wybraniec (obie 
z Białej).
 W grupie szkół ponadgimnazjalnych 
zwyciężyła Nikola Walczyk z  Zespołu 
Szkół w Białej.
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27 marca br. na sesji Rady Miejskiej 
radni zapoznani zostali z infor-

macją o stopniu zaspokajania pomocy 
i opieki społecznej w gminie Biała w 
2012 r. oraz z informacją o działalności 
w minionym roku Stacji Opieki Caritas 
i Gabinetu Rehabilitacyjnego. W dal-
szej części sesji przedstawiona została 
ocena Burmistrza Białej z realizacji 
„Rocznego współpracy Gminy Biała 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie za 2012 r.”. 
 Przedstawiona została również 
informacja o realizacji zadań w ramach 
funduszu sołeckiego w 2012 r. oraz 
informacja o działalności Komisji 
Rewizyjnej Rady w 2012 r. 
 Podjęte zostały uchwały w sprawach: 

 – wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty od właścicieli nieruchomości 
na terenie gminy Biała,

Marcowa sesja
Rady Miejskiej

 – określenia wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami składanej przez właściciela 
nieruchomości, na których powstają 
odpady komunalne,

 – o zmianie uchwały w sprawie uchwa-
lenia wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Biała na lata 2013 – 2027,

 – zmian w budżecie gminy na 2013 r.,
 – o zmianie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego,

 – uchwalenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Biała.

Jedną z ważniejszych podjętych uchwał 
była również uchwała w sprawie wyra-
żenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2014 r.
 Większość spraw rozpatrzonych na 
ostatniej sesji i podjętych uchwałach 
przedstawiamy w oddzielnych materiałach 
w tym wydaniu gazety.

(n)

Z działalności
Stacji Opieki Caritas

W ramach tegorocznych zadań w zakre-
sie Gminnego Programu Profilak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
ważne miejsce przypada na pomoc w zakre-
sie zwiększenia dostępności pomocy tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza-
leżnionych od alkoholu oraz narkotyków 
i  ich rodzin. W tych działaniach znaczącą 
rolę odgrywa Punkt Konsultacyjny i Klub 
Abstynenta oraz działalność opiekuńczo – 
wychowawcza prowadzona w świetlicach śro-
dowiskowych w Białej, Prężynie, Laskowcu, 
Śmiczu, Chrzelicach, Nowej Wsi Prudnic-
kiej, Grabinie, Kolnowicach, Ligocie Bial-
skiej, Radostyni, Solcu, Olbrachcicach, Łącz-
niku i Józefowie.
 Ważną rolę odgrywa również współpraca 
z Poradnią Odwykową i z placówkami służby 
zdrowia. Na te zadania w 2013 r. przeznaczy 

się kwotę 139.300 zł. W zakresie udzielania 
pomocy rodzinom w których występują pro-
blemy alkoholowe i narkomania ważne zada-
nie spełnia pomoc psychologiczna i prawna. 
Na te zadania przeznaczy się 9.800 zł. 
 Na prowadzenie profilaktycznej działal-
ności informacyjnej, edukacyjnej i szkole-
niowej w tym zakresie podejmowane będą 
zadania w szkołach w formie pogadanek, 
prelekcji, przedstawień, dofinansowanie 
różnych form wypoczynku. Na te cele prze-
znaczono 6.132 zł. 
 Na rzecz wspomagania działalności insty-
tucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służą-
cej rozwiązywaniu problemów alkoholo-
wych ważne miejsce przypada na pomoc 
dla Klubu Abstynenta i wspieranie działal-
ności Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Na te cele przezna-
czy się kwotę 18.768 zł.  

Na rzecz przeciwdziałania patologiom

W 2012 r. minęło dwadzieścia lat 
działalności Stacji Opieki Spo-

łecznej Caritas w Białej. Otwarcie Stacji 
miało miejsce 19 grudnia 1992 r. Bialski 
Caritas zatrudnia dwie wykwalifikowane 
pielęgniarki, a ich praca jest ukierunko-
wana na środowisko domowe pacjentów. 
Do nich należą ludzie w wieku starszym 
oraz chorzy, pozbawieni w większości 
przypadków pomocy ze strony rodzin. Na 
pielęgnację w środowisku domowym osób 
chorych, niepełnosprawnych, samotnych 
i starszych w 2012 r. wydatkowano około 
123,5 tys. zł. Na te działania dotacja z 
gminnego budżetu wyniosła 50 tys. zł. 
Dziennie średnio jedna pielęgniarka 

wykonuje osiem wizyt domowych. 
Było ich w minionym roku 4.490, a 
liczba wykonanych zabiegów wyniosła 
9.033. Stacja Opieki wypożyczała sprzęt 
medyczno – pielęgnacyjny 67 osobom 
(łóżka, materace przeciwodleżeniowe, 
wózki inwalidzkie, krzesła toaletowe, 
chodziki itp.
 Przy Stacji działa również gabinet 
rehabilitacyjny. Koszt zrealizowanych 
świadczeń w 2012 r. wyniósł ok. 123,5 
tys. zł, w tym dotacja z budżetu gminy 
81 tys. zł. Rokrocznie ze świadczeń 
gabinetu Rehabilitacyjnego korzysta 
ok. 100 osób. Wykonuje się tam ponad 
2,1 tys. zabiegów.

W I kwartale 2013 r. przeprowadzone 
zostały zebrania sprawozdawcze w 

dwunastu kołach Towarzystwa Społeczno – 
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim 
działających na terenie gminy Biała. W cza-
sie zebrań nie dokonywano zmian w skła-
dach osobowych zarządów kół DFK. Pracę 
poszczególnych ogniw organizacji mniej-
szościowej oceniono pozytywnie. Koła w 
dalszej działalności nadal będą się zajmo-
wały pielęgnacją kultury niemieckiej na tere-
nie działania oraz realizacją w tym zakre-
sie określonych projektów. Dotychczas pro-

Zebrania w DFK
jekty najlepiej realizują koła DFK w Chrzeli-
cach i Pogórzu. Na zebraniach zatwierdzono 
plany pracy na 2013 r. Siedmiu delegatów 
z gminy Biała uczestniczyć będzie w obra-
dach na Wojewódzkim Zjeździe DFK. Jak 
informuje Elżbieta Graba - przewodnicząca 
Zarządu Gminnego mniejszościowej organi-
zacji dobrze układa się współpraca pomię-
dzy członkami Zarządu Gminnego organi-
zacji z zarządami poszczególnych kół oraz – 
co warto podkreślić – pomiędzy zarządami 
kół, a Radami Sołeckimi, kołami gospodyń 
wiejskich i innymi organizacjami.

Zmiany w systemie 
wywozu śmieci

Na sesji Rady Miejskiej odbytej 22 kwietnia 2013 r. podjęte zostały 
ostateczne decyzje dotyczące zmian w odbiorze śmieci, które obo-
wiązywały będą od 1 lipca 2013 r. Szczegółowe informacje w tych 
sprawach przedstawimy w majowym wydaniu „Panoramy Bialskiej”.

