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Droga Mieszkanko, Drogi Miesz-
kańcu gminy Biała. W niedzielę 
7 czerwca zapraszamy do loka-
li wyborczych na terenie całej 
gminy, aby oddać decydujący 
głos. Od zainteresowania wy-
borami, frekwencji wyborczej 
zależy pozycja naszego kraju 
w Unii Europejskiej. Zastana-
wiacie się pewnie, dlaczego 
mielibyście „marnować czas”, 
w wolny dzień, skoro „i tak nic 
się nie zmieni”. Nic bardziej 
mylnego!!! Możliwość gloso-
wania to nie tylko przywilej, 
wybory kogoś, kogo lubię, ko-
goś kto mi się podoba, ale przede 

wszystkim obowiązek. Nie idąc 
i nie głosując pozwalasz innym 

decydować za Ciebie. 
Siedzenie później na kanapie i bia-

dolenie przed telewizorem, że Unia 
nic nam nie daje. Jeśli oddam głos 

to wyrażę swoją opinię, jeśli od-
dam swój głos to zamanifestu-
ję swoje poglądy, jeśli pozwo-
lę decydować innym za siebie 
to tak jakbym nie miał, nie mia-
ła swojego zdania. To nie praw-
da, że nie mamy siły przebicia 
w Europarlamencie to nie praw-
da, że nikt nas nie słucha. Mamy 
głos, mamy prawo wypowiedzi, 
a przede wszystkim mamy pra-
wo weta i poddawanie pod roz-
patrzenie własnych spraw. Nasze 

głosy mają  istotne znaczenie mię-
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dokonczenie na str. 2

W ciepłe niedzielne popołudnie, 
17 maja w Białej na Rynku 

odbyła się Bialska Parada Orkiestr 
Dętych. Wszyscy, którzy licznie 
przybyli zachwycili się perfekcją 
wykonywanych utworów i przede 
wszystkim tym, że ci  zdolni muzycy 
z ośmiu miast i gmin z uśmiechem 
na ustach przebyli w upale drogę 
od MGOKSTiR na sam Rynek, gra-
jąc na instrumentach. Paradę otwie-
rała orkiestra w czerwonych mary-
narkach, z Polskiej Cerekwi. Za nią 
w przemarszu kroczyli przystrojeni 
w mundury górnicy z Górażdźy. 

Na Rynek wkroczyła również mło-
dzieżowa orkiestra z Głogówka, 
po której w kapeluszach i czerwonych 
kamizelkach przybyli muzycy z Me-
chenicy. Chwilkę potem pojawiła się 
orkiestra z Zawadzkiego. Siódmy 
występ zaskoczył wszystkich, gdyż 
muzycy z Rybnika przybyli do nas 
z swoimi ślicznymi mażoretkami, 
które dumnie maszerowały przed 
kolegami i koleżankami z orkiestry. 
Całość parady zamykała Orkiestra 
Bialska, jako organizator imprezy. 
Po ustawieniu się na Rynku przed 
tłumnie zebranymi mieszkańcami 

gminy Biała, wszystkie orkiestry za-
grały pod batutą Andrzeja Weinkop-
fa. Ofi cjalnie Paradę Orkiestr Dętych 
w Białej otworzył burmistrz pan Ar-
nold Hindera, zapowiadając w kolej-
nych latach następne takie imprezy. 
Rynek rozbrzmiewał muzyką do 
późnych godzin popołudniowych, 
gdzie na scenie każda z przybyłych 
orkiestr prezentowała około półgo-
dzinne występy. Muzyka kształtuje 
osobowość, w to niedzielne popołu-
dnie sprawiła, że rynek w Białej stał 
się salą koncertową.

(g)

26.05.09 - Dzień Matki

01.06.09 - Dzień Dziecka.

07.06.09 - Wybory do Europarla-

mentu

11.06.09 - Boże Ciało

23.06.09 - Dzień Ojca

Bialska Parada Orkiestr Dętych

EUROWYBORY – DLACZEGO WARTO IŚĆ GŁOSOWAĆ?!

30 – 31.05.09 Prężyna zaprasza na 

spotkanie byłych i obecnych miesz-

kańców - program na str. 2

03.06.09 z okazji Dnia Dziecka 

w MGOKSTiR w Białej wystawiony 

będzie spektakl pt. „Jaś i drzewo 

fasolowe” spektakle o godz. 9:00, 

10:30, 11:30 wstęp wolny

13.06.09 Kino pod gwiazdami 

w parku w Białej – szczegóły na pla-

katach

25 – 28. 06.09 Dni Miasta i Gminy 

Biała w programie m. in.

25.06 Polsko Amerykański Salon Ar-

tystyczny

- spotkanie z poezją Harrego Dudy 

z Opola oraz wystawa rysunku Ry-

szarda Drucha z Trenton (New Jer-

sey) początek godz. 18:00

26.06.09 Turniej piłkarski o Puchar 

Burmistrza Białej – boisko w Ligocie 

Bialskiej od 13:00

26.06.09 Bialska biesiada piwna 

– stadion w Białej od godz. 20:00

27.06.09 od godz. 16:00 na stadio-

nie w Białej wielka biesiada integra-

cyjna – zagrają m .in.

- Dancing Queen z przebojami gru-

py ABBA, Karpowicz Family, oraz 

gwiazda wieczoru niemiecki zespół 

Playa Rouge, na zakończenie zaba-

wa z zespołem Szwagry – wstęp 

wolny

28.06.09 od godz. 14:00 na stadio-

nie w Białej wystąpią m. in. zespoły 

działające przy MGOKSTiR w Bia-

łej, formacja Quattro, zespół Cliver 

oraz gwiazda wieczoru Małgorzata 

Ostrowska z zespołem 

Atrakcją parady orkiestr były Rybnickie mażoretki
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Ludowej, budowa dróg dojazdo-
wych na Osiedlu 40-lecia, remon-
ty dwóch wiejskich centrów kultu-
ry i rekreacji, powstanie centrum 
kształcenia na odległość w Solcu 
i wielu innych zadań. 

Nie mielibyśmy rów-
nież obwodnicy, która w dużym 
stopniu odciążyła ruch pojazdów 
mechanicznych na terenie miasta 
Białej i również ze środków UE 
sfi nansowana została likwidacja 
niebezpiecznego zakrętu tzw. za-
krętu śmierci między Białą a Kro-

buszem. Warto również wspo-
mnieć, że nasza gmina w zakresie 
pozyskiwania środków z Unii Eu-
ropejskiej na 71 opolskich gmin 
zajmuje szóste miejsce. W prze-

liczeniu na jedną osobę gmi-
na Biała zajmuje w woje-
wództwie drugie miejsce, 
a w zakresie realizacji pro-
jektów regionalnych rów-
nież drugą lokatę.  Drogi 
czytelniku, droga czytel-
niczko to tylko pięć minut 
w ten czerwcowy dzień, Aby 
nasz glos w Parlamencie 
Europejskim był bardziej 
znaczący i umożliwiał jesz-
cze skuteczniejsze starania 
o kolejne fi nansowe środ-
ki. Niezbędna jest wysoka 

frekwencja będąca wyrazem 
naszego poparcia dla wspólnej 
Europy i zapewnienia w niej zna-
czącej pozycji. Dlatego tak wiele 
zależy od naszych głosów i udzia-
łu w czerwcowych wyborach.

(n)
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ZMIANA
W URZĘDZIE

Długoletnia pracownica referatu 
rolnictwa, gospodarki nierucho-
mościami i informatyki w Urzędzie 
Miejskim w Białej Pani Helena Do-
maszewska przeszła na emeryturę. 
Nowym inspektorem do spraw śro-
dowiska i nieruchomości została wy-
brana w ramach ogłoszonego zgod-
nie z przepisami konkursu Izabella 
Ossowska, mieszkanka Głogówka.

(n)

Od prawie 18-stu lat, w każdym 
miesiącu obfi ciej lub skromniej 
wpływają do naszego szpitala róż-
norodne dary, a „Panorama Bial-
ska” stale informuje o nich swoich 
czytelników. 

Tym razem pieniądze naszemu 
szpitalowi ofi arowali: Eugeniusz 
Kopytyński z Sobieszowa, Jadwiga 
Husak z Prudnikai Urszula Stolar-
ska z Piorunkowic.

Produkty spożywcze bezpłatnie 
szpitalnej kuchni dostarczyli: Kon-
rad Przybyszewski z Pogórza (ma-
sło i smalec), Elżbieta Pelcar z Wil-
kowa (słoninę), Jerzy Sobek z Białej 
(jabłka), Jan Lichwa z Pakosławic 
(czosnek i ogórki), Glombica z Solca 
(ziemniaki) Jedna osoba z Nowej 
Wsi anonimowo ofi arowała kilka 
kompletów bielizny pościelowej. 
Pan Piotr Apostel – właściciel Za-
kładu Elektronicznego w Otokach, 
naprawił bezpłatnie sieć sygnaliza-
cyjną łączącą salę chorych z dyżur-
kami pielęgniarskimi.

Darczyńcom za wrażliwość 
na potrzeby chorych serdecznie 
dziękujemy i prosimy o dalszą, 
wszechstronna pomoc naszemu 
szpitalowi, który stale doskonali 
się w leczeniu różnych schorzeń, 
a szczególnie w kardiologii.

Kazimierz Kasicz

W programie:

30 maja (sobota):
1100 - Msza św. w intencji mieszkań-
ców Prężyny, 
1215 - Przemarsz przez wieś na boisko, 
1300 - Koncert Bialskiej Orkiestry Dętej, 
1600 - Występy artystyczne (Joachim 
Nowak - fl etnia Pana, dzieci z przed-
szkola w Prężynie), 
1900 - Zabawa taneczna (wstęp 10 zł 
od osoby) - gra zespół Meteor.

