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                                  Biała, 26 maja 2010 r.

           Redakcja
     „Panoramy Bialskiej”

Z okazji jubileuszu dwudziestolecia ukazywa-
nia się naszego lokalnego miesięcznika „Panorama 

Bialska” gratulujemy wszystkim, którzy na przestrzeni lat 
współtworzyli gazetę oraz dziękujemy za twórczy wkład pracy i wysiłek na rzecz 
jej wydawania. Doceniając efekty tej pracy życzymy wszystkim osobom i współ-
pracownikom „Panoramy” dalszych osiągnięć w dziele wydawania kolejnych nu-
merów miesięcznika, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 W imieniu pracowników          W imieniu Rady Miejskiej
 Urzędu Miejskiego                     Joachim Kosz

 Arnold Hindera                       Przewodniczący
 Burmistrz

Niby nic, a tak to się zaczęło,
Niby nic, zwyczajne „pa pa pa”.
Jest w orkiestrach dętych jakaś siła,
Bo to było tak:
Babcia stała na balkonie…

Na otwarciu Parady Orkiestr Dę-
tych  burmistrz Białej Arnold Hin-
dera powiedział między innymi:

Ważnym celem Parady jest in-
tensyfikacja współpracy pomię-
dzy społecznościami pogranicza 

Polsko – Czeskiego ze szczegól-
nym uwzględnieniem Euroregio-
nu Pradziad poprzez organizację 
wspólnej parady orkiestr dętych, 
a celem bezpośrednim jest nato-
miast przybliżenie partnerskim 
gminom wielowiekowej tradycji 
związanej z istnieniem orkiestr 
dętych i pogłębienie współpracy 
partnerskiej.

Projekt ten realizowany jest 
przez Miejsko – Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu, Turystyki i 
Rekreacji Białej we współpracy 

z partnerami projektu – Gminą 
Mesto Albrechtice i Prudnickim 
Ośrodkiem Kultury. Projekt „Na 
wspólną nutę”  współfi nansowany 
został ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz ze środków budżetu państwa.   
W bialskiej imprezie wzięła rów-
nież udział czternastoosobowa de-
legacja z partnerskiej gminy Ma-
rienheide w Niemczech. 

Organizatorzy imprezy jeszcze w 
przeddzień uroczystości z niepo-
kojem spoglądali w niebo, ponie-

waż pogoda mogła spra-
wić, ze parada będzie 
musiała zostać odwoła-
na. Sprzyjała ona jednak 
organizatorom, było ciepło 
i słonecznie. Zaproszone 
na paradę orkiestry dęte 
przeszły od siedziby GCK 
na bialski Rynek. Było ich 
jedenaście: z Głogówka, 
Mechnicy, Jesenika, Polskiej 
Cerekwi, czeska Romaryn-
ka, z Górażdży, Węgier, Bo-
guszyc, Łowkowic, Mysłowic 
i z Białej. Głogóweckiej dętej to-
warzyszyły małe bialskie mażo-
retki. Były również mażoretki z 
Kadłuba i Łowkowic.  Ostatnią 
orkiestrą, która wkroczyła na Ry-
nek była Bialska Orkiestra Dęta 
w towarzystwie starszej grupy 
mażoretek. Na miejscowym Ryn-
ku wszystkie orkiestry pod batutą 
bialskiego kapelmistrza Andrzeja 
Weinkopfa zagrały wspólnie utwór 
Haliny Kunickiej „Orkiestry Dęte”. 
I tak jak w piosence śpiewała Ku-
nicka „babcia stała na balkonie”, 
balkony w spółdzielczym budyn-

ku były pełne widowni. Następnie 
pod sceną ustawioną w południo-
wej części rynkowej pierzei każda 
z orkiestr wystąpiła z koncertem 
przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością. Organizatorzy zapew-
nili członkom orkiestr smakowity 
bigos. Niewątpliwą ozdobą impre-
zy były występy przybyłych na pa-
radę mażoretek. 

Starosta Albrechtic - Ludek Volek 
był wręcz zachwycony rozmachem 
bialskiej imprezy. 

dokończenie na str. 7
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ABSOLUTORIUM UDZIELONE
Najważniejszym punktem obrad 30 kwietnia br. było udzielenie bialskie-

mu burmistrzowi Arnoldowi Hinderze absolutorium za 2009 r. Wynik był 
imponujący, wszyscy radni obecni na sesji głosowali „za”. Radni zostali za-
poznani z wnioskiem komisji rewizyjnej oraz opinią Rejonowej Izby Obra-
chunkowej w Opolu, z których wynika jednoznacznie, że działalność bial-
skiego Urzędu Miejskiego w 2009 r. była prawidłowa. Dochody budżetowe 
w 2009 r. wyniosły 27.055.948,11 zł co stanowi 98,8 proc. wykonania planu. 
Wydatki budżetowe w minionym roku zamknęły się kwotą 27.541.107,68 
(95,1 proc. planowanego wykonania). 

Radni zapoznali się z informacją o działalności spółki „Wodociągi i Kana-
lizacja” w Białej za 2009 r. Podjęto również uchwałę w sprawie zatwierdze-
nia nowych taryf za wodę i odprowadzane ścieki. O tym piszemy w oddziel-
nym materiale. Z ważniejszych uchwał zdecydowano o zmianie uchwały 
w sprawie rozbudowy kanalizacji w Białej (ulice: Prudnicka, Czarna, 1 Maja, 
Szkolna, Reymonta i Oświęcimska),  a także przystąpieniu gminy do realizacji 
projektu „Chcemy być aktywniejsi na rzecz integracji mieszkańców”. 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Już w najbliższych wyborach  tj.  w dniu 20 czerwca 2010r w wybo-

rach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po raz  pierwszy istniała 
będzie możliwość udziału w głosowaniu poprzez pełnomocnika.

Zgodnie bowiem z znowelizowaną ustawą o wyborze Prezydenta RP, do 
udzielania pełnomocnictwa mają prawo osoby, które najpóźniej w dniu gło-
sowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nie można głosować za pośrednictwem pełnomocnika w obwodach głoso-
wania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej  (gdyż  tam 
tworzone są tzw. odrębne obwody głosowania) a także w obwodach głosowa-
nia utworzonych  poza granicami Polski.

Pełnomocnikiem może zostać osoba, która  jest wpisana do rejestru wy-
borców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania 
lub posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnik będzie mógł zagłosować tylko za jednego wybor-
cę. Dopuszczalne będzie wydanie  dwóch pełnomocnictw dla jednej osoby, 
ale pod warunkiem, że jednym z dwóch wyborców udzielających pełnomoc-
nictwa jest bliski krewny ( rodzic, dziecko, rodzeństwo).

Aby skorzystać z głosowania przez pełnomocnika, wyborca chcący udzielić 
pełnomocnictwa musi złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej wniosek o spo-
rządzenie aktu pełnomocnictwa  najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów 
tj. do 10 czerwca 2010 roku.

Jeśli osoba taka nie może sama tego zrobić, może to uczynić w jego imie-
niu osoba mająca być pełnomocnikiem.

Do wniosku  należy dołączyć następujące dokumenty:
1) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem (obowiązuje ustalo-

ny wzór formularza),
2) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustale-

niu stopnia niepełnosprawności  jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa 
nie będzie miał ukończonych 75 lat,

3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mają-
cej być pełnomocnikiem (jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców 
w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa).

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu 
zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do gło-
sowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeśli wyborca 
zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Oczywiście udzielone pełnomocnictwo można  cofnąć. Wyborca powinien 
wówczas złożyć najpóźniej do dnia 18 czerwca 2010r stosowne oświadczenie  
Burmistrzowi Białej lub doręczyć je właściwej obwodowej komisji wyborczej 
w dniu głosowania.

Ponadto jeśli wyborca nie cofnął pełnomocnictwa w sposób jak opisano 
wyżej to  może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi  to wcześniej 
niż pełnomocnik.

 Sprawy związane z sporządzaniem aktu pełnomocnictwa do głoso-
wania załatwiane są w Urzędzie Miejskim w Białej przez Sekretarza 
Gminy  ( tel.77 4388551, pokój nr 17 – II piętro) oraz Kierownika Re-
feratu Spraw Obywatelskich ( tel. 77 4388543 pokój nr 11 – I piętro). 

Wymagane druki do załatwiania spraw pełnomocnictwa można otrzy-
mać na w/w stanowiskach pracy lub pobrać ze strony internetowej 
www.biala.gmina.pl w zakładce Wybory  Prezydenckie.