14 kwietnia po raz pierwszy mogłem 
wyjechać motorowerem, aby obej-

rzeć stan naszych pól na terenie sołectwa. 
Wcześniej było to niemożliwe zwłaszcza 
na terenach niżej położonych, gdzie przez 
dłuższy czas utrzymywała się woda z rozto-
pów śniegu. Na niżej położonych terenach 
zboża ozime i rzepaki wygniły. Tak mów soł-
tys Olbrachcic Jan Smiatek. Zdaniem sołtysa 
Smiatka na polach panuje plaga gryzoni, 
zwłaszcza myszy, które uszkadzają młode 

Wiosna na polach
korzonki pędów roślin. Opóźnione są również 
o około trzydzieści dni siewy zbóż jarych. W 
tym przypadku plony mogą być niezadowa-
lające. Siew buraków cukrowych (około 20 
kwietnia) nie jest zagrożony, a zatem zbiory 
nie powinny być złe, pod warunkiem, że do 
jesieni pogoda będzie sprzyjała ich rozwojowi. 
 Na terenach nie podtopionych - mówi 
sołtys J. Smiatek plony zbóż i rzepaków nie 
powinny być najgorsze. Bądźmy więc opty-
mistami…

Środki na przeciwdziałanie przemocy

W marcu br. zostaliśmy poinformowani przez Urząd Wojewódzki w Opolu 
o przyznaniu kwoty ponad 90 tys. zł na projekt „ Stop przemocy” realizo-

wany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku. Jakie kwoty i zadania 
do realizacji w ramach projektu przypadną dla zadań na rzecz bialskiej gminy 
dowiemy się dopiero w czerwcu br?



PANORAMA BIALSKA • KwIecIeń • 2013 3

18 kwietnia 2013 r. rozstrzy-
gnięty został przetarg na 

przebudowę kąpieliska w Białej 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
wewnętrzną. 

 Przetarg wygrała firma TECHBUD 
z Opola, która zaproponowała wyko-
nanie tych prac za około 1.950.000 
zł. Budowa zostanie sfinansowana ze 
środków budżetowych gminy. 

Będzie nowy basen

 Gminne Centrum Kultury w Białej 
złożyło wniosek o dofinansowanie inwe-
stycji ze środków PROW – Odnowa Wsi 
na kwotę 300.000 zł. Prawdopodobnie już 
w pierwszych dniach maja br. podpisana 
zostanie umowa na dofinansowanie tego 
zadania. W ramach przebudowy nowy 
basen będzie miał wymiary 12,5 m x 
41 m. W nowej niecce powstanie basen 
pływacki i rekreacyjny oraz brodzik 
dla dzieci, zamontowane zostaną dwa 

masaże wodne. 
 Najkosztowniejsza będzie budowa 
stacji uzdatniania wody. Jak dowie-
dzieliśmy się budowa nowego basenu 
rozpocznie się z  chwilą podpisania 
umowy z wykonawcą. Prace potrwają 
minimum trzy miesiące, jednak ze 
względu na formalności związane 
z odbiorem technicznym, sanitarnym, 
bhp itp. Z  basenu będziemy mogli 
korzystać dopiero w przyszłym roku.

Teren 
rekreacyjny
w 
Olbrachcicach

Z 
inicjatywy Jana Smiatka soł-
tysa Olbrachcic w ubiegłym 
roku na terenie przy remizie 

OSP zbudowany został plac zabaw 
dla dzieci oraz drewniana wiata 
wyposażona w ławki, która służy 
do organizowania spotkań towa-
rzyskich mieszkańców, zwłaszcza 
w ciepłe i pogodne dni. 

Na zdjęciach: migawki  
z terenu rekreacyjnego.

Nowa 
nawierzchnia na 
Oświęcimskiej

 Dobiega końca budowa nowej 
nawierzchni na ul. Oświęcimskiej 
w Białej. Wykonana została ona 
z kostki betonowej. 

Kulejący 
handel

Nadal zmniejszają się obroty w bialskich 
placówkach handlowych. W ciągu 

kilkunastu miesięcy część sklepów 
zaprzestało prowadzeniadziałalności 
ze względu na zbyt niskie dochody. 
W samym centrum miasta wolne są dwa 
lokale użytkowe przy ul. Krótkiej, dwa 
duże lokale w budynku spółdzielczym 
na Rynku. Również na Rynku pozostaje 
niezagospodarowany lokal po byłym sklepie 
obuwniczym, lokal przy ul. 1-go Maja 
oraz dwa lokale przy ul. Armii Ludowej. 

 Dlatego cieszy każda próba zagospoda-
rowania nieużytkowanych pomieszczeń po 
byłych sklepach. Takiego działania podjęli 
się Joanna i  Adam Zarko zamieszkali 
na terenie gminy Prudnik, którzy przy 
ul. Armii Ludowej w wynajętym lokalu 
komunalnym otworzyli sklep z odzieżą 
używaną. Życzymy im powodzenia 
i czekamy na kolejne inicjatywy na rzecz 
zagospodarowywania pustych lokali.
 Na zdjęciu: sklep z odzieżą używaną 
przy ul. Armii Ludowej.
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Wernisaż Piotra Myszyńskiego

A
rtysta urodził się 25 lipca 1960 roku w  Białej. Już w  szkole 
podstawowej marzył o pantomimie. Po jej ukończeniu zdał 
pomyślnie egzaminy i został przyjęty do Wrocławskiego Teatru 
Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Jednocześnie uczył się 

w jednym z wrocławskich liceów.
 W tym czasie poważnie zachorował. Po rozpoznaniu stwardnienia 
rozsianego w klinice neurologicznej we Wrocławiu zrezygnował z dal-
szego kształcenia się w tym mieście.
 Piotr Myszyński ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Opolu; jest 
również absolwentem Państwowego Studium Kulturalno Oświatowego 
i Bibliotekarstwa.
 Warsztat pisarski doskonalił w prudnickim Klubie Ludzi Piszących; 
natomiast swoją pasję pantomimę realizował w działającym przy Pru-
dnickim Ośrodku Kultury Teatrze „Apaga”.
 Pogarszający się stan zdrowia zmusił artystę do rezygnacji z teatru. 
Nie zrezygnował jednak ze swoich zamiłowań malarskich i aktorskich.
 Na wernisażach swoich prac wykonuje etiudy pantomimiczne. Rekwi-
zyty jakich używa do słów to obrazy własnego autorstwa, grafiki, dawniej 
używał swoich kul, a teraz – wózka inwalidzkiego. 
 Od 2006 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków 
w Opolu. Bierze udział w plenerach malarskich organizowanych przez ZPAP.
 Swoje wiersze zamieścił w kilku almanachach wydanych przez Klub 
Ludzi Piszących w  Prudniku, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Nysie oraz Nyską Grupę Literacką. 
 W roku 1997 wydał tomik poezji pt. „Pantomima wierszy”. W roku 2001 
kolejny tomik zatytułowany „Tańczę”, natomiast w roku 2010 ukazała 
się trzecia książka poetycka wydana wraz z mamą Anną Myszyńską pt. 
„Pod wieżą”.
 W roku 2008 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał 
mu honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

12 kwietnia 2013 r. w Gminnym Centrum Kultury odbył się 
wernisaż plakatów Piotra Myszyńskiego, na który przybyło 

wielu przyjaciół Piotra, poeci, przyjaciele, nauczyciele i mieszkańcy. 
Rozmowę z autorem prac prowadziła –  Elżbieta Malik. Między 
innymi rozmowa dotyczyła początków pobytu Piotra w szkole 
twórcy pantominy wrocławskiej Henryka Tomaszewskiego, gdzie 
naukę przerwała choroba Piotra. Autor mówił o swoich obrazach, 
o ich znaczeniu i powstawaniu. Obecni mieli okazję obejrzeć zgro-
madzone na wystawie obrazy. 
 Autor dzieł odczytał również kilka swoich wierszy. Mama Piotra – 
Anna odczytała nie bez wzruszenia wiersz o miłości matki do syna. 
 Piotr zaprezentował również pokaz pantominy do pięknej muzyki 
Edith Piaf. Przy kawie i tradycyjnym kołaczu śląskim była okazja do 
przyjacielskich rozmów.  