31 maja (niedziela): 
1400 - Muzyczna majówka - przegląd 
zespołów artystycznych działających 
na terenie miasta i gminy Biała, 
1900 - „Na śląską nutę” - koncert Janiny 
Libery

Samorząd Mieszkańców
oraz Stowarzyszenie 

„Odnowa Wsi”
w Prężynie

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
Tradycyjnie na kwietniowych se-

sjach rad miejskich udzielane są ab-
solutoria dla burmistrzów i wójtów 
gmin. Tak było również na sesji 
Rady Miejskiej w Białej. Burmistrz 
Arnold Hindera otrzymał jednogło-
śnie absolutorium za 2008 r. Pozy-
tywne opinie o wykonaniu budżetu 
gminy za rok ubiegły wydały – Ko-
misja Rewizyjna Rady i Rejonowa 
Izba Obrachunkowa. Rada przyję-
ła do aprobującej wiadomości plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych na lata 2009 - 2011, 
który zakłada wymianę podejść wo-
domierzowych w Białej, Gostomi, 
Pogórzu i Józefowie oraz wymianę 
w tych miejscowościach hydrantów. 
Przewiduje się wymianę fi ltrów 

w tych stacjach, a także remonty 
w trzech stacjach uzdatniania wody. 
Zainstalowany zostanie również 
monitoring budynków i stacji ujęć 
wodnych. Koszt tych prac wynie-
sie ponad 300 tys. zł. Opracowany 
zostanie projekt rozwoju i moder-
nizacji urządzeń kanalizacyjnych, 
w tym plan techniczny na budowę 
kanalizacji ściekowej na ulicach 
- Nyskiej, Sawickiej i Moniuszki. 
Wyremontowanych zostanie rów-
nież kilkanaście studzienek ścieko-
wych. Koszt tych prac wyniesie ok. 
100 tys.zł. W planie przewidziano 
również szereg innych mniejszych 
zadań. 

Radni podjęli również uchwałę 
w sprawie ustalenia nowych taryf 

odpłatności za dostarczaną wodę 
i odprowadzane ścieki. Dziewięciu 
radnych głosowało za podjęciem 
uchwały, dwóch przeciw, a trzech 
wstrzymało się od głosu. Rada pod-
jęła również uchwałę o utworzeniu 
dwóch odrębnych obwodów głoso-
wania w czerwcowych wyborach 
do Parlamentu Europejskiego. Za-
padła również decyzja o zaciągnię-
ciu kredytu w wysokości 2,4 mln 
zł ma sfi nansowanie budowy hali 
sportowo - widowiskowej przy 
szkole podstawowej w Łączniku  
oraz na budowę dróg dojazdowych 
do pól rolników w Grabinie i Chrze-
licach. Kredyt zostanie spłacony 
w okresie 15 lat. 

(n)

DARY DLA
BIALSKIEGO
SZPITALA

dzy innymi w zakresie pozyska-
nia na najbliższe lata kolejnych 
środków fi nansowych na reali-
zację wielu zadań. Warto przy-
pomnieć, że tylko 2008 r. 
z dopłat rolnych skorzystało 
793 rolników z terenu naszej 
gminy. Łączna kwota tych 
dopłat wyniosła 5,69 mln zł. 
W latach 2000 – 2008 gmi-
na Biała otrzymała z różnych 
funduszy docelowych z EU 
pomoc na fi nansowanie za-
dań gminnych w kwocie 
2.375.760 zł, co stanowiło 
56 procent wartości zreali-
zowanych zadań. Wsparcie 
otrzymały między innymi 
szkoły na realizację wła-
snych projektów. Dzięki fi nan-
sowemu wsparciu możliwa była 
budowa kanalizacji na Osiedlu 
40-lecia w Białej, wodociągów 
w Kolnowicach, Laskowcu i Ogier-
niczach, odnowienie trzech bu-
dynków w centrum Białej, remont 
kapitalny budynku przy ul. Armii 

EUROWYBORY 

– DLACZEGO WARTO IŚĆ GŁOSOWAĆ?!
dokonczenie ze str. 1

Serdecznie zapraszamy na „Zjazd Mieszkańców - śląską biesiadę wie-
lopokoleniową” z okazji 785 -lecia wioski, 30 i 31 maja 2009 r. pod namiotem 

na boisku w Prężynie. 

Z okazji Dnia Matki wszystkie pociechy 
i te małe i te duże swoim mamom życzą:

Mało smutku a dużo radości 
w blasku codziennego dnia, 
sukcesów w realizowanych 
celach, pociechy 
ze swoich skarbów, wytrwałości 
w założeniach wychowawczych, 
pięknego uśmiechu w pochmurny 
dzień, ciepłej herbaty w zimny 
wieczór i przede wszystkim 
miłości i oddania płynących 
z serc Nas wszystkich.
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DROŻSZA WODA I ŚCIEKI
Od 1 czerwca br. wzrosną ceny wody i ścieków. Cena 1 m sześc. wody 

wyniesie 3,03 zł - wzrost o 4,8 proc, miesięczna opłata abonamentowa 
- 5,50 zł - wzrost o 4,07 proc. Cena ścieków wynosić będzie 6,02 zł za 1 m 
sześc. - wzrost o 7,08 proc.

(n)

ARTYŚCI
MIASTOM

W ramach programu Ope-
racyjnego Współpracy Trans-
granicznej Ośrodek Kultury 
w Białej otrzyma na realizację 
projektu pod nazwą Warsztaty 
plastyczne „Artyści miastom” 
dofi nansowanie w kwocie 
10,9 tys. zł. W ramach projektu 
w Białej odbędą się plenerowe 
warsztaty plastyczne z udzia-
łem studentów Akademii Sztuk 
Pięknych z Częstochowy. Nato-
miast po stronie czeskiej w za-
jęciach warsztatowych wezmą 
udział uczniowie ze szkoły 
w Albrechticach. Prace będące 
plonem pleneru zostaną wysta-
wione w bialskim MGOK oraz 
w czeskim Linhartowie.

(n)

W kwietniu br. w Białej miały 
miejsce w krótkim czasie trzy awarie 
sieci wodociągowej w centrum mia-
sta. Celem ich usunięcia niezbędne 
okazały się kilkugodzinne wyłącze-
nie części sieci. Każdy brak wody - 
dłuższy czy krótszy powiedział nam 
prezes WiK - Władysław Podróżny 
- powoduje zdenerwowanie, tym 
bardziej, że jest nieprzewidziany, 
a więc trudno o nim powiadomić 
mieszkańców. Przyczyną tych awarii 
były najprawdopodobniej rozszczel-

nienia sieci po okresie zimowym.  
Od niektórych mieszkańców usły-
szeliśmy, że spółka Wodociągi i Ka-
nalizacja zarabia na awariach. -To 
absurd - powiedział prezes W. Po-
dróżny. Ponosimy koszty związane 
z usuwaniem awarii, nieraz wyższe 
w przypadku gdy mają one miejsce 
w okresie wolnym od pracy. To tak 
jakby ktoś powiedział, że zepsuła się 
jemu lodówka i zarobił na tym. No 
chyba, że na poborze prądu.

(n)

W ostatnich dniach rozebrany zo-
stał budynek przy ul. 1- go Maja 28. 
Jest to posesja należąca do spad-
kobierców zamieszkałych w Niem-
czech. Czy w związku z tym burmi-
strzowi Białej grożą konsekwencje 
karne? Z wyjaśnień jakie uzyskali-
śmy okazuje się, że wszystkie działa-
nia były zgodne z prawem. Burmistrz 
miał prawo podjąć taką decyzję po-
nieważ wydana została ekspertyza 
z której wynika, że obiekt stanowił 
zagrożenie dla bezpieczeństwa miesz-
kańców i w takim przypadku można 
podjąć stosowne działania. Warto 
wspomnieć również, że spadkobiercy 
złożyli wniosek w sądzie niemieckim 
o zamiarze przekazania nieistniejące-
go już budynku i działki wokół niego 
na rzecz gminy. Sprawa jest w toku 
i w najbliższym czasie formalności 
zostaną dopełnione. Zapytaliśmy 
burmistrza o plany związane z zago-
spodarowaniem tej działki.

Mówi Arnold Hindera: Mamy 
pełną dokumentację fotografi czną 
zburzonego zabytkowego budynku 
i sądzę, że dobrym rozwiązaniem była-
by jego odbudowa od podstaw, ponie-

waż działka położona jest zabytkowej 
części miasta. Decyzje w tej sprawie 
zapadną jednak dopiero po przeka-
zaniu działki gminie. A może miesz-

kańcy mają inne propozycje jej wyko-
rzystania. Jesteśmy otwarci na każdą 
z nich i zostaną one przez nas wnikli-
wie rozpatrzone.                                 (n)

Projekt odrestaurowania wieży 
wodnej w Białej przy ul. Sawickiej 
obejmować będzie budowy dachu, re-
montu otoczenia i nałożenia nowej ele-
wacji. Przewidywane koszty tych prac 
wyniosą 200 tys. zł. z czego 80 proc. 
ma zostać sfi nansowane z funduszy 
pogranicza w ramach środków unij-
nych. Propozycja wspólnego projektu 
to inicjatywa starosty Mesta Albrech-
tice, który na bieżąco kontaktuje się 
z przedstawicielami bialskich władz. 
Do końca prace w obu partnerskich 
miastach mają być zakończone w sfe-
rze sporządzenia projektu do końca 
marca br. Będzie to wspólny projekt, 
którego realizacja stanowi wspólne 
dzieło. Projekt jest realizowany w ra-

mach Euroregionu Pradziad. Prace 
wstępne nad projektem rozpoczęły 
się już w 2008 r. Trzecim partnerem 
w realizacji wspólnego projektu są 
czeskie Wlčice w realizacji, którego 
stroną wiodącą jest bialska gmina. 
Jego celem będzie wyznaczenie po 
stronie czeskiej ścieżek edukacyjnych 
wokół miejscowego zamku a na tere-
nie bialskiej gminy zostaną natomiast 
uzupełnione tablice informacyjne o 
istniejących ścieżkach edukacyjnych 
tras rowerowych. Ten projekt złożony 
zostanie do końca 2009 r. Realizacja 
projektu będzie możliwa najprawdo-
podobniej w 2010 r. Jest to inicjatywa 
czeskich Wlčic.

(n)

03 maja br., w niedzielne popo-
łudnie w Solcu w salce parafi alnej 
spotkali się po 52 latach absolwen-
ci szkoły podstawowej w Gosto-
mii, którzy w roku 1957 ukończyli 
naukę w szkole i ich drogi rozeszły 
się. Na spotkanie, zorganizowane 
spontanicznie i pod wpływem im-
pulsu, przybyło 15 osób. Przy kawie 
i cieście, nieśmiało przypomniano 
sobie kto jest kto, bo należy pod-
kreślić, że choć część z tych osób 
należy do jednej parafi i to było 
kilkoro, którzy nie widzieli reszty 
przez okrągłe 52 lata! Uczestniczki 
i uczestnicy opowiadali o ogrom-
nym wzruszeniu jakie towarzy-
szyło im w odkrywaniu na nowo, 
dawno nie widzianych koleża-
nek i kolegów. W trakcie rozmów 
przypominano o szkolnych latach, 
chwilach dobrych i złych które 

na zawsze utkwiły w ich pamięci, 
były to bowiem lata beztroskiego 
dziecinstwa. Pomysł zorganizo-
wania takiego spotkania wyszedł 
od jednego z uczestników, który 
jako emerytowany listonosz dobrze 
wiedział kto gdzie mieszka a pod 
namową swoich dzieci i wnuków 
zainicjował cały ciąg wydarzeń, 
który doprowadził to tak miłego 
popołudnia. W organizowaniu 
wszystkiego nie był sam, dzielnie 
wspierały go koleżanki. O godzi-
nie 15stej w kościele parafi alnym 
w Solcu pod wezwaniem Jana 
Chrzciciela odbyła się msza śwęta 
z udziałem absolwentów. Wspólnie 
podjęto również decyzje, że za rok 
znów się spotkają i postarają się 
dotrzeć do większej liczby swoich 
rówieśników. 