 Na tejże stronie internetowej  można znaleźć  wiele informacji związa-
nych z zbliżającymi się wyborami.

Jednocześnie informuje się  mieszkańców naszej gminy, że nie nastąpiły 
żadne zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. Lokale wyborcze  
otwarte będą w dniu 20 czerwca 2010 r. w godz. od 6:00 do 20:00

Sekretarz Gminy – Grażyna Biały

SPOTKANIE Z 
PODRÓŻNICZKĄ

Na 2010 r. zaplanowano remont dróg gminnych w trzynastu miejscowo-
ściach. Dla czytelników w celu zorientowania się które odcinki dróg w poszcze-
gólnych miejscowościach przewidziane są do remontu podajemy również na-
zwy ulic lub posesji na których przewidziane są prace remontowe oraz długości 
w metrach bieżących (mb) na których wykonywane będą prace drogowe.

• Biała: ul. H.Sawickiej - 280 mb, ul. Oświęcimska - 427 mb,
• Górka Prudnicka - 300 mb (od nr 34 do nr 38),
• Kolnowice - 160 mb (od nr 23 do nr 25)
• Chrzelice - 550 mb (Podzamcze), 450 mb (od nr 160 do nr 167), 
 200 mb (od nr 118 do nr 119a), 150 mb (od nr 141 do nr 144)
• Gostomia - 120 (obok posesji p. Steina),
• Śmicz - 150 mb (od nr 140 do nr 146), 300 mb (od nr 147 do nr 148),
• Żabnik - 980 mb (droga 414 - Schetynówka),
• Ogiernicze - 250 mb ( w kierunku Mosznej),
• Dębina - 150 mb (od nr 3 do nr 7), 100 mb (od nr 28 do nr 29),
• Czartowice - 450 mb (od nr 16 do nr 18), 100 mb (od nr 24 do nr 26),
• Pogórze - 100 mb (od nr 113 do nr 114),
• Brzeźnica - 150 mb (za szkołą w lewo), 150 mb (od nr 3 do nr 3a),
• Frącki - 250 mb (od nr 194 - 200), 200 mb (od nr 198 do nr 203), 
200 mb (od nr 189 do nr 192).

W maju w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbyło się spotka-
nie ze znaną podróżniczką, autorką wielu książek o podróżach po świecie 
i posiadaczką wyróżnień będących wyrazem uznania dla jej podróżniczej 
pasji. Podróżniczka jako dziennikarka w redakcji „Kontynentów” zwiedzi-
ła z aparatem fotografi cznym całą Amerykę Łacińską. W 1974 r. poznała 
Tonyego Halika. Jako małżeństwo wspólnie zrealizowali ponad trzysta fi l-
mów i programów telewizyjnych z cyklu „Pieprz i Wanilia”. Ich zasługą było 
odkrycie i dotarcie do ruin zaginionej stolicy Inków - miasta Vilcabamba. 
Razem odbyli wiele wspólnych podróży do krajów Ameryki Łacińskiej, Eu-
ropy, USA, Chin, Australii, Nowej Zelandii, Tajlandii, Indii, Sri Lanki, Ro-
sji, Libii, Egiptu, Galapagos, na Hawaje. Po śmierci Tony Halika w 1998 r. 
zajęła się popularyzacją ciekawych miejsc w Polsce. 

Na spotkaniu Elżbieta Dzikowska mówiła wiele o swych podróżach i wra-
żeniach z nich wyniesionych, o swoim życiu prywatnym. Było to niezwykle 
interesujące spotkanie. Dzieliła się z jego uczestnikami wieloma spostrzeże-
niami i przeżyciami. W spotkaniu wzięło udział ponad siedemdziesiąt osób 
i ci którzy przyszli nie żałują spędzonego z E. Dzikowską czasu.

REMONT DRÓG
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DWADZIEŚCIA LAT 
Panoramy Bialskiej

Z kart historii
Pierwsze wydanie „Panoramy 

Bialskiej” ukazało się w maju 1990 
r. Trud powstania i założenia ga-
zety był dziełem nieżyjącego już 
redaktora naczelnego „Tygodnika 
Prudnickiego” Antoniego Weigta. 
W skład kolegium redakcyjne-
go weszli oprócz wymienionego 
Danuta Hejneman, dr Kazimierz 
Kasicz, Zbigniew Komarnicki, 
Ryszard Nowak, Eugenia Praża-
nowska i Andrzej Skawiński. Były 
to trudne lata, ponieważ w kraju 
sytuacja była trudna. Kryzys opa-
nował wiele dziedzin życia gospo-
darczego i społecznego. Jednak 
ówczesne władze dostrzegały po-
trzebę zapewnienia lokalnej spo-
łeczności informacji dotyczących 
różnych dziedzin życia społecz-
no- gospodarczego i kulturalnego. 
Początkowo gazeta była kwartalni-
kiem i kosztowała najpierw 500 zł, 
następnie 1.000 zł. Zdjęcia w kolej-
nych wydaniach gazety wykonywał 
fotoreporter Walenty Steć. Autor-
ką winiety tytułowej „Panoramy” 
była Danuta Hejneman. Drukiem 
gazety zajmowała się drukarnia 
Zakładów Przemysłu Bawełniane-
go „Frotex” w Prudniku. Po kilku 
kolejnych wydaniach gazety ze 
współudziału w jej redagowaniu 
zrezygnował Antoni Weigt. Gaze-
ta aktywnie włączała się w różne 
dziedziny życia, m. in. w obronę 
bialskiego szpitala przed zakusami 
likwidacyjnymi decydentów z Mi-
nisterstwa Zdrowia.

W kolejnych wydaniach gaze-
ty lokalnej uczestniczył również 
Manfred Grelich, a wydawcami ga-
zety byli: Zarząd Miasta i Gminy, 
Ośrodek Kultury i Towarzystwo 
Społeczno - Kulturalne Niemców 
w Białej. Gazeta była drukowana 
na papierze niezbyt dobrej jakości. 
Technika nie pozwalała również 
na poprawę jakości zamieszcza-
nych zdjęć. Tak było do końca lu-
tego 1993 r. 

Dalsze lata 
dziewięćdziesiąte
 W marcu 1993 r. ukazał się 

pierwszy numer gazety lokalnej, 
a druku gazety podjęła się drukar-
nia w Prudniku przy ul. Armii Kra-
jowej. Dotychczasowe linotypy po-
szły do lamusa, wyparła ich nowa 
komputerowa technika i elektro-
niczny skład stron. Gazeta zyskała 
na poprawie jakości papieru oraz 
jakości zdjęć. Pisała o aktualnych 
decyzjach władz, pracy Rady, za-
mieszczała wywiady z decydentami 
gminnymi. Towarzyszyła również 
rozwojowi partnerstwa z Marien-

heide, przedstawiała działalność 
fi rm i organizacji społecznych. 

Od numeru 14 gazety do skła-
du redakcyjnego dołączyła Anna 
Myszyńska, która była również 
autorką wielu zdjęć, a do dziś za-
mieszcza na łamach gazety opo-
wiadania w gwarze śląskiej. Do 
redagowania gazety aktywnie 
włączył się Marek Karp, mający 
bogate doświadczenia twórcze 
i  wydawnicze. 

Na pierwsze kolorowe wydanie 
gazety trzeba było czekać pięć lat. 

Dopiero w świątecznym wyda-
niu gazety na Boże Narodzenie w 
1995 r. pierwsza i ostatnia stro-
na „Panoramy była kolorowa. Do 
tego wydania dołączono również 
w kolorze kalendarz na 1996 r. Na 
wskutek szalejącej infl acji gazeta 
drożała, w grudniu 1994 r. jej cena 
wynosiła 10.000 zł za egzemplarz. 
Po denominacji, wymianie pienię-
dzy początkowo cena gazety wy-
nosiła 50 groszy, ale w kolejnych 
wydaniach wzrastała. Obecnie ga-
zeta kosztuje 1,80 zł.

Kolejne wydania 
gazety
Przez wiele lat redaktorem 

naczelnym gazety była Eugenia 
Prażanowska - Pilawa dyrektor 
MGOK w Białej. Była sercem i du-
szą oddana sprawom „Panoramy”. 
Również zainteresowani wydawa-
niem miesięcznika lokalnego byli 
kolejni burmistrzowie najpierw 
tragicznie zmarły Zygfryd Kusber, 
następnie Henryk Małek a obec-
nie od kilku lat Arnold Hindera. 
Po przejściu na emeryturę E.Praża-
nowskiej - Pilawy kolejnym redak-
torem naczelnym został Waldemar 
Hamerla. Drukiem gazety zajmo-
wały się kolejno Drukarnia Leszka 
Szwedy w Prudniku, następnie fi r-
ma Sonik z Krapkowic. Z każdym 
kolejnym wydaniem gazety coraz 
większe zainteresowanie umiesz-
czaniem reklam na jej łamach byli 
zainteresowani lokalni przedsię-
biorcy. Dzięki temu gazeta pozyski-
wała dodatkowe środki fi nansowe. 