Gostomia coraz piękniejsza
Od czasu dożynek powiatowo – gminnych w minionym roku 

wiele w Gostomi zmieniło się na lepsze. Wypiękniały obiekty 
mieszkalne, poprawiła nawierzchnia chodników, wyremontowano 
drogę przez wieś. Potwierdzeniem na to, że wieś pięknieje są przed-
stawione zdjęcia.

Jan Bąk
Biała

Świerczewskiego 36
tel. 77/ 4330 334

Sprzedaż 
gazu
w butlach

w cenie 46 zł
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Pochody
pierwszomajowe

piyrwej

była zbiórka. A jak se już wielkoł ciżba 
przed wymarszał na pochód zrobiła, 
postawiła go pod figura św. Jana co 
momy na rynku i wymieszała se mie-
dzy ludzi. Wszyscy ruszyli a chiński 
dostojnik łostoł przy świantym Janie. 
Dziepiero na koniec ktoś go jednak 
musiał weźć.
 W Otmancie zajś z „ołty” to piyć 
kobiet z tej fabryki niysło piyć wiel-
nołskich liter: P O K O J – to znaczyło 
pokój. A za nimi szoł jedyn chop co 
niysł wysoko wielki portret Bieruta. 
Bodejś jednego roku to O ktoś zamie-
nił na A i wyszło: Bierut Pakuj. Niby 
Bierut moł weźć kapelu hut- czołpka i 
se pakować – wynosić.
 Bele co ludzie wymyślali, coby se 
ździebko pośmiać, a partia boła wtedy 
jyno jednoł, sama rzołdziyła i wie-

Pochody pierwszomajowe piyrwej.
Pochody pierwszomajowe boły 
już po piyrszej wojnie światowej 

w Niemcach. Dołwno tym rządził mi 
znajomy, że jego foter robili we Wro-
cławiu za sztajnzecra (brukarz), siłał 
lołt. Bodejś pół miasta jest tał wyflaj-
strowane przez firma, w której robił. 
Mieszkali w Grabinie we gminie Biała 
i jeździli z innymi chłopoma na kołach 
do tej roboty. Wyjeżdżali w piendziałek 
wczas rano i byli na miejscu kole dzie-
wiątej. Cały tyjdzień od rana do wie-
czora klałczeli, abo po stojącku z takij 
ciężkij sztamfrał, ubijali te kamienie. 
Jak pierwszy rołz robotnicy wyszli w 
miasto z fanoma na pochód pierwszo-
majowy, łoni se do tego nie tkali, jyno 
dalij klupali swoją robota. Ale tyn 
pierwszy rołz to se przerachowali. Jak 
demonstranci doszli do nich, się tak 
wściekli, iż oni pracują w ten dzień, 
zaczli ich prać, połomali jak wściekli 
wszystko co było ze drzewa: szipy, ryle, 
tołczki, a żelazne nołrzandzia wciepo-
wali do wody. Ledwo z życi ci chopi 
uciekli. Na drugi rok se już na droga 
w tyn dzień nie pokazywali, jyno co 
innego u majstra we warsztacie robili.
 Nasi foter też wdycko spominali jak 
to w Niemcach było na 1-go moja, kaj 
też robili. Tał policyjoł na koniach 
rozgołniała pochód, robotnicy bronili 
sie jak mogli, a pomołgały im przy tyj 
baby, co tymi dugimi szyrmoma waliły 
w szandarów, a jak szło to jeszcze tą 
długą szpicą parasola dziubały konie, 
a ty znarowione niejednego szandary 

Będzie nowy 
budynek
Pomiędzy ulicami Kościuszki i Wałową 
znajdują się dwa stare niezamieszkałe 
budynki. Przeznaczone są one do 
wyburzenia w 2013 r. Na ich miejscu 
wybudowany zostanie budynek admi-
nistracyjno – biurowy przeznaczony na 
siedzibę Oddziału Powiatowego Agencji 
Rolnej i Modernizacji Rolnictwa. O pla-
nach w  tym zakresie poinformujemy 
po uzyskaniu informacji w tej sprawie 
z Oddziału Opolskiego ARiMR w Opolu

ściepły. Bo jak wiecie piyrwej przecał 
kobieta miejskoł nie wylazła do miasta 
w lato bez zonenszyrma, bo w modzie 
boła wtedy biołlutkoł gałba i słońca nie 
mogły dopuścić do siebie. To jyno na 
wsi kobiety mogły być łod słońca społ-
lony, bo na spacery i na salony nie cho-
dziły.
 Za komunał to piyrszego mołja 
feste uroczyście łobchodzono. Wiel-
kie transparenty ludzie nieśli i obrazy 
dostojników państwowych, nawet z 
inszych krajów. I to przymusowo niyśli 
Lenina, Marksa, Engelsa, Stalina, a jed-
nej robotniczce z naszej fabryki w Biale, 
wciśli wielkiego Mao- tse Tunga. Jakoś 
szła snij łod tej fabryki aż na rynek, kaj 

działa wszystko nołlepszi, choć nie do 
końca, bo w jednej wsi przyszoł sekre-
tarz PZPR- u do farołża i prosi: niech 
mi farołrz pożyczoł stołki ze sali kate-
chetycznej, bo moł jutro ważne zebra-
nie. Nie mogał wam pożyczyć, bo jutro 
dzieci majoł religia. Co? Nie poży-
czycie? Nie pożycza! To w takij razie 
koniec z procesyjoma po wsi na Boże 
Ciało. Dobrze, padali farołrz, to joł 
woł już nigdy referatu na 1-go maja 
nie napisza, a dziecka po kryjomu też 
nie łochrzcza. Dwadzieśca połra lołt 
po komunie momy wiałci partii niż 
jedna, wszystkie tyż wioł co loł nołs 
jest nołlepszy,a referate piszoł im wielce 
wysztudowani eksperci.