Jedna z uczestniczek

WSZYSTKO ZGODNIE Z PRAWEM

SPOTKANIE PO LATACH POLSKO - CZESKIE WIEŻE

ZAROBIĆ NA AWARIACH
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Rozmowa z Arnoldem Hinderą - 
burmistrzem Białej

- Trwa remont drogi w kie-
runku Prężyny i budowa na 
części ulicy prowadzącej do 
osiedla domów jednorodzin-
nych chodnika, a już odzywają 
się krytyczne głosy kierowców 
o błędach w trakcie wykonywa-
nia prac mogących mieć wpływ 
na stan bezpieczeństwa zmoto-
ryzowanych? 

- Wiem o tych problemach i ro-
bię wszystko aby problemy które 
wystąpiły zostały usunięte. Inwe-
storem jest prudnickie starostwo i 
liczę na to, że uwzględni te krytycz-
ne uwagi. 

- Mieszkańcy ul. Nyskiej mają 
wątpliwości czy w tym roku na-
stąpi remont nawierzchni na 
ich ulicy? W pierwszej kolejno-
ści wykonana zostanie na ulicach 
- Nyskiej, Moniuszki i Sawickiej 

kanalizacja, a w II półroczu po-
wiat przystąpi do położenia nowej 
nawierzchni. Starostwo zapewniło 
nas, że posiada na ten cel środki 
fi nansowe, dlatego liczę, że nie spo-
tka nas wszystkich rozczarowanie. 
Wiele zamierzeń inwestycyjnych 
jest realizowanych z niewielkim 
opóźnieniem, bo w marcu i kwiet-
niu nie było sprzyjających warun-
ków na ich rozpoczęcie bądź konty-
nuowanie. 

- Długo trwa również remont 
sali widowiskowej w Urzędzie 
Miejskim? Dzieje się tylko tak, 
że zakres prac do wykonania był 
duży. Koszt remontu to wydatek 
ponad siedemset tysięcy złotych. 
Sala zostanie oddana do użytku 
przed 7 czerwca, a więc już w dniu 
wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego mieszkańcy będą mogli 
obejrzeć odnowioną salę. 

- Czy niepokoi Pana Burmi-
strza obcięcie przez wojewodę 
funduszy na opiekę społeczną? 
Oczywiście, że niepokoi, ale liczy-
my, że wojewoda zapewni środki 
na potrzeby fi nansowe OPS-u po-
nieważ należy to do zadań szczebla 
centralnego. 

- A jeśli tak się nie stanie? 
Mogę zapewnić, że każdym przy-
padku potrzebujący wsparcia fi -
nansowego i rzeczowego nie zosta-
ną pozbawieni pomocy. W tym celu 
gromadzimy rezerwę fi nansową, 
aby w uzasadnionym przypadku 
wesprzeć fi nansowo OPS. Oczywi-
ście byłby to wariant niekorzystny 
dla gminy, ponieważ środki na ten 
cel musiałyby spowodować za-
chwianie realizacji niektórych za-

dań w sferze inwestycji. 
- Do pracy w wydziale rol-

nictwa przyjęta została osoba 
z zewnątrz może się Pan więc 
spotkać z zarzutami, że nie 
przejawia troski o mieszkań-
ców w gminy dążąc do ich za-
trudnienia? 

- Prawda jest taka, że nabór 
pracowników odbywa się za po-
średnictwem konkursów. Takie są 
procedury, zwyciężyła kandydat-
ka z Głogówka, jej oferta okazała 
się najlepsza. Zachęcam jednak 
wszystkich do udziału w przepro-
wadzanych konkursach naboru 
pracowników do wszystkich insty-
tucji i zakładów. 

- Kontrowersje budzi nadal 
ulica 1-go Maja gdzie odbywa-
ją się dostawy do sklepu EKO. 
Niektórzy mieszkańcy są obu-
rzeni i wydaje się, że mają ra-
cję. 

- Zdaję sobie z tego sprawę, dla-
tego uzgodniliśmy, że dostawy 
będą odbywały się samochodami 
do 7,5 tony ładowności - łącznie z 
towarem. Takie ustalenia zostały 
podjęte. Chciałbym, aby doszła do 
skutku budowa parkingów przy tej 
ulicy, tak aby ruch pojazdów mógł 
się na niej odbywać także w czasie 
postoju samochodów dostawczych.

- Warto również pomyśleć o 
zakazie parkowania na jedno-
kierunkowej ulicy 1-go Maja na 
odcinku od kościoła do Góry 
Wolności. Utrudnia to korzy-
stanie z tej drogi, a tymczasem 
w odległości zaledwie kilkuna-
stu metrów jest parking przy 
placu przykościelnym?

- Podejmiemy stosowne dzia-
łania, być może na tym odcinku 
wprowadzony zostanie zakaz par-
kowania pojazdów. 

- Z czego jest Pan jako bur-
mistrz zadowolony?

- Przede wszystkim z tego ,że  po-
prawia się estetyka miasta, zwłasz-
cza centrum, potem przyjdzie czas 
na remonty w innych części miasta. 
Remontujemy budynki przy ul. Ar-
mii Ludowej znikają stare komórki 
za północną pierzeją Rynku. Trwa 
budowa hali sportowej przy szkole 
w Łączniku. W najbliższym czasie 
przy współudziale fi nansowym 
gminy zostanie wyremontowana 
droga w Grabinie. Za kilka dni za-
kończy się remont odcinka drogi od 
Prudnickiej do Prężyny. 

- Czy weźmie Pan udział w 
wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego? 

- Uważam, że to obywatelski 
obowiązek. Im liczniejszy będzie 
w tych wyborach udział mieszkań-
ców naszego kraju, tym silniejsza 
będzie pozycja naszego kraju w 
Unii, większa siła przebicia. Dlate-
go zachęcam wszystkich mieszkań-
ców do udziału w tych wyborach. 
Warto przyjrzeć się prawdzie - a 
jest ona taka, że w ostatnich ośmiu 
latach nie było pomocy fi nansowej 
Unii nie mielibyśmy między innymi 
obwodnicy, kilku wodociągów na 
wsi, kanalizacji na Osiedlu 40-lecia, 
remontu kilku dróg i chodników, 
budynku przy ul.Armii Ludowej w 
Białej i wielu innych zadań.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Ryszard Nowak

Padają – po rozum do ludzi, 
a po serce do matki. Tela jest teraz 
nowyjch pieśni po Śląsku w koncer-
cie życzeń ekstra dlo matek. „Dzię-
kuja di mamo, żech czysty móg wy-
leść przed dom...”  - tak jest w jednej. 
Joł tyż pamiałtom jak mie muter 
nastrojyli w biołyj klejdzik bo był 
kiermasz, a joł chciała widzieć jak 
se kiermasznicy w kolasach i brycz-
kach zjyżdżają – toch se stoła pod 
wrotoma i kukała. A piyrwi było 
tak, iż droga bez wieś była fl ołstro-
wanoł ale z boku aż do krzipopy 
była zomerbana – toż jyno było ziy-
mia, a po dyszczu wielkie kałuży. 
Jak jedna bryczka minała drugą 
i łosiem końskich kopyt chlastło 
w tał kałuża, to se możecie myśleć 
jak ten mój klejdzik wyglądoł. Poti 
mie muter też wychlastali po rzyci, 
ale nie za feste i padali, iże cieka-

wość jest piyrszyj stałpel do piekła. 
Nie wiał jak to banie z tymi stąplami, 
bo choć staroł – dalej ech jest cie-
kawoł świata i ludzi. Słyszałach tyż 
taką pieśń w koncercie życzeń „Ren-
ta po ojcu jest małoł a jeszcze po-
mołgosz nom...” A joł znała modygo 
człowieka co po tyj zmianie w naszyj 
kraju w 1989 roku, kiedy to narołz 
towaru było połno, prywatne skle-
py sie łotwirały i ludzie handlowali, 
kombinowali – a on se w tyj wszyst-
ki nie móg pozbiyrać – bo bodeś 
mama go nie nauczyła handlować 
jyno robić i prołwda rządzić. A joł 
myśla iże ta jego matka może być 
dumna z tego, iż tak go wychowała. 
Ale o matkach to by szło rządzić bez 
końca. Jest tyż taka pieśń – „Ein 
Mutter Herz soll niemals weinen...” 
A wiele matek płacze a nołwiancyj 
tyjch, co mają dzieci ułomne. O nich 

Dzień Matki

Anna Myszyńska se prawie wcale piyrwi nie rządziy-
ło. Nołgorzi było na wsi. Padało 
se „a tał mają dziecko nieprawe, 
szpotawe, puklaty, kulawe abo 
niemowa. Jak było małe to jeszcze 
szło, ale jak z dziecka wyrósł chłop 
– to był pośmiywiska na wsi. Głupi, 
dziwoląg jaki ... Dzieci za ni lołtały 
i go przezyjwały, a dziołchy kalikie 
to mało z domu wylazły jak nie były 
richtig. Wiela to ojcowie musieli 
wystołć, a nołwiancyj zaś matki. 
Do dzisiej jest tako przestroga u lu-
dzi – strzeżcie się przed naznaczo-
nymi! To jakby kogoś łosztemplo-
wać. Wiela to bólu te matki musiały 
wycierpieć. Dopóki żyły broniyły 
jak mogły swoje dzieci. Laurki 
na Muttertag nie dostały, bo to se 
w szkole robi, ty dzieci tał nie mogły 
chodzić. Majstens było w rodzinie 
siłał dzieci i na dochtorów nie było 
pieniędzy. A Hitler to chcioł coby 
wszystkich nieprawyjch wykastro-
wać, coby dzieci po nich nie było, 
dloł czysty rasy. Dobrze iż te cza-
sy momy już za sobą. Teraz też się 
rodzą dzieci niesprawne, siłał se 
poti rozstałkoł niewiedzieć cze-
mu, ale matki teraz już nie są takie 
same w tyj nieszczęściu jak piyr-

wi. Są rehabilitacje, terapie osób 
niepełnosprawnych. Jeno ten ból 
i te nogi se tak samo uginają jak 
syn abo cera – dobrzi studenci 
kajś w Katowicach abo Wrocławiu 
dzwonią „mamo przyjedź po mnie, 
bo ja nie mogę chodzić!” Bestusz 
piyrsze słowa co se pyjto matka jak 
urodzi są : „Czy dziecko jest zdro-
we?” A jo jako piyrwejszo hejbama 
napisałach na ten temat wiersz pt. 
„Byłach pierwsza...” Gdy matką się 
stała, widziałam wyglądający czar-
ny włosek i malutki spłaszczony 
nosek, jego płeć, - Bardzo chcia-
ła dziecko mieć ...Maleńki kłębek 
położyłam jej na piersi – Patrz! 
Jest zdrowy, wszystko się w normie 
mieści! Widziałam jak twarz jej się 
zmienia i oczy lśnią... Mogłam się 
cieszyć razem z nią. Pierwsza przy-
jęłam dla niej bukiet róż, byłam tak 
blisko jej szczęścia, tuż, tuż...