Od 1 lutego 2003 r. wydawaniem 
gazety zajęli się Marek Karp i Da-
nuta Hejneman. Zrezygnowano 
z powołania kolegium redakcyjne-
go jako organu nieefektywnego. Od 
2004 r. drukowaniem gazety zajęła 
się wyłoniona w przetargu drukar-
nia Sady w Krapkowicach i ta dobra 
współpraca trwa do chwili obecnej. 

Zapiski 
z ostatnich dwóch lat
Od dwóch lat co roku ukazuje 

się jedenaście wydań „Panoramy, 
z miesięczną przerwą wakacyjną. 
Przez wiele lat z gazetą współ-
pracowali: Zbigniew Komarnicki, 
Kazimierz Kasicz, Antoni Weigt, 
Eugenia Prażanowska - Pilawa, 
Andrzej Skawiński, Henryk Małek, 
Manfred Grelich, Anna Myszyń-
ska, Marek Karp, Ryszard Nowak, 
Ryszard Kasza, Waldemar Hamer-
la, Krzysztof Glombitza, Joanna 
Sulikowska, Helena Domaszew-
ska, Rafał Magosz, Eryk Murlow-
ski i inni. Od 2007 r. redaktorem 
naczelnym jest Rafał Magosz - dy-
rektor Gminnego Centrum Kultu-
ry w Białej. 

W ciągu dwudziestu lat przy 
tworzeniu gazety uczestniczy-
ło wiele innych osób. Nie sposób 
wszystkich wymienić. Liczymy, że 
grono naszych współpracowników 
będzie się powiększało. Liczymy na 
efektywną współpracę, na opinie 
i głosy naszych Czytelników, bo to 
z myślą o nich wydawane są kolej-
ne numery gazety. W ciągu dwu-
dziestu lat ukazało się 191 nume-
rów „Panoramy”. Ten jubileuszo-
wy jest kolejnym 192 wydaniem.  
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ZADŁUŻENIE
GMINY BIAŁA

Według stanu na 31 grudnia 2009 
r. zadłużenie gminy Biała wynosiło 
1.607.000 zł. i powstało w wyniku za-
ciągnięcia kredytów na realizację in-
westycji. Na kwotę długu składa się:

- kredyt zaciągnięty w 2007 r. w BS 
Biała na modernizację dróg w Kol-
nowicach i Czartowicach w kwocie 
761.000 zł minus spłaty 167.000 zł  
- pozostało do spłaty 594.000 zł.

- kredyt zaciągnięty w 2007 r. w BS 
Biała na remont kapitalny budynku 
przy ul. Armii Ludowej 6-8 w kwocie 
833.000 zł minus spłaty 415.000 zł 
- pozostało do spłaty 418.000 zł.

- kredyt zaciągnięty W Ban-
ku Ochrony Środowiska w Opolu 
na modernizację dróg w Grabinie 
i Chrzelicach w kwocie 240.000 zł, 
minus spłaty 145.000 zł - pozostało 
do zapłaty 95.000 zł.

- kredyt zaciągnięty w BS Biała 
na budowę hali sportowej w Łącz-
niku w kwocie 500.000 zł - spłaty 
rat kredytowych zostaną dokonane 
w 2010 r. Obecne zadłużenie gminy 
Biała nieznacznie przekracza 5 proc. 
środków budżetowych. Zgodnie 
z ustawą o fi nansach publicznych za-
dłużenie fi nansowe gminy nie może 
przekraczać 60 proc dochodów bu-
dżetowych. Po przekroczeniu tego 
wskaźnika procentowego władzę 
w gminie przejmuje komisarz. Wy-
nika więc z tego, że zadłużenie bial-
skiej gminy jest niewielkie. Warto 
również wspomnieć o tym, że z kre-
dytów fi nansowane są niektóre za-
dania przy wsparciu fi nansowym ze 
środków Unii Europejskiej, których 
refundacja następuje po zakończe-
niu realizacji zadania. 

Godnym podkreślenia jest również 
to, że systematycznie wzrasta udział 
wydatków inwestycyjnych w stosun-
ku do globalnych wydatków gminy w 
poszczególnych latach. Wskaźnik ten 
wzrósł z 9,8 proc. w 2004 r. do 11,2 
proc. w 2009 r. Wysokość środków 
inwestycyjnych świadczy o rozwoju 
gminy.

I. REALIZOWANE  PRZEZ  GMINĘ  PROJEKTY 
 stan na dzień 14 kwietnia 2010r.

Nazwa programu/
Funduszu

Nazwa projektu
zadania

Całkowita wartość 
Projektu/zadania
w PLN

Wartość
Dofi nansowania
Projektu/zadania
w PLN

Termin 
zakończenia
realizacji 
projektu/
zadania

Stan
realizacji projektu
/zadania

Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej Program 
Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Opolskiego 
na 2009 rok

Budowa hali widowiskowo 
– sportowej w Łączniku, 
Gmina Biała

3.143.200,00 866.000,00 30.09.2010r Wybudowano
Stan surowy 
obiektu

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013
Działanie: Podstawowe 
usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Białej 
(ul. Prudnicka, Czarna, 
1-go Maja, Szkolna, 
Reymonta, Oświęcimska)

1.597.447,06 970.787,00 30.11.2010r. Dokonano wyboru 
wykonawcy-
Firma Wodgaz
Opole

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013
Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Utworzenie centrum 
integracji i rekreacji 
w Pogórzu

219.971,48 122.460,00 31.11.2010r. Podpisano
Umowę z wykonawcą 
WiK Biała

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki
Poddziałanie:
Zmniejszenie nierówności 
w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej

Wspólny rozwój – 
ja w przedszkolu a mama 
w pracy

362.520,00 357.082,20 Lipiec 2010r. Zaplanowane zajęcia 
dodatkowe, wydłu-
żenie czasu pracy 
przedszkoli realizowa-
ne są zgodnie 
z harmonogramem

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki

Chcemy być aktywniejsi 
na rzecz integracji

47.100,00 47.100,00 Wrzesień 2010 Wniosek pozytywnie 
oceniony

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych
2008-2011

Przebudowa drogi 
gminnej wraz z systemem 
odwodnienia i budową 
chodników relacji 
Olbrachcice – Solec w celu 
poprawy bezpieczeństwa 
ruchu na drodze.

1.309.198,49 654.599,24 Wrzesień 2010 Przesłaliśmy do Opol-
skiego Urzędu Woje-
wódzkiego załączniki 
niezbędne do zawarcia 
umowy o dofi nanso-
wanie. Wykonawca: 
PRDiM Kędzierzyn 
-KoźleW

II. ZŁOŻONE  WNIOSKI   stan na dzień 14 kwietnia 2010r.

Nazwa programu/Funduszu Nazwa projektu/zadania Całkowita wartość 

projektu

Wartość wnioskowanego 

dofi nansowania

Uwagi

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego na lata 

2007-2013

Remont i wyposażenie zabytkowej 

sali widowiskowo –konferencyjnej 

w Urzędzie Miejskim w Białej

1.098.056,26 zł 837.127,81 zł Wniosek pozytywnie 

oceniony oczekuje na 

rozpatrzenie na liście 

rezerwowej pod poz. 1

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego na lata 

2007-2013

Budowa drogi i chodnika w Białej, 

ul. Kochanowskiego, Eichendorff a, 

Asnyka, Św. Kamila

2.939.899,50 zł 2.443.076,39 zł Trwa ocena formalna 

wniosku

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego na lata 

2007-2013

Gmina wiodąca: Biała

Partner:  Powiat Prudnicki

Termomodernizacja obiektu 

szkolnego mieszczącego się w 

miejscowości 

Biała, ul. Tysiąclecia 16

1.913.332,18 zł 1.492.350,32 zł Wniosek nie przeszedł 

oceny formalnej.

Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej RP-RCz

Gmina wiodąca: Mesto Albrechtice

Partnerzy: Gmina Biała, Klasztor 

Franciszkanów Głogówek

Śląsk bez granic 

– wieże i punkty widokowe

W części dotyczącej 

Gminy Biała

82.251,50

euro

W części dotyczącej 

Gminy Biała

69.913,80

euro

Rozpatrzenie wniosku 

zaplanowano na posie-

dzenie Komitetu Monito-

rującego Opole w miesią-

cu kwietniu 2010r.

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013

Oś Leader - Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju

Działanie Odnowa i rozwój wsi

Remont budynku Centrum 

Aktywności Wiejskiej w Solcu

69.676,96 zł 42.834,00 zł Wnioski zostały zareko-

mendowane przez LGD 

„Wspólne źródła” i przeka-

zane do rozpatrzenia do 

Urzędu Marszałkowskiego 

w Opolu

Remont budynku Wiejskiego 

Centrum Integracji w Chrzelicach

64.999,64 zł 39.958,00 zł

Fundacja Współpracy

Polsko – Niemieckiej w Warszawie

Wizyta delegacji z partnerskiej 

Gminy Marienheide w Gminie 

Biała w dniach 22-24 maja 2010r.

8.432,00 zł 5.049,00 zł Wniosek jest rozpatrywa-

ny przez Zarząd Fundacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych

Uczeń na wsi –pomoc w zdobyciu 

wykształcenia przez osoby 

niepełnosprawne zamieszkałe 

na wsi

44.295,38 zł 44.295,38 zł Dofi nansowaniem kosz-

tów kształcenia objęto 26 

uczniów szkół podstawo-

wych, gimnazjów i ponad-

gimnazjalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

w Warszawie

Radosna szkoła -MIEJSCE ZABAW

a) PSP w Białej z fi lią w Gostomii

b) PSP w Śmiczu. Radosna szkoła 

- PLACE ZABAW PSP w Białej

17.116,30 zł

5.995,50 zł

31.866,04 zł

17.116,30 zł

5.995,50 zł

15.286,60 zł

Wiosek pozytywnie oce-

niony. Gmina oczekuje na 

podpisanie umowy.

Regionalny Program Operacyjny 

WO na lata 2007-2013

„Opolska eSzkoła, szkołą ku przy-

szłości”-

Projekt systemowy realizowany 

przez WODiP w Opolu w partner-

stwie z gminami woj. opolskiego

W części dotyczącej 

Gminy Biała

Ok. 500.000,00zł

Dane szczegółowe 

zostaną zawarte  w 

porozumieniu.

Wniosek pozytywnie 

oceniony. Gmina oczekuje 

na podpisanie umowy.

Opracowała:
Mieczysława Salamon
Podinspektor ds. Funduszy Unijnych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

WYDARZENIA 
KULTURALNE
30 maja godz. 14,00 na boisku 

w Łączniku gry sportowo - rekre-
acyjne, bezpłatny dmuchaniec dla 
dzieci. Zaprasza Gminne Centrum 
Kultury w Białej.

7.06. - spektakl o Szopenie
- dla uczniów gimnazjum w Białej 

godz. 11,00 w GCK.
12 06. Kino pod gwiazdami w par-

ku miejskim w Białej - godz.21,00.

DNI BIAŁEJ `

2010
ODBĘDĄ SIĘ OD 2 DO 4 LIPCA B.R. 

(PIĄTEK-NIEDZIELA), 

A NIE JAK W LATACH POPRZEDNICH 

W OSTATNI WEEKEND CZERWCA.
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Anna Myszyńska

NASZE MATKI
Matki tyż są na całyj świecie 

jednakie, bo swoje dzieci jednako 
w bólach rodzą. To jest jedno czy 
skóra mają biołą, czołrną, brunną 
abo żółtą. Czy łoczy mają wąskie, 
okrągłe abo skośne. A co jest noł-
wiancyj sprawiedliwe to to, iż 
w bólach rodzą biedne i bogate. 

Dloł tyjch bogatych to dochtory 
próbują już od dołwna Pón Bócz-
kowi swój fach poprawiać. Bo to 
i szpricy do krziża są, narkołzy i 
szkoły rodzenia – wszystko to już 
w Rajchu wypróbowali, co by jyno 
ulżyć kobiytom łostać matką. Tał tyż 
piyrszyj chopi mogli być przi poro-
dzie. Co już tyż tera do nołs prziszło. 

A piyrwyj to była komedyjko, bo 
porodówka i stacyjo była zamknio-
noł dloł wszystkich z rodziny. Pra-
wie jak w hareszcie. Stoł potyj taki 
świyżo upieczony foter pod łoknał 
i skrzeczoł aże na trzeci sztok do tyj 
swojy: „Trzi godziny warzał kura 
i jeszcze jest twordoł, co moł ro-
bić?” Abo wczas rano na kole 
przijechoł synek i wołoł: „Mamo, 
Jorgel mi wczora stargoł galołty, 
w czyj joł moł dzisiej iść do szko-
ły? A kiedy tyj przidziesz z tą naszą 
dziołszką dudom?” 

Mamy brachuje jednak na 
wszystkich końcach, wdycki 
i wszandzie. Piyrwyj jeszcze połra 
lołt po wojnie to kobiyty na wsiach 
doma dzieci rodziyły. Za dwa dni 
to już szły do chlywa abo i na pole. 

Bez to od małygo uczyły matki 
swoje dzieci, a nołwiancyj dzioł-
chy – co by jak nołrychli umiały 
co uwarzyć, zeszyć, wyprać abo 
w zygródce łoplołć. Moja muter 
tak jak insze kobiyty na wsi, cho-
dziyli po chopsku i na jupie mieli 
zawiązano zołpaskał. Pamientoł 
jak mie uczyli chlyb krołć z wiel-
kiego łokrągłygo pecynka. Prziciśli 
go do ty zołpaski na brzuchu i po-
leku ukrołli jedyn krajc rowniutko. 
-To spróbuj tyj tera – padali. A joł 
jeszcze dzisiej widzał jak ech tyn 
piyrszy krajc spitłała. I co by go 
starszoł siostra nie widziała, bo by 
se zy mie wyśmiywała, drapko ech 
go na sucho zjadła. Ale potyj mi już 
to krołnie szło corołz lepszi. Ale jak 
se poti tak fajnie ruszoł toch była 
rada. Szczylać tyż musiało ciasto 
na kołołcz i nie kleić se do palców. 

Terołz matki wszystko inakszi 
robią, inakszi wyglądają, czy to na 
wsi czy w mieście, modnie są ło-
blyczone, wosy se farbią pazgnoty 
malują, majstens chodzą w krót-
kich rokach – takich mini, a jak 
już mają dugie – to na zadku jest 
szlic aże do połżitka. No i takie 
szczewiki noszą wysokie jak sztal-
cy. Mało tyż widać tyjch modych 
na kołach jechać bo mają auta. 
Potrzebują je przeca do rozmaj-
tych geszeftów – biznesłomen se 
zwioł – siłał ich sztuduje – i dobrze 
iż tak jest. Niech se uczą, niech są 

szykowne, bo to jyno tak wyglądoł 
na zewnątrz, a driny w sercu są ta-
kie same jak były matki 1000 lołt 
tymu, 500 i 200 – są nołlepsze dloł 
swoich dzieci. Choćby ty nie wiał 
jak się zatraciły, choćby nie wiał 
jak były niewdzięczne i łostawiyły 
ich samych na starość w biydzie 
i chorobie. „Co oczy nie widzą, to 
serce nie boli!” – padała mi jedna. 

Matką są tyż tak zwane Raben-
mütter co se nie starają o swoje 
dzieci, ale jest ich na szczęście 
mało. „Matka trwa do łostatka...” 
padają, ale tyż: jak rządzisz ło ko-
biytach, to myśl ło matce. Łojcowie 
tyż są dobrzi, ale suszeliście kiedy 
jakbyście spyjtali małe dziecko 
łod kogo jest, wdycki powie – od 
mamy! Zaś Arabowie padają, iże 
Bóg nie mógł wszandzie być, be-
stusz stworzył matki.

A joł jako piyrwejszo hejbama 
napisałach na ten temat wiersz pt. 
„Byłam pierwsza...” 

BYŁAM PIERWSZA
Byłam pierwsza
Jak matką sie stała.
Widziałam wyglądający czarny 
włosek 
i malutki, spłaszczony nosek.
Pierwsza stwierdziłam jego płeć
Bardzo chciała to dziecko mieć.
Maleńki kłębek położyłam jej na 
piersi,
Patrz, jest zdrowy,
Wszystko sie w normie mieści.
Widziałam jak twarz jej sie zmie-
nia w uśmiechu
A oczy lśnią
Mogłam sie cieszyć razem z nią.
Pierwsza przijęłam dla niej bukiet 
róż.
Tak blisko byłam jej szcześcia – 
Tuż, tuż...