- Od kiedy istnieje zespół Horyzont?
- Horyzont powstał w  2009 r. Tworzą go 
muzycy z  Opolszczyzny: Kamil Radom 
(wokal), Dariusz Orłowski (gitara i wokal), 
Waldemar Orłowski (gitara), Adam Hankus 
(gitara basowa), Mateusz Dźwigała (instru-
menty klawiszowe), Łukasz Łabuś (perkusja). 
Wcześniej grał na gitarze basowej Grzegorz 
Posłuszny, po nim Łukasz Chomiak, obec-
nie – Adam Hankus. 
- Niedawno ukazała się pierwsza płyta 
zespołu Horyzont „Pochłania mnie”…
- Tak, praca nad naszą pierwszą studyjną 
płytą „Pochłania mnie” trwała dosyć długo, 
bo prawie 4 lata. Nagrywaliśmy ją w stu-
diu Radioaktywni u  Adama Celińskiego 
i u naszego kolegi z zespołu - Mateusza Dźwi-
gały. Większość materiału napisałem ja z bra-
tem Darkiem, wkład kompozytorski mieli 
również Kamil i Mateusz. Z testami mieli-
śmy problem musieliśmy zasięgnąć pomocy 
u naszych znajomych m. in. Eweliny Marcia-
niak, Tomasza Bazana, Jarka Wasika, Beaty 
Jodzis, Łukasza Sychowicza. Są też teksty 
Kamila i Darka. 
- Skąd pomysł na remix piosenki „Pochła-
nia mnie”?
- Mieliśmy taki zamysł zrobienia remixu, 
a w wyborze pomogli nam nasi fani którzy 
stwierdzili że piosenka „Pochłania mnie”naj-
bardziej się do tego nadaje.
- Remix piosenki „pochłania mnie” zro-
bił DJ Adamus jak doszło do współpracy?
- Z Adamem Jaworskim znam się z czasów 
studenckich, nasze drogi gdzieś tam się krzy-
żowały, graliśmy razem m.in. Romeo i Julię 
w Teatrze Buffo… Skontaktowałem się z nim 
i po wysłuchaniu naszej piosenki zgodził się 
zrobić swoja wersje. 
- Skąd czerpaliście inspiracje i pomysły 
do utworów na płytę?
- Większość materiału była już gotowa za nim 
powstał Horyzont. Inspiracje czerpiemy słu-
chając różnych wykonawców jak 30 Seconds 
To Mars, The Killers, Coldplay… po wysłucha-
niu naszej płyty ciężko będzie nas zaszuflad-
kować lub porównać do jakiegoś zespołu…
- Dajecie sporo koncertów, które są bar-
dzo dobrze odbierane przez publiczność.
- Tak, mamy za sobą wiele koncertów, wiele 
ich będzie w najbliższym czasie. Najbliższe 
koncerty promujące płytę planujemy w marcu 
i  kwietniu, zaplanowane są tez wywiady 
związane z promocja płyty o  szczegółach 
i terminach można dowiedzieć się z naszej 

Muzyka
„Pochłania mnie”…
Wywiad z Waldemarem Orłowskim
– gitarzystą, współzałożycielem zespołu Horyzont

strony internetowej: www.horyzont.nysa.pl. 
I przy okazji chciałbym wspomnieć ze zespół 
poszukuje managera. Horyzont zagra rów-
nież na Dniach Białej
-Zespół Horyzont to jednak nie jest wasz 
pierwszy kontakt z rynkiem muzycznym
- Wszyscy członkowie zespołu od wielu lat 
związani są z muzyką. Współpracowałem mię-
dzy innymi z: Patrycją Markowską, Małgo-
rzatą Ostrowską, Magdą Femme, Kasią Klich, 
Teatrem Buffo Janusza Stokłosy, Teatrem im. 
Jana Kochanowskiego w Opolu itd. 
- W okresie Bożego Narodzenia można 
było usłyszeć w różnych stacjach radio-
wych Waszą kolędę. 
- Tak, nagraliśmy kolędę p.t. „W  jedną 
cudowną noc”,. Był to taki nasz akcent świą-
teczny, mile przyjęty przez słuchaczy. 
- Do singla promującego płytę został nakrę-
cony teledysk. Skąd pomysł na taki cie-
kawy scenariusz?
- Cała produkcja i realizacja zajęła się Grupa13 
z Wrocławia pod dowództwem Darka Szer-
manowicza. To on był mózgiem całego tego 
przedsięwzięcia, mieliśmy niezłą zabawę 
w czasie kręcenia, tak dobrze nam się współ-
pracowało, że Darek nakręcił nam tez drugi 
teledysk do piosenki „Czasu Bieg” ,również 
ostatni nasz singiel pt. ,,Skąd to znasz” ma 
swoja oprawę wizualną, za kamera stanął 
młody uzdolniony przyjaciel zespołu Paweł 
Maluski. wszystkie teledyski można zobaczyć 
na stronie oraz na youtubie.
- Grasz na gitarze w słynnym spektaklu 
muzycznym opolskiego teatru „Ja, Hanna” 
wg trenów Jana Kochanowskiego. Zdo-
był on szereg nagród, między innymi 
Grand Prix XXXVI Opolskich Konfron-
tacji Teatralnych „Klasyka Polska”.
- Tak, spektakl ten jest bardzo dobrze oce-
niany przez krytykę, zapraszany jest na różne 
przeglądy i konkursy. Muzyka jest w nim bar-
dzo istotna, to integralna jego część. Jest to 
bardzo ciekawe przedsięwzięcie, warto go 
obejrzeć, polecam.
- Przypomnijmy, że jesteś także instrukto-
rem gry na gitarze w głogóweckim ośrodku 
kultury. Jak udaje Ci się łączyć te różne, 
absorbujące przecież zajęcia?
- Od paru lat uczę gry na gitarze w MGOK 
w Głogówku. Zajęć mam sporo, ale udaje się 
to jakoś pogodzić. Moi uczniowie grają także 
w młodym, rockowym zespole Sierściuchy, 
ale to już temat na inną rozmowę.
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Rok pełen imprez

XX-lecie partnerstwa

733

Wiosna na placu zabaw
Od połowy kwietnia w ciepłe wiosenne dni coraz więcej dzieci korzysta z urządzeń 
na bialskim placu zabaw. Starsze przychodzą tu same, młodsze bawią się pod opieką 
matek. Jedno z urządzeń – karuzela obrotowa od kilku miesięcy wymaga naprawy. 
Mamy nadzieję, że wkrótce będzie już sprawna.

Od kilku lat w Radostyni 
organizowanych jest 

wiele imprez dla mieszkańców. 

 W tym roku w okresie karnawału 
zorganizowano zabawy. Pierwsza z nich 
dla dorosłych zgromadziła ponad stu 
mieszkańców. Zorganizowana została w 
restauracji w Krobuszu. W drugiej z nich 
dla dzieci z Ligoty Bialskiej i Radostyni 
wzięło udział ponad 60 najmłodszych 
mieszkańców. Mamy dzieci przygotowały 
dla swoich pociech słodki poczęstunek.
Organizatorami zabaw była Rada Sołecka 
i koło DFK w Radostyni. W lutym – o 
czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
gazety – w miejscowej świetlicy parafialny 
Caritas z Ligoty Bialskiej zorganizował 
spotkanie z chorymi. 
 9 marca z okazji Dnia Kobiet odbyło 
się spotkanie 42 pań w wieku od 20 
do 80 lat. Trzy wiekowe panie zostały 
powitane przez zebranych szczególnie 

serdecznie. Nie zabrakło poczęstunku 
– ciepłej kolacji, kawy i słodkich ciast. 
30 maja planowane jest spotkanie z za-
mieszkałym w Niemczech dr. Joachimem 
Himankiem z udziałem mieszkańców 
Radostyni i okolicznych miejscowości 
poświęcone historii regionu.
 W ostatnią sobotę i niedzielę lipca 
zorganizowany zostanie festyn z okazji 
odpustu ku czci św. Anny. W październiku 
odbędzie się wspólna zabawa. 
 W I kwartale br. przeprowadzony został 
remont świetlicy wiejskiej w Radostyni, 
częściowo przy czynnym zaangażowaniu 
w te prace mieszkańców tej miejscowości. 
Między innymi położone zostały kafelki, 
dokonano malowania ścian. Szczególnie 
cieszy zaangażowanie do tych prac 
młodzieży. Wszystkim, którzy włączyli 
się do prac przy remoncie świetlicy 
serdeczne podziękowania składa – za 
naszym pośrednictwem – pani sołtys 
Lidia Cziomer.

Z okazji dwudziestolecia 
partnerstwa pomiędzy 

gminami Biała i Marienheide 
w dniach 18 i 19 maja w Białej 
przebywała będzie delegacja 
mieszkańców z partnerskiej 
gminy w Niemczech. Goście 
wezmą udział w w zwiedzaniu 
między innymi Solca i Chrzelic, 
gdzie spotkają się z przedsta-
wicielami tych miejscowości. 
Będą również uczestnikami 
Parady Orkiestr Dętych w na-
szym mieście.