W Dniu Matki życzę wszyst-
kim mamom a szczególnie 
tym, których dzieci zachoro-
wały w późniejszym wieku – 
żeby nie zapominały jakie były 
szczęśliwe, bo to im pomoże 
przyjąć wszystko...

Nasze gminne sprawy
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Olbrachcice - wciąż się rozwiją.

Co słychać w naszych wsiach

Od kwietnia br. trwa budo-
wa hali sportowej w Łączniku 
– po trzech latach oczekiwania 
na ujęcie tej inwestycji w Pro-
gramie Rozwoju Bazy Sporto-
wej w Województwie Opolskim, 
w tym roku wreszcie zostaliśmy 
wpisani na listę. Tym samym 
mamy coraz większe szanse 
na osiągnięcie celu, jaki w tej 
kadencji postawili sobie rad-
ni miejscy, burmistrz, a także 
mieszkańcy Łącznika i okolic: 
umożliwienie dzieciom i mło-
dzieży edukacji w warunkach 
o odpowiednim standardzie 
i stworzenie szans na uczestni-
czenie w sportowych zajęciach 
pozalekcyjnych. Obiekt jest dla 
gminy Biała inwestycją priorytetową 
– jedynie w stolicy gminy jest sala 
gimnastyczna o odpowiednich wy-
miarach, wykorzystywana przez 

uczniów szkoły podstawowej i gim-
nazjum, w pozostałych placówkach 
na potrzeby zajęć wychowania fi -
zycznego zostały zaadaptowane sale 
lekcyjne, bądź korytarze. Znaczące 
ograniczenie dofi nansowania ze-
wnętrznego na inwestycje sporto-
we w województwie spowodowało, 
że gmina, w której mieści się co naj-
mniej jedna sala gimnastyczna ma 
nikłe szanse na uzyskanie dotacji. 
- Pieniędzy unijnych jest za mało, 
by zabezpieczyć wszystkie potrzeby. 
Budowa obiektów sportowych przy 
szkołach – tak, jak w naszym przy-
padku – została wykluczona z obu 
działań Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, 
w których ewentualnie mogliśmy 
się znaleźć – z Działania 1.4.2 Usługi 
turystyczne i rekreacyjno-sportowe 
świadczone przez sektor publiczny 
i z działania 5.1.2 Wsparcie lokalnej 

Olbrachcice wieś położoną w gmi-
nie Biała, łatwo odnaleźć wystarczy 
tylko zjechać zgodnie ze znakiem 
z obwodnicy bialskiej. Wjeżdża się 
do niej, niczym do baśniowej kra-
iny, głębokim wąwozem, na którym 
po prawej stronie umieszczono go-
ścinny znak „Olbrachcice Witają”. 
Wieś jest rozległa i spokojna. Domy  
zadbane, każdy dba aby jego posesji 
i skraweku drogi przed nią, był te-
ren zadbany. Sołtys Olbrachcic Jan 

Smiatek, w rozmowie powiedział 
mi, że Olbrachcice z zapartym tchem 
czekają na budowę 18 wiatraków, 
których budowa planowana jest tam 
w najbliższym czasie prze fi rmę, 
w tym wyspecjalizowaną. Moc jedne-
go wiatraka będzie osiągać 2000KW. 
W najbliższym okresie, na terenie Ol-
brachcic postawione zostanie urzą-
dzenie do pomiaru prędkości i siły 
wiatru, aby ustalić ostatecznie czy bu-
dowa, która jest sama w sobie wielką 

inwestycją, się opłaci. Pozwolenie 
na budowę takiego urządzenia napo-
tkało jednak na problemy sfery biu-
rokratycznej, Olbrachciczanie mają 
nadzieję, że niedługo wszystko ruszy. 
Zdaniem J. Smiatka może zrezygno-
wac z planów realizacji tej inwestycji 
w Olbrachcicach. Mieszkańcy wio-
ski, są bardzo przywiązani do trady-
cji, otwarci na nowoczesność. Patrzą 
w przyszłość, co kształtuje ich plany. 
Planują oni budowę bezpiecznego 
placu zabaw dla dzieci, na terenie 
przy OSP. Powstanie tam, również 
skwerek dla mam, które pilnując 
swoich pociech będą mogły na ła-
weczkach odpocząć, będzie to rów-
nież miejsce dostępne dla wszystkich, 
którzy w wolnej chwili będą chcieli 
zrelaksować się w ładnym, zielonym 
i zadbanym miejscu. 

Dużą troska otaczane jest boisko 
w Olbrachcicach, które już obecnie 
wygląda coraz lepiej. Przeprowa-
dzono tam meliorację przy drodze, 
tak aby płynąca woda nie zalewała 
nawierzchni, planowana jest rów-
nież melioracja całego terenu. Dzię-
ki temu, iż gmina nabyła niewielki 

obszar przylegający do obecnego 
boiska, będzie się mogło ono powięk-
szyć, przez co stanie się pełnowymia-
rowe. Mieszkańcy Olbrachcic dumni 
są ze swoich piłkarzy, którzy dążą 
do osiągania jak najlepszych wyni-
ków. Sukcesem jest wygranie meczu 
przez LZS Olbrachcice 4 :3 z Polonia 
Biała, ich największym i wieloletnim 
przeciwnikiem.

W rozmowie z proboszczem ks. 
Henrykiem Rygiel, usłyszelismy same 
miłe słowa na temat mieszkańców 
tej spokojnej wsi. Są to ludzie ciężko 
pracujący, wielkiego serca, którzy za-
wsze służą pomocą. Zaskakują swoja 
ofi arnością i są dobrymi parafi anami. 
Jeśli trzeba zmienić dach na plebani, 
albo zorganizować jakąś uroczystość, 
ks. Henryk zdradził, że na swoje du-
szyczki możne zawsze liczyć. Współ-
praca ks. Henryka z Radą Parafi alną 
i z sołtysem układa się jak najlepiej, 
czego życzymy wszystkim parafi om! 
Jedyną bolączka, jest to że tak wiele 
ludzi wyjeżdża w poszukiwaniu pracy 
przez co, tak jak niejedna parafi a i Ol-
brachcice liczą coraz mniej mieszkań-
ców.               (M)

WRESZCIE TRAFILIŚMY NA LISTĘ
infrastruktury edukacyjnej. Musie-
liśmy szukać wsparcia fi nansowego 
gdzie indziej – wyjaśnia Dagmara 
Syguła, inspektor Urzędu Miejskiego 
w Białej. 

Szansą na otrzymanie dotacji był 
krajowy Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej, by jednak móc otrzymać 
te środki trzeba znaleźć się w Progra-
mie Rozwoju Bazy Sportowej. O tym 
decyduje samorząd województwa 
opolskiego. - Z roku na rok pieniędzy 
dla Opolszczyzny jest coraz mniej, 
dotacje są niższe, coraz mniej gmin 
zostaje wpisanych na listę. Warun-
ki, jakie trzeba spełnić, by w ogóle 
mieć szanse, to obiekt dostosowany 
do potrzeb, wybrany w przetargu wy-
konawca, a najlepiej – już rozpoczęta 
budowa i jak najniższy koszt inwe-
stycji – mówi Dagmara Syguła.

W tym roku wpłynęło 28 wniosków 
o wpisanie na listę wojewódzką – po-
moc otrzymało jedynie pięć, w tym 
gmina Biała. By mieć realną szansę 
na otrzymanie dotacji z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej należa-
ło jednak ograniczyć wcześniejszą 
koncepcję obiektu – warunkiem było 
zmniejszenie kosztów inwestycji, 
a co za tym idzie: jej zakresu mery-
torycznego. Należało też przenieść 
ciężar na sportową funkcję obiektu 
i nieco ograniczyć funkcję widowi-
skową. - Nie mogliśmy dłużej cze-
kać, uczniowie z Łącznika, Chrzelic, 
Ogiernicz, Dębiny, Mokrej mają pra-
wo do edukacji w godnych warun-
kach. Zajęcie wychowania fi zycznego 
w prawdziwej sali gimnastycznej, 
to swoista profi laktyka zdrowotna. 

Nie tylko dla uczniów tej placówki, 
ale również Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Pogórzu – informuje 
Burmistrz Białej, Arnold Hindera.