DARY DLA 
SZPITALA

Od wielu lat nasz szpital cieszący 
się dobrą sławą jest wspierany róż-
norodnymi darami przez mieszkań-
ców Białej, Opolszczyzny, a także 
przez niemiecką gminę Marienhe-
ide. Warto podkreślić, że niektórzy 
pacjenci leczący się w bialskim szpi-
talu składają w izbie przyjęć datki 
pieniężne na potrzeby szpitala wy-
rażając w ten sposób wdzięczność za 
troskliwą opiekę medyczną.

W kwietniu pieniądze szpita-
lowi ofi arowali: Jadwiga Husak 
z Prudnika (po raz kolejny), Halina 
Danielak z Lubrzy, Ludmiła Der-
da z Prudnika, Małgorzata Walicka 
z Pomorzowic i Maria Pawlikowska 
z Głubczyc.

Produkty spożywcze kuchni szpi-
talnej dostarczyli: Irena Dwornicka 
z Radostyni - jajka i jedna osoba 
ofi arowała jajka anonimowo.

Wymienionym osobom za dobroć 
serca w imieniu chorych gorąco 
dziękujemy i prosimy o dalszą po-
moc dla naszego szpitala. Jest wio-
sna dlatego oczekujemy na różnego 
rodzaju nowalijki, które pojawiają 
się w naszych ogrodach.

Kazimierz Kasicz

FAŁSZYWE 
POGŁOSKI

ODNOWIĆ 
PASY NA 

JEZDNIACH
W przeszłości, rokrocznie w maju 

odnawiane były pasy na jezdniach 
oznaczających przejścia dla pie-
szych. Obecnie wiele z nich jest sła-
bo widocznych. Kiedy zostaną od-
nowione? - Okazuje się malowanie 
znaków poziomych na jezdniach, 
w tym pasów na przejściach dla pie-
szych zostanie przeprowadzone po 
usunięciu dziur na jezdniach będących 
wynikiem skutków ostatniej zimy.

MAJOWE KOMUNIE
Maj jest tradycyjnym miesią-

cem w którym w naszych świąty-
niach dzieci przystępują do I Ko-
munii św. W Białej uroczystość ta 
miała miejsce w niedzielę 9 maja. 
Do I Komunii przystąpiło 23 
dzieci, w tym dwoje braci bliźnia-
ków mieszkających od kilku lat 
w Irlandii i jedna dziewczynka, 
której rodzina mieszka w Anglii. 
Uroczystą mszę św. i okoliczno-
ściowe kazanie wygłosił bialski 
proboszcz o. Franciszek Bieniek. 

Dzieci do Komunii przygotował 
ks. Andrzej Czekański - proboszcz 
z Kolnowic, nauczyciel religii 
w bialskiej szkole podstawowej 
oraz proboszcz o. F.Bieniek.

W uroczystości tradycyjnie już 
uczestniczyła Bialska Orkiestra 
Dęta oraz pięknym śpiewem pie-
śni religijnych uświetniła ją Aga-
ta Bajorek.

Na zdjęciu: Dzieci uczestniczą-
ce w I Komunii św. w procesji do 
kościoła parafi alnego. 

Redakcja: - Niektórzy mieszkańcy ul. Ks. Koziołka zgłaszają potrzebę wybudowania chodnika przy 
tej ulicy od strony gdzie mieszka rodzina dziecka niepełnosprawnego. Oferują nawet pomoc przy jego 
budowie. Podyktowane jest to troską o niepełnosprawnego poruszającego się na wózku inwalidzkim. 

Czy przewiduje burmistrz budowę chodnika na tym odcinku?
Burmistrz: - Ta ulica nie jest odcinkiem ruchliwym. Są przy dojazdach do niej odpowiednie znaki 

informujące o braku chodnika. Ten chodnik na krótkim odcinku prowadziłby z nikąd do nikąd. Dla nas 
najważniejszą sprawą jest budowa w szkole podstawowej i gimnazjum w Białej windy dla dzieci niepeł-
nosprawnych. To zadanie kosztowne, bo koszt zakupu i zainstalowania windy to wydatek ok. 120 tys. zł. 
Budowa windy umożliwi wszystkim dzieciom niepełnosprawnym pełną integrację z innymi dziećmi. 

PY TANIE DO BURMISTRZA

Od mieszkańców Rostkowic do-
wiedzieliśmy się, że rozpowszech-
niane są pogłoski o tym, że Rada 
Rodziców z przedszkola w Gostomi 
planuje przeprowadzenie zbiórki 
złomu z którego sprzedaży uzyska-
ne pieniądze zostaną przeznaczone 
na zakup materiałów na remont 
sanitariatów w tej placówce oświa-
towej. 

Sama idea zbiórki złomu na rzecz 
poprawy wyposażenia przedszkola 
jest społecznie słuszna. W tym jed-
nak przypadku nie zachodzi taka 
potrzeba ponieważ remont sanita-
riatów w placówce w Gostomi jest 
zadaniem własnym gminy i to z jej 
środków fi nansowych zostanie prze-
prowadzony planowany remont sa-
nitariatów.

(n)
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Organizatorem tegorocznej ma-
jówki w Śmiczu (1 i 2 maja) byli: 
miejscowa Rada Sołecka i Gmin-
ne Centrum Kultury w Białej. 
W sobotę 1 maja w namiocie na 
boisku odbyła się zabawa taneczna. 
W niedzielę 2 maja od godziny 13,00 
pod namiotem wystąpiły zespoły 
wokalne, taneczne i instrumentalne 
działające na terenie bialskiej gmi-
ny. Dużym powodzeniem cieszyły 
się występy dzieci z miejscowego 
przedszkola z programem artystycz-
nym przygotowanym przez nauczy-
cielkę Halinę Mularczyk i uczniowie 
ze szkoły podstawowej których wy-
stępy przygotowała Beata Babula. 
Z ciepłym przyjęciem spotkał się 
występ zespołów: STARS prowa-
dzonego przez Aleksandrę Hinderę 
i Fermaty - zespołu działającego przy 
GCK, a prowadzonego przez Iwonę 
Preusner. Ostatnio Fermata na XVI 
Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki 
w Korfantowie zajęła w swojej ka-

tegorii I miejsce. Na majówkowych 
imprezach wystąpił również zdo-
bywca I miejsca na tym festiwalu 
w kategorii solistów Kacper Dwojak 
- uczeń szkoły podstawowej w Śmi-
czu. Krótką rozmowę z laureatem 
zamieszczamy w oddzielnym mate-
riale.

Na Majówce mogliśmy podziwiać 
również występy w dwóch katego-
riach wiekowych zespołu PONK 
(popularne mażoretki) prowadzo-
nego przez Jolantę Świdzińską, 
a który zawsze wzbudza wielkie za-
interesowanie publiczności. Piękne 
stroje dla mażoretek są dziełem 
Diany Zając z Białej. Na scenie pod 
namiotem wystąpiły również chóry. 
Ariam z Chrzelic pod kierunkiem 
Iwony Preusner, łącznicki Senio-
res również przez nią prowadzony, 
Zgoda z Chrzelic, który prowadzi 
Anita Bąk i Die Neudorfer Krystyny 
Pierskalli z Nowej Wsi. 

Piękne utwory muzyczne na fl et-
ni Pana wykonał również Joachim 
Nowak z Górki Prudnickiej. Zain-
teresowanie wzbudził też występ 
zespołu Duo Family, w którym 
występują ojciec i syn - Franciszek 
i Walter Szuster. W artystycznym 
maratonie nie zabrakło występu 
Zespołu Gitar Klasycznych kie-
rowanych przez Stanisława Mi-
chałowskiego, a działającego przy 
bialskim GCK. Przed publiczno-
ścią zaprezentowali się również 
keybordziści Damiana Weinkopfa 
oraz Bialska Orkiestra Dęta pod 
batutą Andrzeja Weinkopfa. Na 
zakończenie wystąpiła znana co-
raz szerszym kręgom publiczności 
Andrea Rzyszka z Chrzelic, która 

w repertuarze prezentuje wiele 
popularnych piosenek niemiec-
kiej piosenkarki Heleny Fischer. 
Na zakończenie wystąpiło Śląskie 
Trio Piotra Szefera. Sponsorami 
programu byli: Ustronianka, Bank 
Spółdzielczy z Białej i TSKN.