Sobota 06.07.2013
The Shout polscy The Beatles • Trubadurzy 

zabawa taneczna z zespołem

Niedziela 07.07.2013
Program dla dzieci • Andreo i Karina włoskie 

przeboje • Damian Holecki
• Ragafaya • Horyzont • Pectus

Dni Białej 2013
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Nowe lokum dla 
szpitalnej administracji

Były klasztor w remoncie

W 2012 r. obiekt klasztorny 
należący już w XIX wieku 

do sióstr Elżbietanek w Białej, 
przylegający do budynku szpitala 
został przejęty przez prudnickie 
starostwo i przekazany na potrzeby 
placówki leczniczej w Białej, w której 
przez wiele lat pracowały również 
miejscowe siostry zakonne opiekując 
się chorymi.

 Przez prawie rok prowadzone były 
w przejętym obiekcie prace remontowo 
– modernizacyjne mające na celu przysto-
sowanie pomieszczeń do potrzeb szpitala. 
Tu zostały urządzone pomieszczenia 
administracyjno – biurowe. Znajdują się 
tam biura, gabinety administracyjne dla 
lekarzy i pielęgniarek, archiwum, łazienki.  
Wyremontowany obiekt został oficjalnie 
otwarty 22 marca br. Poświęcenia odda-
nego do użytku szpitala obiektu dokonał 
bialski proboszcz o. Franciszek Bieniek. 
 Na uroczystości otwarcia obecni byli 

adresem personelu miejscowej placówki 
leczniczej. – Najważniejsze jest to – mówił 
dr Z.Juszczyk, że naszym bezcennym 
kapitałem jest personel placówki. To 
on stanowi naszą największą wartość, 
pozwala na wzorową pracę, na wysoką 
jakość usług medycznych na rzecz 
ratowania zdrowia chorych. 
 Dzięki lokalizacji w  tym obiekcie 
administracji szpitala poprawie ulegają 
warunki leczenia pacjentów, powstanie 
kilka mniejszych – jednoosobowych, dwu 
i trzyosobowych sal chorych. Na remont 
obiektu szpital pozyskał środki finansowe 
między innymi z  Opolskiego NFZ i  ze 
Starostwa Prudnickiego na zakup sprzętu 
medycznego. Lekarka z kilkunastoletnim 
stażem pracy w bialskim szpitalu dr Elżbieta 
Korykora stwierdziła w rozmowie z nami: - 
W budynku poklasztornym przylegającym do 
naszego szpitala dodatkowe pomieszczenia dla 
personelu poprawią warunki funkcjonowania 
naszej placówki, a to nie jest bez znaczenia 
dla dalszego doskonalenia naszej pracy 

prudniccy starostowie Radosław Rosz-
kowski i Józef Skiba. Starosta Radosław 
Roszkowski zwrócił uwagę na sukcesy 
i osiągnięcia bialskiego szpitala, który 
od lat cieszy się uznaniem nie tylko 
lokalnej społeczności, ale jego osiągnięcia 
w leczeniu chorych są znane na ternie 
całej Opolszczyzny. 
 Siostra prowincjonalna Marta Remiorz 
z Nysy nie kryjąc wzruszenia powiedziała 
między innymi: - Cieszę się, że nasz były 
obiekt klasztorny służył będzie bialskiemu 
szpitalowi, którego misją jest pomaganie 
chorym i cierpiącym. Takie posłannictwo 
przypisane jest również naszemu zakonowi. 
 Dr. n.med. Zdzisław Juszczyk – dy-
rektor szpitala w krótkim wystąpieniu 
zapoznał zebranych na uroczystości 
z historią szpitala w pierwszych latach 
istnienia. Wymowne były jego słowa pod 

i efektywności działania. Dlatego wszyscy 
jesteśmy z takiego rozwiązania zadowoleni. 
 Warto również wspomnieć, że 
najmniejszy na Opolszczyźnie szpital 
ma liczące się osiągnięcia w  leczeniu 
chorych, służące systematycznej poprawie 
warunków pobytu w tej placówce chorych. 
Jednym z  ostatnich osiągnięć w  tym 
zakresie było to, że szpital św. Elżbiety 
w  Białej uzyskał na kolejne trzy lata 
akredytację wydawaną przez Centrum 
Monitorowania Jakości Służby Zdrowia 
w Krakowie i pracuje według standardów 
ISO. Podlega więc systematycznym kon-
trolom zewnętrznym. W grupie szpitali 
zaliczonych do leczniczych placówek 
nieinwazyjnej opieki medycznej plasuje 
się w czołówce krajowej.

Ryszard Nowak 

Od kilku lat z inicjatywy 
łącznic kiego proboszcza 

ks. Manfreda Słabonia prowadzony 
jest remont budynku, w którym 
w przeszłości mieścił się klasztor 
sióstr Elżbietanek. 

 Budynek ten znajduje się w  cen-
tralnej części Łącznika, naprzeciwko 
kościoła parafialnego, w bezpośrednim 
sąsiedztwie remizy OSP.
 Dotychczas w  ramach prac re-
montowych – mówi proboszcz ks. M. 
Słaboń – obniżone zostało o  około 
siedemdziesięciu centymetrów podłoże 
fundamentów piwnic, aby pomieszczenia 
były wyższe i mogły zostać wykorzystane 
do planowanych celów. Wykonany został 
nowy dach, dobudowana wieżyczka, 
przy czym na elewacjach zewnętrznych 
zachowane zostały klinkierowe ozdoby 
z XIX wieku, podobnie jak narożniki. 
Są już wykonane sufity w  górnych 
pomieszczeniach obiektu, ocieplone 
i przyozdobione świerkową boazerią. 
Prace przy remoncie obiektu potrwają 
jeszcze trzy lub cztery lata.
 Po remoncie obiekt będzie spełniał 

kilka funkcji. W jednym z pomieszczeń 
będą mogły odbywać się spotkania z myślą 
zwłaszcza o młodzieży. Obiekt usytu-
owany w sąsiedztwie remizy strażackiej 
będzie mógł być wykorzystywany przez 
strażaków na organizację spotkań i zabaw 
i imprezy okazjonalne dla mieszkańców. 
W przyszłości planowane jest urządzenie 
w jednym z pomieszczeń kuchni. Kilka 
pomieszczeń zostanie przystosowanych 
na urządzenie pokojów gościnnych dla 
przyjezdnych. W budynku powstanie  
biblioteka, w które będą mogli spotykać 
się uczestnicy kulturalnych imprez. Ksiądz 
proboszcz posiada duży księgozbiór, 
wiele wiekowych, cennych eksponatów. 
Zostaną one tam przeniesione. 
 Urządzony zostanie również pokój 
Józefa, w którym znajdzie swoje miejsce 
około 50 starych strugów stolarskich 
(hebli). W innym z pomieszczeń po-
wstanie pokój rzemieślnika z wystawą 
starych wiertarek. To tylko kilka 
z  pomysłów na zagospodarowanie 
obiektu poklasztornego po jego 
remoncie.

(n)

Łącznicki proboszcz ks. Manfred Słaboń posiada znaczący zbiór 
starych modlitewników i książeczek do nabożeństwa. 