Została przeprowadzona adaptacja 
projektu. We wcześniejszym, osza-
cowanym na 4 940 700 zł wymiary 
zewnętrzne hali wynosiły: 24,20 m 
na 48,32 m, a wymiary areny: 24 m 
na 38 m. Na widowni miało zasiadać 
170 osób. Po adaptacji projektu zakres 
merytoryczny zadania uległ zmianie, 
teraz wymiary nowego budynku hali 
wynoszą: 18,55 m na 43,45 m, w tym 
wymiary areny: 18 m na 33 m. W hali 
zaplanowano widownię na 80 miejsc. 
Nowa kotłownia będzie zasilać halę 
sportową, przedszkole i szkołę pod-
stawową. Koszt inwestycji z udziałem 
w budowie kotłowni wyniesie brutto 
3 281 000 zł, z czego blisko 30% zo-
stanie dofi nansowane z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. Zakoń-
czenie budowy planowane jest na li-
stopad 2010. - Jesteśmy zadowole-
ni, że nasze starania przyniosły taki 
skutek. Jeszcze do dnia sesji sejmiku 
województwa ważyły się losy wszyst-
kich sportowych inwestycji. Dzięki 
naszemu zaangażowaniu, a można 
nawet powiedzieć: uporowi i deter-
minacji udało się wejść na listę pięciu 
szczęśliwców. Co rok staraliśmy się 
o te środki i co rok trafi aliśmy na listę 
rezerwową. Teraz przed nami przy-
gotowanie pełnego wniosku do Mi-
nistra Sportu, a po zakończeniu bu-
dowy otwarcie obiektu, który będzie 
służył lokalnej społeczności, mam 
nadzieję, nie tylko Łącznika – mówi 
Arnold Hindera.
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W MGOKSTiR w każdy wtorek spo-
tykają się młodzi uzdolnieni muzycz-
nie ludzie pod kierunkiem instruktor 
Joanny Baran. Muzycy Ci tworzą 
wspólnie zespół Brevis, w skład, któ-
rego wchodzą dwa inne Fermata 
i duet chłopięcy Longa. Są to miło-
śnicy śpiewu w wieku gimnazjalnym 
i jest już tradycją Białej, że kolejne 
roczniki zastępują tych, którzy od-
chodzą. W ostatnim czasie zdobyli oni 
mnóstwo nagród m.in., na Powiato-
wym Konkursie Piosenki „Złota Nut-
ka” w Prudniku, zespół Fermata zajął 
I miejsce. Na jednej z ważniejszych 
imprez,Wojewódzkich Prezentacjach 
Artystycznych „Baw się razem z nami” 
w Kluczborku zespół Longa również 
zdobył I miejsce, a wśród solistów wy-
różnienie otrzymała Agata Bajorek. 
Na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej w Korfantowie jako całość, 
czyli Brevis zdobyli I miejsce, II przy-
padło Fermacie, a wśród solistów też 
nie zabrakło sukcesów pod postacią 
III miejsca dla Agaty Bajorek i wyróż-
nienia dla Artura Aleksandrowicza. 

W najbliższym czasie ci młodzi ludzie 
nie zamierzają jedna spocząć na lau-
rach po tylu sukcesach już 13 maja 
udadzą się do Prudnika na konkurs 
„Piosenki z plecaka”, a 29 maja wy-
stępować będą na Wojewódzkim 
Przeglądzie Solistów i Zespołów Wo-
kalnych w Paczkowie. Zespoły moż-
na również usłyszeć na wszystkich 
imprezach, jakie są organizowane 
na terenie Gminy Biała, jak również 
w innych gminach, m.in. współpra-
cują z Domem Kultury w Głogówku 
gdzie występują na Akademii Wie-
dzy. W skład zespołów wchodzą: 
Duet Longa: Szymon, Gonsior, Artur 
Aleksandrowicz, Trio Fermata: Agata 
Bajorek, Larisa Wichowska, Natalia 
Grzyb, jako całość w postaci zespołu 
Brevis występują wyżej wymienione 
osoby jak również: Dawid Ernst, Ewa 
Andrejszyn, Marysia Siano, Karolina 
Kasprzyszak i Ewelina Niestrój. Ci 
młodzi ludzie cieszą się razem spę-
dzonymi chwilami i chcieliby, aby 
wszyscy mogli robić to, co lubią speł-
niając marzenia. 

Rozśpiewani zdobywcy nagród!Rozśpiewani zdobywcy nagród!

30 kwietnia br., w Miejsko - 
Gminym Ośrodku Kultury, Tury-
styki, Sportu i Rekreacji, odbyło 
się potkanie z pisarką Marta Fox. 
Uczniowie szkół w Białej, wy-
słuchali fragmentów najnowszej 
książki pani Marty pt., ”Karolin-
ka XL”. Po odczytaniu fragmen-
tów, Pani Marta, odpowiadała 
na pytania i opowiadała o sobie. 
Na zakończenie uczniowie ustawi-
li się po autografy. Sądzę, że część 
z nich poza obowiązkowymi lektu-
rami nie była nigdy na takim spo-
tkaniu. A przecież przez czytanie 
dociera się do najgłębszych zaka-
marków duszy. Promowanie ksią-
żek i ich czytanie pomaga młodym 
ludziom wzbogacić zasób słownic-
twa, rozwija wyobraźnię.

SPOTKANIE Z MARTĄ FOXParada Orkiestr Dętych
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Rozśpiewani zdobywcy nagród!

3 maja o godzinie 2030 z opóźnieniem roz-
począł się recital Adrianny Biedrzyńskiej, 
znanej polskiej aktorki. Pani Adrianna za-
prezentowała wszystkim zebranym swoje 
umięjętności aktorskie. Występ był udany, 
ponieważ aktorka, która ostatnio wydała 
pierwszą płytę „Ada debiut”, potrafi ła „roz-
grzać” uczestników recitalu, i zachęcic do 
wspolnej zabawy. Nie tylko zeszła do pu-
bliczności ze sceny ale również wciągnęła 
ją do wspólnej miłej zabawy.

AdriannaAdrianna
BIEDRZYŃSKABIEDRZYŃSKA

3 maja 2009 roku w Prężynie o godzinie 10.30 rozpoczęły się uroczyste obchody 100-lecia OSP tej miejscowości, z przekazaniem sztandaru. Licznie 
zgromadzeni goście i mieszkańcy Prężyny wzięli udział w niedzielnym nabożeństwie, podczas, którego poświęcony został sztandar OSP Prężyna. W kaza-
niu usłyszeliśmy m.in. to, że bycie strażakiem to nie tylko mundur i sława, duma z tego, że nosi się hełm, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo 
innych i narażanie własnego życia i zdrowia w obronie tych, którzy przed kataklizmem (ogniem, wodą czy innym żywiołem) nie są w stanie sami sobie 
poradzić i pomóc. Następnie odbył się przemarsz pod wyremontowaną jednostkę OSP i tam nastąpiła ofi cjalna część, podczas której rozdano  odznaczenia 
za wytrwałą prace na rzecz straży pożarnej, wręczono podziękowania i gratulacje od władz starostwa prudnickiego, burmistrza Miasta Biała i wszystkich 
szczebli władzy związanej z Strażą Pożarną. Nastąpiło przekazanie sztandaru i odznaki dla niego, krótka histaria powstania i działalności OSP w Prężynie, 
wspólne zdjęcie i po części ofi cjalnej rozpoczął się piknik, pod namiotem w którym uczestniczyli wszyscy przybyli.        g

100 latOSP PrężynaOSP Prężyna

W sobotę 25.04.2009r. we Wro-
cławiu odbyły się Otwarte Mistrzo-
stwa Cheerleading Dolnego Śląska 
pod patronatem: Biuro Sportu, 
Turystyki i Rekreacji Urzędu Miej-
skiego we Wrocławiu. W konkursie 
zaprezentowało się 294 tancerzy 
i tancerek w zespołach, m.in. z Wro-
cławia i miast południowo- zachod-
niej Polski. Konkurs obejmował dwa 
etapy: eliminacje, w których wy-
stąpiły wszystkie zespoły zgłoszone 
do konkursu. Wśród nich wyłoniono 
6 zespołów do II etapu, czyli fi nałów. 

Wśród medalistów w kategorii ju-
nior wyróżniony został bialski zespół 
GOLD STARS w składzie: Kamila 
Batel, Natalia Dąbrowska, Olga Ko-
walczyk, Agnieszka Mazur, Natalia 
Michalak, Paulina Michalik, Agniesz-
ka Mirek, Wioleta Pabis, Magda Par-
fi mczyk, Marta Pohl, Marcelina Spy-
chała, Sarah Woelke, który otrzymał 
II miejsce zdobywając srebrny me-
dal. Natomiast w kategorii młodszy 
junior, również zespół bialski, LIT-
TLE STARS w składzie: Aleksandra 
Babula, Wiktoria Batel, Martyna 

Drążek, Wiktoria Dżugaj, 
Stefania Grzywa, Karolina 
Kasprzyszak, Julia Mierzwa, 
Barbara Perdek, Klaudia 
Perdek, Tomasz Piorunkie-
wicz, Katarzyna Wojtyła, 
Julia Tyrpuła zajął I miejsce 
i zdobył złoty medal.

Wszyscy uczestnicy świet-
nie się bawili, mieli okazję 
nawiązać znajomości z tan-
cerzami z innych zespołów, 
a nawet z nimi zatańczyć. 
W czasie przerwy na obrady 
jure, wszystkie zespoły bio-
rące udział w zawodach, za-
tańczyły razem krótki układ. 
Mistrzostwom towarzyszył 
uśmiech, a także wzruszenie.

Czas, zaangażowanie, 
wiedza i umiejętności, jake 
p. Aleksandra Hindera prze-
kazała swoim podopiecz-
nym, zaowocowała wysokimi 
notami sędziów i niewspół-
miernym zadowoleniem tań-
czących w zespole dziewcząt. 
Zapewne mistrzostwa te 
zostaną na długo w pamięci 
wszystkich tancerzy i trene-
rów.

Natalia Dąbrowska
PG Biała klasa IIa 

WSPANIAŁY POKAZWSPANIAŁY POKAZ
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Burmistrz Białej działając zgodnie 
z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14.09.2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 
2108) ogłasza, że: w dniu 10 
czerwca 2009 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Białej, ul. 
Rynek 10, pokój nr 5 odbędą na-
stępujące przetargi na sprzedaż 
następujących nieruchomości:

1. o godzinie 9 00 odbędzie 
się I ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż działki budowlanej  
718/3 karta mapy 13 o powierzchni 
1,2465 ha położonej w Białej przy ul. 
Składowej Cena wywoławcza nie-
ruchomości wynosi 160 000,00 zł. 
Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest wniesienie w terminie 
do dnia 5 czerwca 2009 roku wa-
dium w kwocie 16 000,00 zł 

2. o godzinie 1000 odbędzie 
się I ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż działki gruntu 723 karta 
mapy 13 o powierzchni 0,5634 ha po-
łożonej w Białej. Cena wywoławcza 
nieruchomości wynosi 33 048,20 
zł brutto, w cenie 5 689,20 podat-

ku VAT. Warunkiem uczestnictwa 
w przetargu jest wniesienie w termi-
nie do dnia 5 czerwca 2009 roku wa-
dium w kwocie 3 400,00 zł 

3. o godzinie 1100 odbędzie się 
I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż działki gruntu 721 karta 
mapy 13 o pow. 0,1455 ha położonej 
w Białej. Cena wywoławcza nieru-
chomości wynosi 4 030,00 zł netto. 
Do ceny uzyskanej w przetargu zo-
stanie doliczony 22% podatku VAT. 
Warunkiem uczestnictwa w przetar-
gu jest wniesienie w terminie do dnia 
5 czerwca 2009 roku wadium w kwo-
cie 500,00 zł