Za wkład pracy w przygotowanie 
i zorganizowanie imprezy słowa 

podziękowania należą się sołty-
sowi Barbarze Wilczak, miejsco-
wym strażakom i mieszkańcom, 
p. Cholewie z fi rmy transportowej 
i pracownikom GCK w Białej. Nie 
szczędzili oni trudu aby impre-
za majowa wypadła jak najlepiej. 
I to się im udało.

R.Nowak

Majówka w ŚmiczuMajówka w Śmiczu

6 maja w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbyło się spotkanie 
jubilatów, którzy w 2009 r. obchodzili podniosłe jubileusze 50-lecia za-
warcia związku małżeńskiego. W minionym roku Złote Gody obchodziło 
29 par z terenu naszej gminy. Z jubilatami spotkali się przewodniczą-
cy bialskiej Rady Miejskiej - Joachim Kosz, burmistrz Arnold Hindera 
i kierownik USC Leokadia Schneider. Jubilatom przedstawiciele władz 
wręczyli pamiątkowe medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nada-

ne przez Prezydenta RP i upominki rzeczowe. Potem przy kawie i słody-
czach nie zabrakło wspomnień ze wspólnie spędzonych latach. W czasie 
spotkania program wokalny zaprezentowali uczniowie bialskiego gimna-
zjum: Artur Aleksandrowicz, Justyna Grelich i Kamila Wójtowiec. Złote 
Gody w 2009 r. obchodzili: Adelajda i Alfons Hanko (Czartowice), Maria 
i Helmut Stanula (Łącznik), Magdalena i Reinhard Drescher (Browiniec 
P.), Agnieszka i Paweł Józef (Grabina), Felicja i Jan Luszczyk (Śmicz), 

SpotkanieSpotkanie
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Spotkanie
Anna i Józef Morawiec (Prężyna), Lucja i Herman Kozubek (Rostko-
wice), Agnes i Johann Glombitza (Biała), Elżbieta i Klemens Stosiek 
(Wilków), Berta i Alfred Kollek (Pogórze), Maria i Mieczysław Kaszow-
scy (Mokra), Anna i Brunon Serafi n (Czartowice), Marta i Franciszek 
Tannenbaum (Chrzelice), Krystyna i Izydor Sochaccy (Biała), Elżbieta 
i Józef Cziomer (Górka Pr.), Jadwiga i Jerzy Różyczka (Chrzelice), Ja-
nina i Władysław Szymczyna (Kolnowice), Hildegarda i Ernst Langfort 

(Olbrachcice), Irena i Ewald Suchy (Śmicz), Cecylia i Edward Solloch 
(Ogiernicze), Erna i Leonard Gigla (Czartowice), Elżbieta i Ginter Dzio-
ny (Grabina), Agnes i Gerhard Sajonz (Pogórze), Elisabeth i Bernhard 
Schneider (Gostomia), Augusta i Józef Bierek (Radostynia), Magdalena 
i Walter Goreczka (Górka Pr.), 

Maria i Jakub Rudzcy (Kolnowice), Lucja i Jan Daniel (Gostomia), Elż-
bieta i Władysław Jarguz (Łącznik).

JubilatówJubilatów

W rozmowie z nami stwierdził między innymi: - Chciałbym, aby w przyszłym 
roku w naszych miejscowościach odbyły się kolejne występy orkiestr dętych. 
Wzbudzają one żywe zainteresowanie mieszkańców. Pomyślimy o ich uatrak-
cyjnieniu. Podobne zdanie w rozmowie z nami wyraziła wicemurstrz Ma-
rienheide Anke Vedder, która zapewniła nas o działaniach na rzecz kon-
tynuowania partnerstwa pomiędzy obu zaprzyjaźnionymi gminami.

Warto również wspomnieć, że w maju w Lichyni na XVIII Przeglądzie 
Orkiestr Dętych Bialska Orkiestra Dęta zajęła drugie miejsce. Fotorepor-
taż w następnym wydaniu gazety.    

dokończenie ze str. 1

W ciągu dwóch majowych dni na sali widowiskowej w Białej odbyło się 
kilka przedstawień slepktaklu dla dzieci i młodzieży w wykonaniu mło-
dych aktorów działających w GCK w Białej. Kółko teatralne w Białej pro-
wadzi istruktorka Elżbieta Malik. Spektakl obejrzały dzieci z przedszkoli 
i szkół. W spektaklu wzięły udział między innymi mażoretki i zespół Stars. 
Sztuka cieszyła się dużym zainteresowaniem młodej widowni. 

Projekt Na wspólną nutę PL 3.22/3.3.07/09.01464/4 jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE

Majowe 
Święto Kwiatów

Na tegorocznym majowym Święcie Kwiatów w Łosiowie zorganizowa-
nym po raz jedenasty przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
odbył się po raz kolejny konkurs kulinarny, w którym uczestniczyło 33 
wystawców. Miło nam donieść, że spośród 33 wystawców stoisko kulinar-
ne Teresy i Witolda Hreczaniuków w konkursie potraw (w tym przypad-
ku potrawy wschodnie zajęło drugie miejsce i zdobyło nie tylko nagrodę 
burmistrza Brzegu, ale również wyróżnienie posłanki do Parlamentu Eu-
ropejskiego Lidii Geringer de Oedenberg Hreczaniukowie i zostali zapro-
szeni przez panią posłankę do zwiedzenia PE i Brukseli. Gratujemy.
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Kończą się egzaminy maturalne 
w bialskim Liceum Ogólnokształ-
cącym. -W tym roku mówi Romana 
Wołczyk - dyrektor Zespołu Szkół 
- egzaminy maturalne są obowiąz-
kowe dla uczniów ostatnich klas 
liceum. Do egzaminów przystąpiło 
35 uczniów, w tym 13 chłopców, 

uczniów klas III a i III b. Obo-
wiązkowe były egzaminy pisemne 
z języka polskiego, matematyki 
i wybranego języka obcego. Ma-
turzyści zdają również egzaminy 
z przedmiotu dodatkowego. Mogą 
nawet zdawać egzaminy z sześciu 
dodatkowych przedmiotów.

MATURA’ 2010
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HALA SPORTOWA 
NA UKOŃCZENIU

Na zdjęciu: Maturzyści na chwilę przed przystąpieniem do egzami-
nów pisemnych z matematyki.

11 maja w sali Gminnego Cen-
trum Kultury w Białej odbył się etap 
rejonowy konkursu recytatorskiego 
w języku niemieckim.

Konkurs ten zorganizowany zo-
stał już po raz szesnasty. W elimi-
nacjach rejonowych do zmagań do 
etapu wojewódzkiego zgłoszonych 
zostało 36 zawodników z gmin Bia-
ła, Głogówek, Lubrza, Głuchołazy 
i Korfantów. Jego organizatorem 
jest Zarząd Wojewódzki Towa-
rzystwa Społeczno - Kulturalne-
go Niemców na Śląsku Opolskim. 
W konkursie wzięli udział zwycięz-
cy eliminacji gminnych w trzech 
grupach wiekowych skupiających 
uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponad gimnazjal-
nych. Uczestnicy musieli zaprezen-
tować po dwa utwory w języku nie-
mieckim - jeden ze zbioru tekstów, 
drugi dowolny. W grupie szkół 
podstawowych pierwsze miejsca 
zajęli Jessica Bolcek z SP Twarda-
wa i Markus Tatus z SP Głogówek. 
W kategorii gimnazjalnej najwyż-
sze laury przypadły Nikoli Walczyk 
z Białej i Mateuszowi Siano z Łączni-
ka. W kategorii ponadgimnazjalnej 
pierwszych miejsc nie przyznano. 
Dwa drugie miejsce przypadły An-
gelice Białek i Aleksandrze Gnilce 
z Zespołu Szkół w Głogówku. Zuzan-

na Donath - Kasiura z opolskiego 
biura TSKN stwierdziła, że poziom 
konkursu był bardzo wysoki. Z bial-
skim GCK współpraca od wielu lat 
układa się wzorowo. Ostatnio biuro 
TSKN wsparło fi nansowo organiza-
cję Majówki w Śmiczu. 