 Najstarsze pochodzą z końca XVI wieku. Jest ich ponad sto. 
Ponadto zgromadzono wiele cennych starych ksiąg religijnych. 
Eksponaty te są w języku niemieckim, polskim i czeskim. Wśród nich 
znajduje się również stara książeczka do nabożeństwa w języku 
francuskim.
 Ksiądz proboszcz planuje, że po remoncie obiektu poklasztornego 
w Łączniku znajdą one swoje miejsce w pomieszczeniu bibliotecznym.

Cenne modlitewniki
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Strona 4

Wydatki jednostek pomocniczych

K R E D Y T Y 
• gotówkowe/konsolidacyjne • na działalność gospodarczą

• dla rolników • bez poręczycieli i zabezpieczeń

Dojeżdżamy do klienta     tel. 784-07-17-19
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(sołectw) Gminy Biała za rok 2012
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KRONIKA POLICYJNA

POLICJA PRZESTRZEGA

• 13.02.2013 r. –  mieszkaniec Białej do-
konał podrobienia podpisów na umowie z 
firmą telekomunikacyjną.

• 14.02. –  w Białej sprawca lat 37 uchylał się 
od płacenia alimentów na rzecz nieletniej córki.

• 26.02.–  w Pogórzu - Frąckach znaleziono 
zwłoki 73.letniego mężczyzny.

• 26.02. – w Nowej Wsi mieszkaniec dokonał 
podrobienia podpisu na umowie o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych.

• W nocy z 3 na 4.03.  w Białej dwaj 22.let-
ni sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem do 
punktu skupu złomu. Straty wyniosły 16.800 zł. 
Część skradzionego mienia odzyskała policja.

• 11.03. – w Łączniku 66.letni sprawca znę-
cał się fizycznie i psychicznie nad żoną.

• 21.03. – w Pogórzu sprawca dokonał pod-
robienia podpisu na umowie o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych  na szkodę miesz-
kanki tej miejscowości.

• 28.03. – w Białej sprawca przywłaszczył so-
bie telefon komórkowy wartości 600 zł na 

szkodę mieszkanki Górki Prudnickiej.

• 1.04. – w Pogórzu 44 letni mężczyzna uchy-
lał się od płacenia alimentów na rzecz nie-
letniej córki.

• 5.04. – w Chrzelicach 53-letni mężczyzna 
uchylał się od płacenia alimentów na dwoje 
nieletnich dzieci.

• W nocy z 6 na 7.04. – w Śmiczu włama-
no się budynku mieszkalnego skąd skradzio-
no pieniądze w kwocie 500 zł.

• 12.04. – w Krobuszu z otwartego pomiesz-
czenia skradziono z pomieszczenia gospo-
darczego przedmioty umeblowania  oraz 
przewody z miedzi wartości 600 zł na szko-
dę mieszkańca Mosznej.

• W omawianym okresie  z a t r z y m a n o 
piętnastu rowerzystów jadących po dro-
gach publicznych w stanie wskazującym 
na spożycie alkoholu. Kilku z nich posiadało 
wydane przez sąd zakazy prowadzenia ro-
werów. Zatrzymano również jednego kie-
rowcę samochodu osobowego w stanie po 
spożyciu alkoholu. 

Odeszli
Konrad Makiola ur. 1931 r. zm. 03.02.2013 r. zam. ost. Pogórze

Edeltrauda  Toszke  ur. 1932 r. zm. 06.02.2013 r. zam. Śmicz
Jadwiga Piontek ur. 1931 r. zm. 12.02.2013 r. zam. Śmicz
Maria Wolny  ur. 1923 r. zm. 23.02.2013 r. zam. Józefów

Jadwiga  Matuszewska ur. 1932 r.  zm. 23.02.2013 r. zam. Kolnowice
Marta  Peszel  ur. 1923 r. zm. 25.02.2013 r. zam. Krobusz

Eryk  Murlowski ur. 1960 r. zm. 01.03.2013 r. zam. Łącznik
Krystyna Sowa  ur. 1949 r. zm. 02.03.2013 r. zam. Grabina

Ernest Zając  ur. 1932 r. zm. 03.03.2013 r. zam. Mokra
 Ernst Cziomer ur. 1928 r. zm. 03.03.2013 r. zam. Prężyna

Kazimierz Motłoch ur. 1971 r. zm. 04.03.2013 r. zam. Kolnowice
Aniela Wistuba ur. 1930 r. zm. 05.03.2013 r. zam. Śmicz

Stefan Wołoszyn ur. 1933 r. zm. 06.03.2013 r. zam. Kolnowice 
 Franciszek Spiler  ur. 1927 r. zm. 16.03.2013 r. zam. Łącznik

Teresa Kolasa  ur. 1938 r. zm. 17.03.2013 r. zam. Chrzelice
Augusta  Kimmel ur. 1937 r. zm. 19.03.2013 r. zam. Chrzelice

Karol Handzik ur. 1926 r. zm. 28.03.2013 r. zam. Grabina
Józef Rak  ur. 1941 r. zm. 31.03.2013 r. zam. Łącznik

Herbert Glombitza ur. 1937 r. zm. 01.04.2013 r. zam. Biała
Elżbieta Baucza  ur. 1932 r. zm. 02.04.2013 r. zam. Gostomia

 W  zakresie świadczenia usług 
telekomunikacyjnych
Do Posterunku Policji w Białej docie-
rają informacje dotyczące podrabiania 
podpisów na umowach o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych. Dlatego 
zwracamy się do mieszkańców naszej 
gminy, aby w przypadku nawiązywania 
kontaktów w sprawach dotyczących łącz-
ności telefonicznej przez osoby podające 
się za przedstawicieli operatorów sieci 
telefonicznych w  szczególności ofert 
obniżenia płaconego abonamentu nie 
udzielali informacji i nie podawali roz-
mówcom swoich danych personalnych, 
zwłaszcza numerów ewidencji PESEL 
i numeru dowodu osobistego.

 Dotyczy wpuszczania do własnych 
mieszkań nieznanych osób
Szczególną ostrożność w tych sprawach 

winny przejawiać osoby w  wieku 
starszym. Okazuje się, że często osoby 
w wieku podeszłym odwiedzają osoby 
podające się za przedstawicieli na przykład 
służby zdrowia, Zakładu Energetycznego 
itp. Osoby podające się za przedstawicieli 
tych instytucji udających wykonywanie 
określonych czynności zawodowych 
dokonują kradzieży w  mieszkaniach 
osób starszych, zwłaszcza gotówki. 
Przestrzegamy również osoby starsze 
przed informacjami telefonicznymi 
rzekomo od ich wnuczków lub ich bliskich 
kolegów z informacjami o tym, że bliskie 
im osoby znalazły się w trudnej sytuacji 
związanych na przykład z zatrzymaniem, 
wypadkiem drogowym czy innymi 
zdarzeniami losowymi związanymi 
z pilną potrzebą finansowego wsparcia. 
To typowe formy wyłudzania pieniędzy 
na tzw. metodę „na wnuczka”.

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami 
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
śp. Teresy Kolasy

- Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom za 
okazaną pomoc i współczucie, serdeczne podziękowania składają

mąż i córka z rodziną

Poznałem Cię 
między górą Św. Anny a Kopą Biskupią.
Pomyślałem żeś rzymski gladiator.
Świadczyły o tym postura i miękkość stąpania. 

W dzieciństwie z Ojcem ćwiczyłeś równowagę, 
migając monocyklem przez Kochalisko, Sicie i Gro-
dzisko, by w późniejszych latach przekazać to innym.
Wyrosłeś na zapalonego badacza lokalnej historii.