4. o godzinie 1200 odbędzie się 
I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż działki gruntu 342 karta 
mapy 13 o pow. 0,0848 ha położonej 
w Białej. Cena wywoławcza nieru-
chomości wynosi 4 503,00 zł netto. 
Do ceny uzyskanej w przetargu zo-
stanie doliczony 22% podatku VAT. 
Warunkiem uczestnictwa w przetar-
gu jest wniesienie w terminie do dnia 
5 czerwca 2009 roku wadium w kwo-
cie 500,00 zł

5. o godzinie 1300 odbędą się ro-
kowania na sprzedaż działki gruntu 

225/2 karta mapy 2 o powierzchni 
0,2200 ha położonej w Kolnowicach. 
Wartość nieruchomości podlegającej 
rokowaniom wynosi 18 260,00 zł 

Warunkiem uczestniczenia 
jest wniesienie pisemnej oferty oraz 
wniesienie zaliczki na poczet nabycia 
nieruchomości w kwocie 1900,00 zł 
do dnia 5 czerwca 2009 roku do go-
dziny 900. Zgłoszenia z zaproponowa-
ną ceną niższą niż 40% wartości nie-
ruchomości nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe doty-
czące wszystkich przetargów:

Wadium należy wpłacić na konto 
Urzędu Miejskiego w Białej nr kon-
ta 02 8903 0002 2001 0000 2020 
0003 w Banku Spółdzielczym w Bia-
łej lub w kasie urzędu pokój nr 10. 
Za termin wniesienia wadium przyj-
muje się datę wpływu całej kwoty 
wadium na w/w rachunek bankowy. 
Postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej z zaokrą-
gleniem do pełnych dziesiątek złoty

W przetargach mogą brać udział 
osoby prawne i osoby fi zyczne. 
Do uczestnictwa w przetargu oso-
by prawne winne przedłożyć aktu-
alny wypis ze stosownego rejestru. 

Wpłacone wadium zaliczone zo-
stanie na poczet ceny nabycia. Wa-
dium nie podlega zwrotowi, jeżeli 
osoba wygrywająca przetarg uchyli 
się od zawarcia umowy notarialnej. 
Wadium wpłacone przez pozosta-
łych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Cena osiągnięta w przetar-
gu płatna jest jednorazowo przed za-
warciem umowy notarialnej. Termin 
zawarcia aktu notarialnego zostanie 
wyznaczony w ciągu 21 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca 
nieruchomości ponosi koszty przy-
stosowania nieruchomości do sprze-
daży: koszty operatu szacunkowego, 
wyrysu i wypisu oraz koszty nota-
rialne i sądowe. Z wszelkimi infor-
macjami dodatkowymi oraz z pełną 
treścią ogłoszeń można się zapoznać 
lub uzyskać informacje w Referacie 
Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Informatyki pokój nr 5 lub 
tel. (077) 4388546 w godzinach pra-
cy urzędu od 7 30 do 1530.

Burmistrz Białej zastrzega so-
bie prawo odwołania przetargu 
w przypadku zaistnienia uza-
sadnionych przyczyn.

Piękna pogoda na początku 
maja sprzyjała imprezom plene-
rowym jak i sportowym. Tradycyj-
nie pierwszy maja zarezerwowany 
jest dla piłkarzy, którzy rywalizu-
ją na boisku w Parku Miejskim 
- do tegorocznej edycji zgłosiło 
się siedem drużyn. Już elimi-
nacje dostarczyły wielu emocji, 
gdyż do jednej grupy dostały się 
wszystkie faworyzowane drużyny. 
W fi nale spotkały się Byki z Zagłę-
biem i w regulaminowym czasie 
był remis 2:2 (taki sam wynik dru-
żyny te uzyskały w eliminacjach), 
więc o pierwszym miejscu musiały 
zadecydować rzuty karne. Lepszą 
skutecznością popisało się Zagłę-
bie i ta drużyna odebrała główne 
trofeum. Trzecie miejsce przypa-
dło Serwetom, które minimalnie 
(1:0) pokonały Gwiazdy Mariana. 

Barwy Zagłębia reprezentowali: 
F. Czerwiński, B. Siorak, P. Ko-
pacz, M. Matkowski, P. Babilas, G. 
Krysz i M. Kołodziejczyk.

Kolejnego dnia popisywali się 
siatkarze. Areną zmagań była 
sala przy Publicznym Gimna-
zjum w Białej. Bezkonkurencyjna 
była reprezentacja Lubrzy, która 
gładko wygrała wszystkie spo-
tkania 3:0. bardzo emocjonujący 
był mecz o drugie miejsce gdzie 
miejscowe „Pluszaki”  dopiero 
w tie-breaku pokonały Prudnik. 
Zwycięscy wystapili w następują-
cym zestawieniu: K. Lubaszka, Ł. 
Lubaszka, S. Wicher, M. Grabow-
ski, A. Berezecki, G. Polak.

Najlepsze drużyny otrzymały 
puchary i cenny sprzęt sportowy.

jk.

Trwa już sezon lotów gołębi dorosłych. W bieżącym roku  zaplanowano szesnaście lotów, w tym siedem zagra-
nicznych. Gołębie odwiedzą niemieckie miasta: Parchim i Munster (po trzy razy) oraz belgijskie  Ostende. Pierwsze 
dwa loty były bardzo łatwe dla hodowców bo nie musieli typować championów – punktowały gołębie najszybsze 
– więc ponad siedemdziesięciu hodowców zdobyło maksymalno ilość konkursów. Gorzej było już w trzecim locie 
i tylko dziewięciu hodowców mogło pochwalić się 10 konkursami. Straty ponieśli hodowcy, którzy w ubiegłym 
roku wiedli pierwszoplanowe role. Ale zostało jeszcze dużo lotów w tym zagraniczne, które punktowane są bardzo 
wysoko. Więc wszystko jest jeszcze możliwe. Znamy przypadki, że jeden lot powywracał do góry nogami całą klasy-
fi kację.                  (jk)

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

Świętowanie na sportowoPowietrzna rywalizacja rozpoczęta

Prezentujemy najlepszych ho-
dowców z poszczególnych sekcji po 
trzech lotach:

Sekcja Rostkowice
1. Tomasz Simonides (12 miejsce w 
Oddziale Prudnik)
2. Adrian i Józef Kozubek (27)
3. Jan Nowak (30)
4. Alfred Brysz (36)

5. Jan i Jakub Tyma (47)
Sekcja Biała
1. Damian i Joachim Fraj (7)
2. Robert Reszka (19)
3. Albert Kwoczek (35)
4. Gerard Barysz (38)
5. Klaus Otte (51)
Sekcja Ligota Bialska
1. Norbert Przyklenk (5)
2. Waldemar Honcia (9)

3. Mateusz Cziomer (21)
4. Wacław Fluder (49)
5. Franciszek Deszczka (56)
Sekcja Łącznik
1. Wiesław Radecki (6)
2. Emil Deszczka (15)
3. Alojzy Kulpa (25)
4. Adam Springer (40)
5. Reinhold Przyklenk (41)

Mroźna, pochmurna i deszczowa pogoda 29. marca nie odstraszyła kolarzy, którzy przyjechali specjalnie na 
II Epic Cup do Brzegu. Trasa była położona w miejskim parku. Mogłoby się wydawać, że park miejski to nic 
szczególnego, jednak zostałam mile zaskoczona, okazało się, że to interwał, czyli góra- dół, góra dół bez chwili 
odpoczynku. Całonocne opady deszczu spowodowały, że runda nabrała uroku. Było ślisko i błotniście, trzeba 
było bardzo uważać by nie wpaść w poślizg na zjeździe, a duże kamienie i schody, które były wplatane w wyścig 
utrudniały życie amatorom kolarstwa górskiego.

Mój start był dość pechowy, ponieważ już na pierwszej rundzie złapałam defekt, tracąc czołową pozycję. Na-
prawa defektu i dodatkowy problem techniczny kosztował mnie wiele nerwów i cennego czasu. Na szczęście 
tato, który był w pobliżu, pomógł mi naprawić problem. Gdy już wsiadłam na rower i ruszyłam byłam ostatnia. 
Zostały mi cztery rundy by dać z siebie wszystko i zawalczyć o podium. Pomału nadrabiałam stratę  i z biegiem 
rund doganiałam zawodniczki. Na bieżąco byłam informowana przez tatę o miejscu na którym się aktualnie 
znajdowałam. Pod koniec przed ostatniej rundy zajmowałam już drugie miejsce i tak też już dojechałam do 
mety, szczęśliwa, a jednocześnie zła, że nie odbyło się bez defektu. 

Jednak mam nadzieję, że sezon pechowo rozpoczęty szczęśliwie się zakończy. Również brat, który brał udział 
w zawodach uplasował się na  „pechowym” czwartym miejscu, bo tuż obok podium i bez nagrody. 

Joanna Czerwińska

II EPIC CUP DO BRZEGU
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Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance

Janinie Kłuś
Z powodu śmierci

MĘŻA

Składają
Burmistrz Białej i pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej

 Odeszli�

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Wraz z nadejściem ciepłych dni 
coraz chętniej wyprowadzamy 
swoje pociechy na podwórko, aby 
na świeżym powietrzu mogły się 
pobawić. Piaskownice to najczęściej 
oblegane przez małe dzieci miejsca, 
bo przecież jaka to radość stawiać 
babki i zamki z piasku. Czy wiecie 
jednak drodzy rodzice jakie może 
stanowić to zagrożenie dla zdrowia 
Waszych dzieci?  Zagrożenie to nio-
są zarówno nasze domowe zwierzaki 
(psy, koty) jak i te bezdomne, pozo-
stawiając swoje odchody na trawni-
kach, skwerach czy placach zabaw 
(w tym właśnie w piaskownicach). 
Odchody zwierzęce mogą stanowić 
źródło niebezpiecznych chorób zwie-
rzęcych, ponieważ obecne w nich 
jaja pasożytów mogą przenosić się 
do organizmów ludzkich. Jedną 
z tych chorób może być toksokaroza 
wywołana przez inwazję psich lub 
kocich glist (toksokar). W trakcie 
zabawy w piaskownicy zanieczysz-
czonej odchodami może dojść do po-
łknięcia jaj glisty przez dziecko. Z jaj 
w jelicie dwunastnicy wylęgają się 

larwy, które następnie przedostają 
się przez ściany jelita do krwioobie-
gu. Wraz z krwią migrują do różnych 
narządów organizmu (płuca, wątro-
ba, mózg, gałka oczna) i osiedlają 
się w nich. Choroba zwykle prze-
biega bezobjawowo, dlatego zbyt 
późne jej wykrycie może spowodo-
wać wiele nieodwracalnych zmian 
w organizmie dziecka. Jak zatem 
zapobiegać? Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Prudniku 
radzi aby ograniczyć kontakty dzie-
ci ze szczeniętami i kociętami oraz 
nieznanymi psami i kotami, chronić 
miejsca zabaw dzieci (np. piaskow-
nice)przed zanieczyszczeniem od-
chodami zwierząt. Zaleca wymianę 
piasku w piaskownicach przynajm-
niej dwa razy do roku, mycie rąk 
po powrocie do domu, przed jedze-
niem, po kontakcie ze zwierzętami 
oraz częste obcinanie dzieciom pa-
znokci.