Mówi Zuzanna Donath - Kasiura:
- Nasze Towarzystwo wspiera 
w różnej formie działalność 327 
działających na tym terenie kół 
mniejszościowych. Na wiele zgła-
szanych projektów pozyskujemy 
środki fi nansowe, głównie z Kon-
sulatu Niemiec w Opolu. Na naszą 
działalność głównie zakup strojów, 
fi nansowania dojazdów na występy 
artystyczne uzyskujemy dofi nanso-
wanie z MSWiA. Środki te dzielimy 
na poszczególne zespoły działające 
w kołach DFK. Bardzo pozytywnie 
oceniamy działalność między inny-
mi działających na terenie gminy 
zespołów Die Neudorfer z Nowej 
Wsi, Ariam z Chrzelic i Bialską Or-
kiestrę Dętą, która współpracuje 
z naszą organizacją. 

Gminne Centrum Kultury w Bia-
łej jest dobrym partnerem na któ-
rym można zawsze polegać. Życzyli-
byśmy sobie, aby wszystkie ośrodki 
kultury były tak wspaniałymi part-
nerami jak bialskie GCK.

(n)

RECYTACJA PO NIEMIECKU

W kwietniu br. w Zespole Szkół 
w Białej miał miejsce „Dzień 
otwartych drzwi”. Gimnazjaliści 
i ich rodzice mogli zapoznać się 
z kierunkami kształcenia w Zespo-
le Szkół - w liceum i zasadniczej 
szkole zawodowej w nowym roku 

szkolnym, warunkami przyjęcia. 
Mogli zwiedzić szkolne pracownie, 
bibliotekę zapoznać się z dotych-
czasowym osiągnięciami uczniów 
i przeprowadzić rozmowy z ucznia-
mi i nauczycielami.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Wielu rodziców małych dzieci 
wyraża zaniepokojenie informacją 
o rzekomych planach przeniesienia 
placu zabaw z Góry Wolności na 
teren zaplecza przy Ośrodku Po-
mocy Społecznej na ul. Prudnickiej. 
Okazuje się, że ta informacja nie 
jest prawdziwa. W ostatnich mie-
siącach - jak nas poinformowano w 
bialskim Urzędzie Miejskim urzą-
dzenia do zabaw dla dzieci zostały 

wyremontowane i nie byłoby sensu 
przenoszenia ich w nowe miejsce. 
Poza tym rodzicie dzieci są przeciw-
ni takiemu rozwiązaniu i nie chcą, 
aby plac zabaw został przeniesiony 
w nowe miejsce. To najlepsza lo-
kalizacja - mówią zainteresowani. 
Uzyskaliśmy zapewnienie, że żad-
nych przenosin w nowe miejsce nie 
będzie. Plac zabaw pozostanie tu 
gdzie się znajduje obecnie.

PLAC ZABAW POZOSTANIE

W czasie wakacji zostaną zakoń-
czone prace związane z końcowym 
etapem prac budowlanych i wy-
posażeniem hali sportowej przy 
szkole podstawowej w Łączniku. 
Z zajęć na hali po oddaniu do 
użytku co nastąpi - jak informuje 
dyrektor szkoły Janusz Siano - we 

wrześniu 2010 r. będą również 
korzystali uczniowie łącznickiego 
gimnazjum i mieszkańcy. Całko-
wity koszt budowy hali wyniesie 
3,3 mln zł, w tym dofi nansowanie 
ze środków Totalizatora Sporto-
wego 30 % kosztów budowy tj. 
990 tys. zł.
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W sobotę 15 maja w Chrzelicach 
odbyły się uroczystości związane 
ze stuleciem miejscowej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Z kart historii
Inicjatorem powstania straży po-

żarnej w Chrzelicach był ówczesny 
zarządca zamku Feliks Heller (1855-
1932). Mając na względzie zabez-
pieczenie majątku zakupił w 1910 r. 
pierwszy konny wóz strażacki z wy-
posażeniem w fi rmie Herman Ko-
ebe w Luckenwaldzie pod Berlinem. 
Wóz ten do dziś prezentowany jest 
pod zadaszeniem przed miejscową 
remizą. Pierwszą remizą była mała 
przybudówka do jednego z boków 
starej dzwonnicy - kapliczki z 1774 
r. Mieściła się w niej sikawka oraz 
nieco podręcznego sprzętu. Przybu-
dówka ta pełniła swoją funkcję do 
1957 r., kiedy to na placu po znisz-
czonym spichlerzu wybudowano 
nową remizę. 

W 1955 r. strażacy otrzymali nową 
przyczepę wyposażoną w pompę 
wodną napędzaną silnikiem spa-
linowym. Wtedy zapadła decyzja 
o budowie nowej remizy. W 1976 
r. przyczepę strażacką przekazano 
do Ogiernicz, gdzie znajduje się do 
chwili obecnej.  Pierwszych stra-

żaków wzywano do pożaru sygna-
łem z trąbki, która znajdowała się 
w skrzynce zawiedzonej na ścianie 
remizy. Na wozie zainstalowany był 
mały dzwonek ostrzegający innych 
przed przejazdem wozu strażackiego 
do akcji. Nieznane są fakty z działal-
ności straży w czasie I wojny świato-
wej. Wiadomo tylko, że komendan-
tem w tym okresie był Paul Kotzioł. 
W czasie II wojny światowej we wsi 
działała tylko żeńska drużyna pożar-
nicza składająca się z ośmiu kobiet. 
Funkcję komendanta w tym okresie 
pełnił Aleksander Kollek. 

Po min komendantem został Teo-
dor Kołek, a od 1977 r. naczelnikiem 
miejscowej OSP do dziś Herbert 
Rzyszka. 

W 1976 r. OSP w Chrzelicach otrzy-
mała pierwszy samochód pożarni-
czy - Star 20, a w 1985 r. Stara 25. 
W 1989 r. chrzeliccy strażacy wzbo-
gacili się o nowy wóz bojowy. Był 
nim Star ze zbiornikiem na 6.000 l 
wody. W 2002 r. gmina zakupiła dla 
strażaków w miejsce stara 25 samo-
chód marki Magirus - Deutz. 

Do największych strażackich suk-
cesów należy zdobycie w 1988 r. 
przez żeńską drużynę prowadzoną 
przez Pankracego Chełmeckiego 
wicemistrzostwa kraju w zawodach 
sportowo - pożarniczych. Od 1907 r. 
jednostka działa w ramach Krajowe-
go Systemu Ratowniczo - Gaśnicze-
go. W 2002 r. społeczność wsi ufun-
dowała dla straży sztandar. Od 2007 
r. kontynuowana jest współpraca 
z dwoma czeskimi strażami - SDH 
Radslavice i SDH Lhota. Organizo-
wane są wspólne strażackie zawody
 i realizowany projekt, dzięki które-
mu między innymi strażacy posiada-
ją historyczne stroje.

Obchody stulecia OSP
Przy dźwiękach hymnu narodo-

wego w sobotę 15 maja na maszt 
wciągnięta została fl aga narodowa. 
Uczestnicy uroczystości przy dźwię-
kach strażackiej syreny minutą sku-
pienia uczcili pamięć nieżyjących 
już strażaków. Zebranych powitał 
prezes OSP Józef Roden. Strażaczka 
Magdalena Peszel odczytała krótką 
historię straży. Następnie wręczone 
zostały strażackie odznaczenia przy-
znane przez Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w Opolu. Henryk Spyra - członek 
Prezydium Zarządu Wojewódzkie-
go Związku OSP RP Henryk Spyra 
wręczył srebrne medale członkom 
OSP: Jerzemu Różyczce, Walterowi 

Kolasie i Andrzejowi Uliczce. Brązo-
wymi medalami odznaczeni zostali. 
Urszula Globisz, Józef Roden, Kari-
na Weicht, Adam Gregarek i Adrian 
Kamionka. 

Decyzją Zarządu Powiatowego 
Związku OSP w Prudniku odznaki 
„Wzorowy Strażak” otrzymali: Gra-
żyna Dolak i Paweł Zoń.

Uchwałą Prezydium Oddziału 

Miejsko - Gminnego Związku OSP w 
Białej przyznano również odznaki za 
wysługę lat. Otrzymali je: Jerzy Ró-
życzka (50 lat służby w OSP), Wal-
ter Kolasa (40 lat), za 25 lat służby: 
Andrzej Uliczka i Urszula Globisz, za 
20 lat: Józef Peszel, Robert Globisz, 
Ryszard Pache, Adrian Kamionka, 
za 15 lat - Adam Gregarek. Za 10 lat 
służby w OSP odznaki otrzymali: Le-
szek Brzostowicz, Magdalena Zoń, 
Bernard Lossoń, Marcin Roden, 
Krzysztof Gregarek, Józef Roden 
i Norbert Ofi era.