Mimo młodego wieku, wiedza, bez zbytniej nachalności,
była spoiwem każdej rozmowy. 
Niczym rybacka sieć, oplatała poruszane tematy.  
Pomimo gladiatorskiej postury, w rozmowach zachowałeś 
misjonarską delikatność, jak jeden z niewielu.

To tak jakbyś nie chciał zagłuszać rytmu czyjegoś serca.
Wyćwiczoną, mistrzowsko, umiejętność karcenia agresji,
odbierano niczym promieniujące ciepło.
Zewsząd powiadają, żeś w jednej ręce miał szablę 
 a w drugiej serce na dłoni.

 Pokończywszy bieżące obowiązki, 
często ruszałeś w daleki świat.
Londyn, Moskwa, Tokio, Nowy Jork,
w poszukiwaniu wiedzy i za wiedzą, by się dzielić.
Dzielenie się z kimś, było Twoim żywiołem.

Ze świata powracałeś zawsze zasobniejszy,
do swoich ukochanych Chrzelic, 
by kontynuować opiekę nad młodszymi Wikingami.
Tu pozostają żona, córka i Twój syn. 

Ty nie odchodzisz, przeszedłeś tylko w inne miejsce.
Wezwał cię Bóg, bo może Joannici – już aniołowie, 
ale zniecierpliwieni, że zamek chrzelicki dalej 
popada w ruinę, 
wytłumacz im - Dlaczego? 

Pozostawiasz po sobie bardzo dużo.
Weź więc, do niebiańskiej biblioteki, niedokoń-
czoną książkę. Eryk, jesteś, byłeś i będziesz legendą. 
Nam wszystkim pozostawiasz pamięć i żal.

Jan Szczurek, Łącznik 4 marca 2013 r.

Epitafium
dla Eryka

W dniach 13 – 14 lipca planowane jest spo-
tkanie byłych i obecnych mieszkańców Śmi-
cza. Wielu byłych mieszkańców na prze-
strzeni lat zmieniło miejsce zamieszkania. 
Aktualnie mieszkają w różnych miejsco-
wościach w kraju i za granicą. Organiza-
torzy spotkania nie znają ich aktualnych 
adresów zamieszkania lub kontaktów tele-

fonicznych. W związku z tym organizato-
rzy planowanej imprezy zwracają się tych 
mieszkańców, którzy dysponują takimi 
informacjami o  ich przekazanie telefo-
niczne, osobiste lub listowne na adres pani 
sołtys w Śmiczu Barbary Wilczak (tel. 77 
437 69 93) dla umożliwienia ich zaprosze-
nia i przybycia na planowane spotkanie.

Wielkie spotkanie 
mieszkańców Śmicza
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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

Kancelaria Księgowo – Podatkowa S.C. K.M.Szafrańska 
48-210 Prudnik, Plac Wolności 9/2,

czynna od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1600 

Świadczy usługi dla firm i rolników indywidualnych:

 księgowo – podatkowe,
  zwrot VAT z tytułu wydatków 

mieszkaniowych,
 VAT w rolnictwie,
 kadry, płace i ZUS,

FILIE:
48-210 Biała, ul. 1-go Maja 32
czynna: wtorek, środa od 1400 do 1530 

  podatki zagraniczne /UE/ w kraju 
i zwrot z zagranicy,

 doradztwo podatkowe,
 zeznania podatkowe,
 usługi administracyjno – biurowe.

Wilków 51, czynna wtorek, środa, 
piątek od 900 do 1300.

tel. 77/ 436 56 01 co dziennie od 700 do 1600. tel. kom. 602 661 798.
Zapraszamy!

Serdeczne podziękowania rodzinie sąsiadom, przyjaciołom
i znajomym oraz wszystkim którzy wzięli udział w  ostatniej 

drodze naszego kochanego 

śp. Herberta Glombitzy
za złożoną modlitwę, kwiaty i wieńce

 składają żona oraz córka i synowie z rodzinami.

 

MECHANIKA
I BLACHARSTWO
- diagnoza komputerowa,

- obsługa klimatyzacji
- korekta usterek lakierniczych

- elektromechanika

AUTO – APO
Otoki 16, 48-210 Biała
tel. kom. 691 349 337

Wynajem namiotów

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

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

BIURO RACHUNKOWE MALEX
Łącznik, ul. Skowrońskiego 25

telefon: +48 728 949 755 lub +48 606 833 604
•  Roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych (PIT)
•  Księga przychodów i rozchodów, ryczałt, KP
• VAT w rolnictwie
•  Rozliczenia ZUS, US i inne

Atrakcyjne upusty • Nawet do 75% wynegocjowanej 
ceny usługi przez pierwsze 2 miesiące
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Dary dla
szpitala

Dary pieniężne dla bialskiego 
szpitala złożyli: Sariusz Małecka, 

Paweł Klose z Głubczyc, Czesław 
Marcinkiewicz z Białej, Peter 
Przyklenk z Korfantowa, Agnieszka 
Augustyn z Ligoty Bialskiej, Emilia 
Przybylla z Gostomi i Anna Stempel 
z Prudnika. Wszystkim darczyńcom 
serdeczne podziękowania składa 
Dyrekcja Szpitala.

złote gody

Konkurs 
Gawędziarski

„Śląskie 
Beranie”

W marcu br. w Gminnym Centrum 
Kultury w Białej przeprowa-

dzono eliminacje miejsko – gminne 
Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie 
Beranie”. Komisji konkursowej 
w skład które weszli nauczyciele 
przewodniczyła Anna Myszyńska. 

 Komisja w kategorii szkół podstawowych 
I miejsce przyznała uczennicy Wiktorii 
Heda z Niepublicznej SP w Grabinie. II 
miejsce przypadło Sandrze Brechmer 
z PSP w Białej, a III Kindze Różyczce z PSP 
w Łączniku. Komisja przyznała również 
dwa wyróżnienia dla Sylwii Strzoda z PSP 
w Białej i Julii Luszczyk z NSP w Grabinie. 
Opiekunami nagrodzonych uczniów są 
nauczyciele Barbara Cziomer z Grabiny 
i Małgorzata Tromsa z Białej.
 W  kategorii szkół gimnazjalnych 
nagrodzono scenki teatralne. I miejsce 
przypadło scence pt. „Królewna Śnieżka” 
– wykonawcy: Paulina Kwoczek, Patryk 
Osiewacz, Wiktoria Wybraniec Klaudia 
Wybraniec, Żaneta Deszczka, Wioletta 
Daniel, Sebastian Barton i Teresa Mazur.
II miejsce zajęła scenka pt. „Czerwony 
Kapturek” – wykonawcy: Beata Marzotka, 
Justyna Marzotka, Dominika Mazur, 
Sara Mazur, Nicol Batel, Teresa Mazur 
i Wioletta Daniel. 
 III miejsce przyznano scence „Romeo 
i Julia” w wykonaniu Żanety Deszczka, 
Klaudii Wybraniec, Sebarstiana Barto-
na, Pauliny Kwoczek, Darii Kwoczek 
i Patryka Osiewacz. Wszystkie scenki 
przygotowała nauczycielka Krystyna Dapa. 
Na eliminacje wojewódzkie konkursu 
do Izbicka zakwalifikowali się laureaci 
pierwszych trzech miejsc w  kategorii 
szkół podstawowych oraz wykonawcy 
trzech scenek z gimnazjum.