Sporządziła: 
Daria Wełyczuk – Chorabik, 

Młodszy Asystent Oddziału Higieny 
Komunalnej PSSE w Prudniku

Krewnym, sąsiadom, znajomym, koleżankom z pracy oraz wszystkim 
tym, którzy tak licznie wzięli udział w pogrzebie naszej mamy

Ś               P

Augustyny Jarosz

Serdeczne podziękowania składają
córki i synowie

Gonsior Helga
ur. 1958 r. zm. 23.04.2009 r. zam. Górka Prudnicka

Backa Katharina
ur. 1923 r. zm. 23.04.2009 r. zam. Grabina (DPS)

Schuster Edeltraud
ur. 1936 r. zm. 28.04.2009 r. zam. Łącznik

Przyklenk Konrad
ur. 1931 r. zm. 29.04.2009 r. zam. Pogórze

Kłuś Marian
ur. 1943 r. zm. 30.04.2009 r. zam. Łącznik

Peschel Agnes
ur. 1932 r. zm. 01.05.2009 r. zam. Łącznik

Suchy Maria
ur. 1933 r. zm. 05.05.2009 r. zam. Górka Prudnicka

Socha Stanisław
ur. 1943 r. zm. 08.05.2009 r. zam. Łącznik

Gatner Helmut
ur. 1939 r. zm. 10.05.2009 r. zam. Łącznik

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń 
wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi, Główny Inspektor Sanitarny 
zaleca: Osobom wracającym do kraju z Meksyku, Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady: Jeżeli, w ciągu 7 dni od powrotu do kraju wystąpią objawy 
chorobowe typu: podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak 
apetytu, katar, ból gardła. Należy niezwłoczne skontaktować się z leka-
rzem i poinformować go o pobycie w rejonie występowania wirusa grypy 
typu A/H1N1 Osobom wyjeżdżającym do Meksyku, Stanów Zjedno-
czonych, Kanady: Bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń 
miejscowej służby zdrowia, unikanie bliskiego kontaktu z osobami wyka-
zującymi objawy grypopodobne, pozostanie w domu, jeśli u danej osoby 
wystąpią objawy grypopodobne, podczas kaszlu i kichania, zakrywanie 
ust i nosa chusteczką - pomoże to zapobiec zakażaniu wirusem innych 
osób, częste mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania rękami oczu, 
nosa i ust. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, zaleca się 
natychmiastowy kontakt z lekarzem. Więcej informacji: strona inter-
netowa Głównego Inspektora Sanitarnego - www.gis.gov.pl ,całodobowa 
infolinia: (22) 54 -21- 412, (22) 54 -21- 413, (22) 54 -21-414

NIEBEZPIECZNE
BABKI Z PIASKU

Wszystkim, którzy dzielili się z nami smutkiem i żalem, okazali wiele 
serc i współczucia, tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze na 
miejsce wiecznego spoczynku oraz w Mszy Św. Żałobnej naszego 

Kochanego Męża, Ojca i Dziadka

ś           p

Waltera Barysz

Serdeczne podziękowania składa
żona, córka i syn z rodzinami
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Maj jest tradycyjnym miesiącem I komunii św. Odbywają się one we 
wszystkich parafi ach. W tym roku w drugą niedzielę maja w bialskiej para-
fi i pw. Wniebowzięcia NMP do po raz pierwszy do komunii św. przystąpiło 
28 dzieci. Uroczystą mszę św. w intencji przystępujących do sakramentu 
komunii odprawił proboszcz o. Franciszek Bieniek.

(n)

KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ WY-
BIERZ ŻYCIE organizują: MINI-
STERSTWO ZDROWIA, NARO-
DOWY FUNDUSZ ZDROWIA, 
POLSKIE TOWARZYSTWO GINE-
KOLOGICZNE – koordynator kra-
jowy projektu: prof. dr hab. n. med. 
Marek Spaczyński

Rak szyjki macicy to nowotwór 
o stosunkowo wolnym rozwoju, 
powstaje w wieloetapowym proce-
sie, trwającym nawet kilkanaście 
lat. Z jednej strony jest to „czynnik 
usypiający” czujność i działanie, 
a z drugiej dobry czynnik rokow-
niczy. Wczesne wykrycie zmian 
przednowotworowych i wczesno 
nowotworowych jest możliwe w cza-
sie wizyty u ginekologa, która to po-
winna się odbywać, co najmniej raz 

w roku, a najlepiej, co 6-mcy. Jed-
nak, dlaczego rak szyjki macicy, 
który teoretycznie powinien mieć 
marginalne znaczenie, wciąż sta-
nowi ogromne zagrożenie dla wielu 
kobiet? Jest to problem „odwagi” 
i chęci zgłoszenia się do ginekologa. 

Według danych Krajowego Reje-
stru Nowotworów Centrum Onko-
logii w Warszawie tylko w 1995 r. 
ponad 4 tys. kobiet w Polsce zacho-
rowało na raka szyjki macicy, a 2 tys. 
zmarło z tego powodu. Prawidłowa 
diagnostyka mogłaby zmniejszyć 
zapadalność nawet o 80%. Bardzo 
ważne są rzetelnie przeprowadzo-
ne badania profi laktyczne w dobrze 
wyposażonych gabinetach ginekolo-
gicznych. Metody, które umożli-
wiają ocenę zmian wykrytych 
na szyjce macicy: Badanie cy-

tologiczne – polega na mikrosko-
powej ocenie pobranych z szyjki 
macicy komórek i określeniu zagro-
żenia przejściem ich w komórki no-
wotworowe. Badanie to trwa kilka 
minut i jest bezbolesne. Badanie 
kolposkopowe – polega na oglą-
daniu szyjki macicy w odpowiednim 
powiększeniu i określeniu charak-
teru zmian widocznych na szyjce. 
To, co dawniej było określane, jako 
„nadżerka” jest obecnie identyfi ko-
wane i oceniane w sposób precyzyj-
ny, jako zmiany wymagające lub nie-
wymagające interwencji lekarskiej. 
Również to badanie jest bezbolesne. 
Badanie histopatologiczne – 
polega na pobraniu z podejrzanych 
zmian drobnego skrawka tkanki 
z szyjki macicy i kanału szyjki oraz 
zbadaniu go odpowiednimi metoda-
mi w wyspecjalizowanych pracow-
niach histopatologicznych.

Kobiety, które w wieku 
od 25 do 59 lat i w ostatnich 3 la-
tach nie wykonywały wymazów cy-
tologicznych w ramach ubezpie-
czenia w NFZ, powinny zgłosić się 
na badanie cytologiczne do wybra-
nego przez siebie lekarza, który ma 
podpisany kontrakt z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na realizację 
Populacyjnego Programu Profi lak-
tyki i Wczesnego Wykrywania Raka 
Szyjki Macicy. Program jest wielo-
letni i po 3 latach ponownie moż-
na skorzystać z badania. Wykaz 
placówek, w których można wyko-
nać bezpłatne badanie cytologicz-
ne w ramach Populacyjnego Pro-
gramu Profi laktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy 
na terenie województwa opolskie-
go znajduje się na stronie inter-
netowej www.wok.opole.pl w za-
kładce Informacje dla pacjentek. 
Informację o adresach placówek 
można również uzyskać dzwoniąc 
pod nr WOK: 077 454 35 60 w godz. 
od 7.25 do 15.00.

Wojewódzki Ośrodek Koor-
dynujący Populacyjny Program 
Profi laktyki i Wczesnego Wy-
krywania Raka Szyjki Macicy 
zaprasza na spotkanie 2 czerw-
ca o godz. 11.00 do MGOKSTiR 
w Białej na spotkanie infor-
macyjne i możliwość przejaz-
du podstawionym autokarem 
do Prudnika w celu przebadania 
się – skorzystajcie Panie i upew-
nijcie się, że jesteście zdrowe.

Wielkanoc to wyjątkowy czas. Czas, 
który najczęściej spędzamy w gronie 
rodzinnym. Niestety nie każdy może 
sobie na to pozwolić. Wśród nas jest 
wiele osób, które święta spędzą w 
przytułkach, schroniskach, czy do-
mach pomocy społecznej. Święta są 
najtrudniejszym okresem dla ludzi, 
którym w życiu poplątały się ścieżki.  
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół 
w Białej pod opieką pani Agnieszki 
Sejnowskiej już od pięciu lat pomaga 
Domowi Samotnej Matki z Dziec-
kiem, niedaleko Głubczyc na Opolsz-
czyźnie w miejscowości Zopowy.

Zbiórka odzieży, zabawek, 
artykułów chemicznych i spo-
żywczych przed Bożym Naro-
dzeniem i Wielkanocą wpisała 
się już na stałe w tradycje szko-
ły, bo przecież Nigdy nie jesteśmy 
tak biedni, aby nie stać nas było 
na udzielenie pomocy bliźniemu. 
7 kwietnia wszystkie zebrane dary, 
zakupione artykuły chemiczne i spo-

żywcze zostały przekazane samot-
nym rodzicom, a każde z trzynaścior-
ga dzieci, które w tej chwili znajdują 
się w ośrodku otrzymało wielkanoc-
ne prezenty od „Zajączka”. Dzięki 
wszystkim darczyńcom na twarzach 
dzieci pojawił się uśmiech.  Mimo że 
tymczasowi mieszkańcy i dyrekcja 
robią wszystko, by stworzyć tu na-
miastkę domu, święta to czas, w któ-
rym szczególnie wszyscy tęsknią za 
bliskimi. Dla niektórych podopiecz-
nych, to pierwsze święta wielkanoc-
ne spędzone poza domem. Mimo że 
mieszkańcy palcówki robią wszyst-
ko, by stworzyć rodzinną atmosferę, 
bywa ciężko, ale zawsze mogą liczyć 
na pomoc przyjaciół z Białej.

W imieniu Samorządu 
Uczniowskiego Zespołu Szkół 
w Białej dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomagają i włą-
czają się do naszych akcji.

E.M.

Święta Wielkanocne w miejscowości

ZOPOWY
W grudniu 2008r. dowiedziałam 

się, że jest organizowany konkurs 
pt. „Liga Ortografi czna”. Wahałam 
się, czy wziąć udział w szkolnym 
etapie. Nie byłam do końca pewna, 
czy sobie poradzę, ale po dłuższym 
zastanowieniu postanowiłam spró-
bować swoich sił. Ogromnym zasko-
czeniem była dla mnie wiadomość, 
że zajęłam drugie miejsce w szkole 
i zakfalifi kowałam się do etapu re-
jonowego. Nie spodziewałam się, 
że uda mi się cokolwiek osiągnąć w 
tym konkursie, tym bardziej, że tekst 
pt. „Grzybobranie nie na żarty” nie 
należał do najłatwiejszych. Razem 
z dwiema koleżankami Julią Świ-
stun, Hanną Kędzierską pojechałam 
12 stycznia br. do Prudnika, aby w 
PG nr 1 przystąpić do drugiej edy-
cji zmagań z ortografi ą. Tym razem 
drugie miejsce było dla mnie jeszcze 
większą niespodzianką niż poprzed-
nio. Zostałam zakfalifi kowana do 
dalszego etapu konkursu. Teraz cze-
kały mnie przygotowania do szczebla 
wojewódzkiego w Opolu. Przegląda-
łam słowniki ortografi czne, uzupeł-
niałam różnego rodzaje ćwiczenia 
ze słownymi pułapkami i szukałam 
„ciekawych” słówek z ogólnopol-

skich dyktand z poprzednich lat. 
Wreszcie nadszedł dzień konkursu. 
Wyjechałam rano autobusem z pa-
nią T. Szymczyną – moją polonistką 
w stronę Opola. Za oknami zalegała 
półmetrowa warstwa śniegu i wciąż 
sypało… Na miejscu byłyśmy przed 
czasem, czekałyśmy aż sala wypełni 
się szczęśliwcami z całego wojewódz-
twa (po 3 osoby z każdego powiatu). 
O godzinie 10 wszyscy weszliśmy 
do sali, w której miała odbyć się 
główna część tej edycji. W oczy rzuci-
li mi się dziennikarze z Radia Opole, 
fotoreporter i operator kamery. Gdy 
wszystkie zbędne osoby opuściły po-
mieszczenie, rozpoczęło się dykto-
wanie tekstu- najeżone zawiłościami 
polskiej gramatyki i wyrazami trud-
nymi w pisowni - pt. „Niby – koman-
dos z przypadku”. Tego samego dnia 
miały zostać ogłoszone wyniki, czas 
oczekiwań dłużył się niemiłosiernie. 
Wreszcie laureaci odebrali nagrody.

Mimo iż nie udało mi się znaleźć 
w gronie laureatów, to tytuł fi nalisty 
wojewódzkiego etapu mnie satysfak-
cjonuje. W przyszłości na pewno po-
dejmę kolejne wyzwanie.

Anna Puchała
PG w Białej

TORREADORKA O WALCE 
Z (ORTOGRAFICZNYMI) BYKAMI

Pierwsza Komunia Święta 
w Białej
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Karta VISA BS w BiałejKarta VISA BS w Białej

Do 30 czerwca 2009Do 30 czerwca 2009
wydanie oraz wznowieniewydanie oraz wznowienie

Kart Płatniczych VISAKart Płatniczych VISA

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Prudnik 077/438 77 16 Rudziczka 077/437 66 26

Olbrachcice 077/438 76 74 Łącznik  077/437 63 84

Głogówek 077/437 36 05 Błażejowice 077/437 34 30

Biała  077/438 75 45, 077/438 71 59, 077/438 76 16

Możliwość zakupu na raty

Oferuje w atrakcyjnych cenach:
OPAŁ (węgiel, koks, miał, fl ot), MAT. BUDOWLANE, 

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,

USŁUGI TRANSPORTOWE

Sprzedam budynek mieszkalny 

położony w Pogórzu 47

na działce o pow. 0,07ha

kontakt 077 437 55 42 po godz. 17:00

JEŚLI REKLAMA,
TO TYLKO W PANORAMIE BIALSKIEJ,

BO TAM JEST NAJTAŃSZA!
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Po górach 
i dolinach, przez 
rzeki i lasy, 
wieść niesie, 
że Olbrachcice 
to piękna wieś.

Z tymi słowa-
mi, jako turysta 
i pasjonat szla-
ków rowero-

wych, zgadzam się w stu procentach. 
Nie są to tylko słowa byłem tam nie-
dawno, w ramach przejazdu przez 
miejscowości, które są na trasie So-
leckiego Szlaku Rowerowego Joan-
nitów. Wjeżdżając od strony Solca 
do Olbrachcic, drogą szutrową (jest 
to zaledwie odcinek 1km), natrafi -
łem na przepiękną Grotę Lurdzką 
zbudowaną z kamienia wulkanicz-
nego. Podobno budowniczym tego 
cudownego miejsca, był ten sam 
twórca, który stworzył prawdziwą 
Grotę Lurdzką. Obiekt jest darem 
wotywnym jednej rodziny z Olbrach-
cic. Sama wioska jest wspaniale po-
łożona wśród pagórków i lasów, któ-
re dodają jej uroku. Wjeżdżając tam 
od strony Białej, widać już z daleka 
na skarpie piękny napis: „Olbrach-
cice Witają”, z białym koniem w tle, 
który robi wrażenie. Dla mnie oso-
biście ta wioska stanowi wspomnie-

nie wspaniałych młodzieńczych lat. 
Jeździłem tu m.in., po smaczny 
chleb, pieczony w starej piekarni, 
i przepyszne wypieki. Coś z tej tra-
dycji wypieków zostało, wypieki 
z obecnej piekarni są znane w całej 
okolicy, ja najbardziej lubię kołacz 
z posypką i z jabłkami. Pychota!

W Olbrachcicach mam wielu 
wspaniałych przyjaciół. Z tej wio-
ski pochodził śp. ks. biskup Wacław 
Wycisk, (grób znajduje się na tere-
nie cmentarza parafi alnego), który 
udzielił mi sakramentu bierzmowa-
nia. Dziś wieś Olbrachcice to pręż-
nie i dynamicznie rozwijająca się 
miejscowość, z wspaniały poten-
cjałem pracowitych i ambitnych 
młodych rolników oraz młodzie-
żą. Sołtys Jan Smiatek, który wraz 
z małżonką sprawuje tam władzę, 
jest przedstawicielem średniego po-
kolenia, a więc grupy ludzi, zarad-
nych i przedsiębiorczych. Pytając 
go o plany na przyszłość, uzyskałem 
odpowiedź, iż na pierwszym miejscu 
jest budowa drogi asfaltowej z Solca 
do Olbrachcic. Wspomniał też o no-
wym placu zabaw dla dzieci, oraz 
o projekcie utworzenia pięknego 
terenu sportowo – rekreacyjnego, 
który jest w planach zagospodaro-
wania przestrzennego. Pięknym ko-

ściołem i parafi ą, (która liczy obec-
nie 305 mieszkańców) opiekuje się 
obecny proboszcz ksiądz Henryk 
Rygiel.

Olbrachcice mogą też poszczycić 
się wspaniałą drużyną piłkarską, 
która ma temperament i ambicje 
do walki, (co widać na meczach 
i treningach). W wiosce działa też 
Ochotnicza Straż Pożarna, jak też 
prywatne przedsiębiorstwa m. in. 
sklep spożywczy, gdzie spragniony 
rowerzysta może ugasić pragnienie. 
Pomysłów mieszkańcom Olbrachcic 
nie brakuje, ale jak to zawsze bywa 

wszystko zależy od fi nansów. Przy-
szłość pokaże co dalej, uda się zro-
bić z tymi pomysłami. Znając jednak 
aktywności mieszkańców Olbrach-
cic, wierze że nie spoczną dopóki 
nie zrealizują swoich planów.

No, cóż miło było, ale się skończyło 
i trzeba jechać dalej. Wsiadam, więc 
na rower i mijam przepiękne domy, 
ogródki i zagrody, przede mną na-
stępna wioska na naszym Soleckim 
Szlaku Rowerowym Joannitów, 
a będzie nią Browiniec. Nowi ludzie 
no i nowa przygoda, bywajcie. 

Wasz Zefl ik.

W kwietniu w MGOKSTiR w Białej miała miejsce wystawa zdjęć plene-
rowych z terenów Szkocji i Irlandii, którą kończył 1 maja koncert muzyki 
Irlandzkiej i degustacja piwa. Mieszkańcy Białej i okolic licznie przybyli 
na spotkanie z „mężczyznami w spódnicach”. Sama wystawa była, również 
ciekawa i piękna. Zdjęcia oddawały piękno i tajemniczość wyspy, która w 
ostatnich latach tak bardzo przyciąga naszych rodaków. Pani Elżbieta twór-
czyni wystawy, pasjonuje się w szczególny sposób krajami kultury celtyc-
kiej. Wystawa uzupełniona była uzupełniona o zdjęcia  średniowiecznych 
zamków i ruin opactw w Irlandii i Szkocji.

Szlakiem rowerowym przez …

WYSTAWA ZDJĘĆ ELŻBIETY ZOFII CHRZANOWSKIEJ

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze, realizuje projekt integrujący 
mieszkańców Pogórza. Celem projektu jest zagospodarowanie terenu 
obok zbiornika p/poż. Pomysłem na projekt stał się leżący nad brzegiem 
rzeki Weroniki kamień młyński pochodzący z XIX wieku, który wyko-
pała młodzież z Pogórza. Ci młodzi ludzie bardzo aktywnie uczestniczą 
we wszystkich pracach porządkowych terenu, jak również w budowie 
wiatraka. Cały plac zostanie zagospodarowany poprzez obsadzenie go 
drzewkami ozdobnymi, a obok kamienia stanie tablica informacyjna, z 
historią wiatraka i miejscowości. Zostaną, również wykonane ławeczki 
i utwardzone będzie dojście do samego wiatraka. Cały projekt mamy 
nadzieję, zakończyć, dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców do 
końca maja.

OCALONE WSPOMNIENIA