13 marca 2013 r. w Publicznym Gim-
nazjum w Białej odbyło się spotka-

nie autorskie z  lokalną gawędziarką Anną 
Myszyńską. Uczniowie wraz z organizator-
kami – Teresą Szymczyną i Aliną Łuć, gośćmi 
(polonistkami- Romaną Gancarz, Aleksan-
drą Szymanek) zgromadzili się w specjalnie 
przygotowanej auli. Bogatą wystawkę z książ-
kami, płytami autorki oraz planszę wykonała 
młodzież pod kierunkiem Krystyny Dapy. 
 Na początku Anastazja Świstun uroczyście 
przywitała bohaterkę spotkania. Następnie 
Żaneta Deszczka, Paulina Kwoczek przeczy-
tały gwarą opowiadania „Wielki Post” i „Żur 
połlał”. W tym czasie młodzież mogła obej-
rzeć fragmenty filmu ze spotkania autor-
skiego pisarki  („Promocja książki „Śląskie 
rozprawianie” w Gminnym Centrum Kul-
tury w Białej w roku 2008 z zaproszonymi 
gośćmi i mieszkańcami Białej”).
 Z  kolei głos zabrała Anna Myszyńska, 
która przedstawiła młodzieży swój życiorys; 
interesująco opowiedziała o swoim dzieciń-
stwie, młodości, szkole, pracy, o życiu doro-
słym i początkach kariery. Pani Anna uro-
dziła się w Kórnicy w 1931 roku. Jej rodzice 
byli prostymi rolnikami. Heimat ( bo tak pani 
Anna nazywa dom rodzinny) to głównie to, 
co się działo w domu, na wsi. Wszystko z tej 
wioski zabrała ze sobą. Zdaniem pani Anny-
-dom, dzieciństwo, kościół, szkoła to źródła, 
z których powinno się czerpać, idąc w świat.
 W dzieciństwie Pani Anna była bardzo 
ciekawa świata, jak najwięcej chciała zoba-
czyć, przeczytać. Ponieważ mieszkała na wsi, 
książka była jej jedynym oknem na świat 
(mówiła o sobie, że była takim molem książ-
kowym ). Bardzo dużo zawdzięcza swojej 
desperacji, chęci opuszczenia wsi, pragnie-
niu edukacji. Szkołę podstawową skończyła 
w języku niemieckim, ale po 7 latach prze-
rwy kontynuowała naukę w polskiej szkole. 
Świadectwo dojrzałości otrzymała w liceum 
korespondencyjnym w Opolu. Zawód pielę-
gniarki zdobyła w Raciborzu, a zawód położ-
nej w Nysie. Ale to nie wszystko, jeśli cho-
dzi o edukację. Po zamążpójściu , gdzieś od 
1968 r. pani Anna uczyła się rzemiosła foto-
graficznego.
 Nasz gość zachęcał gimnazjalistów do tego 
, aby się uczyli, czytali książki (tradycyjne czy 
w wersji elektronicznej) i aby oddawali się 
swoim pasjom, próbowali swoich sił i brali 
udział w różnych konkursach. Dla autorki 
spotkania znaczącymi konkursami są dwa; 

„Bardzo kocham moje poplątanie”
o spotkaniu autorskim z panią Anną Myszyńską w PG w Białej

pierwszy to konkurs literacki : „Ze Śląskiem 
na Ty”(w roku 2011 w Łubnianach absol-
wentka PG w Białej-D. Suchy została wyróż-
niona) oraz drugi w Izbicku ”Śląskie Bera-
nie”, w którym młodzież wystawia scenki, 
przebiera się, opowiada różne historie gwarą. 
Gimnazjaliści wysłuchali fragmentu opowia-
dania „U fotografa” pisanego gwarą i stwier-
dzili, że autorka ma poczucie humoru. 
 Uczestnicy spotkania z zaciekawieniem 
przysłuchiwali się również opowieści zwią-
zanej z jej osiągnięciami, karierą i twórczo-
ścią pani Myszyńskiej. Na początku lat 90. 
pisarka usłyszała komunikat radiowy zachę-
cający słuchaczy do wzięcia udziału w kon-
kursie gwary śląskiej . Z uśmiechem na twa-
rzy wspominała swoje pierwsze wystąpie-
nie na antenie radia Katowice. Następnie 
redaktor Marek Karp zaproponował boha-
terce napisanie kilku opowiadań po śląsku 
do „Panoramy Bialskiej” .Współpraca z tym 
miesięcznikiem trwa po dziś dzień. Kolejną 
propozycję otrzymała od pani Danuty Sta-
rzec z Radia Opole, by przez 5 minut pod-
czas audycji „Nasz Heimat” opowiadać po 
śląsku. Później redaktor Andrzej Russak 
z Radia Opole nagrywał płyty z  jej gawę-
dami w domu autorki.
 Pani Myszyńska wyczytała , że Ślązacy mają 
dwa korzenie: słowiański i germański. Zapro-
szona osoba dodała, że trzy języki-śląski, nie-
miecki, polski kształtowały jej tożsamość 
narodową. Doszła do wniosku, że książki 
to najlepszy dokument dla przyszłych poko-
leń i dlatego radiowe opowiadania opubliko-
wała w roku 1999, 2006 i 2007roku w trzech 
tomach „Śląskie rozprawianie” ( z powiatów 
Prudnik, Koźle, Krapkowice, potem z okolic 
Białej, Głogówka, Krapkowic). Pani Myszyń-

ska wydała również w dwujęzycznym tomiku 
”Nie tylko po śląsku. Zapisy prozatorskie 
i poetyckie”. Jako ciekawostkę podała fakt, że 
w korekcie niemieckiej wersji bardzo pomógł 
autorce uczeń ówczesnej klasy drugiej gim-
nazjum - Marek Dziony. Współpraca z nim 
trwa do dziś, a rozpoczęła się, gdy Marek 
był jeszcze uczniem szkoły podstawowej. 
Bohaterka spotkania dodała, ze jest rów-
nież współautorką tomiku poetyckiego „Pod 
wieżą”. Wszyscy z dużym zainteresowaniem 
słuchali tej Śląskiej Gawędziarki, podziwiali 
jej twórczość, nagrane płyty. Dopiero pod-
czas tego spotkania młodzież uświadomiła 
sobie, że codziennie mija panią Myszyńską 
na ulicy, nie zdając sobie sprawy, jak bar-
dzo pomogła w rozpowszechnianiu śląskiej 
gwary, o której pisze:

„Bardzo kocham to moje poplątanie.
Jest przebogate.
Ma tyle barw i odcieni,
Bo ma dwa korzenie .
I nic tego nie zmieni.”

 Na koniec pani Anna Myszyńska zapro-
siła gimnazjalistów - miłośników poezji na 
comiesięczne spotkania do domu.
Pani Annie Myszyńskiej uczniowie-redak-
torzy „Uczniaka bis” serdecznie podzięko-
wali za spotkanie , które na pewno pozo-
stanie w pamięci młodzieży. Na pamiątkę 
spotkania otrzymała bukiet kwiatów oraz 
pamiątkową księgę.
Po spotkaniu uczniowie zadawali śląskiej 
autorce pytania, a zainteresowani jej twór-
czością, mieli możliwość nabycia książek 
naszego gościa.

Redaktorki czasopisma 
„Uczniaka bis” PG w Białej

Elżbieta i Józef Kusber
zam. Prężyna

ślub: 06.04.1963 r.
Lucja i Jan Nowottny

zam. Ligota Bialska
ślub: 20.04.1963 r.

Genowefa i Jan Dering
zam. Józefów

ślub: 20.04.1963 r.