Prezydium Oddziału M-G Związku 
OSP RP w Białej odznaki „Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza” przyzna-
ło Robertowi Haberechtowi i Toma-
sowi Globiszowi.

Również Zarząd OSP w Chrze-
licach przyznał dyplomy uznania 
dla strażaków: Piotra Jakubczyka, 
Marcina Globisza, Grażyny Dolak, 
Michała Lutego, Romana Pelki, 
Marcina Hampla, Kamila Ociepki 
i Patryka Hampla. 

JUBILEUSZ STULATKA

Uczeń klasy IV Szkoły Pod-
stawowej w Śmiczu, zamiesz-
kały w Kolnowicach na tego-
rocznym XVI Festiwalu Pio-
senki w Korfantowie zajął 
w kategorii solistów I miej-
sce. To wielki sukces dla ma-
łego Kacperka.

Redakcja: - Czy cieszysz się 
z tego sukcesu?

Kacper Dwojak: - Cieszę i ro-
dzice również bardzo się ucieszyli 
kiedy dowiedzieli się, że osiągną-
łem sukces.

- Kiedy zacząłeś śpiewać?
- Jeszcze jako małe dziecko lubi-

łem piosenki i muzykę. Występo-
wać zacząłem na imprezach przed-
szkolnych i tam moje piosenki 
spodobały się i dlatego postawiłem 
występować dalej.

- Jakie piosenki najbardziej 
lubisz?

- Przede wszystkim wesołe, me-
lodyjne.

- Czy twoja dwuletnia sio-
stra Zuzia również interesuje 
się śpiewem?

- Często śpiewa razem ze mną, 
uczy się dopiero zapamiętywać 
tekst. Ale na przykład zna już na 
pamięć refren śpiewanej przeze 
mnie piosenki „Daj mi rękę tato”. 

- Czy w czasie występów 
przed publicznością masz tre-
mę?

- Mam, ale tylko do chwili kiedy 
zaczynam śpiewać. Wtedy wkła-
dam cały wysiłek, aby piosenka 
została dobrze wykonana.

- Czy po sukcesie w Korfan-
towie będziesz nadal wystę-
pował?

- Chcę nadal śpiewać bo to moja 
pasja, a przyszłości chciałbym zo-
stać piosenkarzem, chociaż to jesz-
cze długa droga, najpierw czeka 
mnie wiele lat nauki w szkole.

(r)

Właściciele blaszanych garaży 
z ul. Szkolnej w Białej przeniosą je na 
plac przy ul. Nyskiej. Podyktowane 
jest to planowanym remontem znaj-
dujących się na Szkolnej zabytkowych 
murów miejskich. Po przeprowadze-
niu tych prac w tym miejscu planowa-
ne jest urządzenie klombów z roślina-
mi ozdobnymi i montaż ławek.

Znikną garaże
ze Szkolnej

dokończenie na str. 12
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Wyjątkowy przebieg ma obecna 
rywalizacja piłkarzy. Po raz kolejny 
zostały odwołane mecze. Za pierw-
szym razem przyczyną była trage-
dia Smoleńska a obecnie ulewne 
deszcze i związane tym liczne pod-
topienia do powodzi w niektórych 
terenach włącznie. Odwołane me-
cze rozegrane zostaną jako ostania 
kolejka w poszczególnych ligach 
i klasach – w kilku przypadkach 
będzie to już lipiec. Spowoduje to, 
że fi nał Pucharu Polski na szcze-
blu podokręgu rozegrany zostania 
w sierpniu. Obecnie w klasie B se-
niorów na czele są piłkarze z Pogó-
rza jednak remis z Dytmarowem na 
własnym boisku to niespodzianka. 
Nasza drużyna przegrywała już 
w tym meczu 0:3!. Trochę słabszy 
początek ma drużyna z Olbrachcic, 
niepokojąca jest porażka z Lubrzą 
i remis z Moszczanką (ostatnia 
drużyna w tabeli). Przecież zespół 
ten miał walczyć o miejsce pre-
miowane awansem. Zaskoczeniem 
jest postawa bialskiej Polonii która 
w trzech pierwszych meczach zdo-
była niemal tyle punktów co za całą 
rundę jesienną. Miejmy nadzieję, 
że wysoka porażka w Dębowcu to 
wypadek przy pracy. Rumieńców 
nabiera natomiast rywalizacją 
w klasie C. Padają tam zaskakują-
ce wyniki, przoduje w tym zespół 
z Kolnowic, który imponuję sku-
tecznością. Dla nas najważniejsza 
jest informacja, że drużyna  Ligota 
B-Radostynia pokonała Szybowice 
i jest samodzielnym liderem. Na 
uznanie zasługuje również posta-
wa piłkarzy z Chrzelic, którzy uzy-
skali już kilka dobrych wyników. 

KOLEJNE ZMIANY TERMINÓWKOLEJNE ZMIANY TERMINÓW
Niestety skomplikowała się sytu-
acja juniorów z Białej, seria trzech 
porażek oddaliła nieco szanse na 
miejsce premiowane awansem. Co 
prawda zostało jeszcze pięć kolejek 
ale strata wydaje się już trochę za 
duża. Zastanawiająca jest również 
postawa trampkarzy z Pogórza. Po 
dziwnej porażce z Biedrzychowica-
mi, sromotnie ulegli rówieśnikom 
ze Sparty Prudnik bo aż 14:0.

Dotychczasowe wyniki:
Klasa B
Biała – Rzepcze 4:2
Lubrza – Olbrachcice 2:1
Biała – Zawada 5:1
Czyżowice – Pogórze 1:7
Olbrachcice – Moszczanka 1:1
Pogórze – Dytmarów 3:3
Dębowiec – Biała 5:1
Klasa C
Ligota B- Radostynia – Olbrachci-
ce II 8:0
Kolnowice – Chrzelice 2:3
Rudziczka – Olbrachcice II 2:2
Ligota B-Radostynia – Szybowice 
5:3
Kolnowice - Ścinawa N II 13:2
Kolnowice – Lubrza II 23:0
Chrzelice – Rudziczka 6:3
II liga juniorów
Biała – Krapkowice 4:1
Wiekszyce – Biała 0:8
Wysoka – Biała 4:2
Biała – Łowkowice 1:2
Biała – Bogdanowice 3:5
Liga trampkarzy
Pogórze – Czyżowice 3:0 v.o.
Pogórze – Ścinawa N. 11:0
Pogórze – Lubrza 9:1
Sparta Prudnik – Pogórze 14:0

jk

ZAPROSZENIE NA WYPRAWĘ ZAPROSZENIE NA WYPRAWĘ 
ROWEROWĄROWEROWĄ

Stowarzyszenie ,,Odnowa wsi Łącznik” zaprasza w dniu 27 czerw-
ca 2010 roku na rodzinną wyprawę rowerową  pod nazwą ,,Poznaje-
my ciekawe miejsca naszej parafi i”

Celem wyprawy jest poznanie uroków najbliższej okolicy Łączni-
ka, propagowanie czynnego wypoczynku , małej rodzinnej turystyki 
rowerowej oraz integracja mieszkańców wsi.

Na wyprawę wyruszamy o godz. 1400 z placu przed remizą OSP 
Łącznik, a trasa będzie przebiegała z Łącznika przez Moszną, Urszu-
lanowice, Ogiernicze do Łącznika na boisko sportowe.  

Wpisowe 5 zł ( przeznaczone na poczęstunek po wyprawie).
Na boisku planujemy ognisko, konkursy sprawnościowe dla  

wszystkich.
Wymagany jest sprawny rower, dobry humor i uśmiech. W razie 

deszczu przekładamy wyprawę na inny termin.  Serdecznie zapra-
szamy do udziału w imprezie.

 Organizatorzy

KRONIKA  POLICYJNA
* 13.03.2010 r. sprawca lat 58 groził w Białej sąsiadowi pozbawieniem 

życia. 
* 16.03. na trasie Dębina - Chrzelice sprawca l. 22 spowodował wypa-

dek drogowy w wyniku którego jedna osoba doznała obrażeń.
* 22.03. sprawcy lat 22-26 w Gostomi dokonali pobicia czterech 

uczestników biesiady.
* 26.03. mieszkaniec Górki Prudnickiej l.21 dokonał kradzieży krę-

gów żeliwnych i innych materiałów budowlanych wartości 600 zł na 
szkodę jednej z mieszkanek.

* 29.03. na trasie Biała - Olbrachcice nietrzeźwy pieszy l. 67 spowo-
dował wypadek drogowy, w którym obrażeń doznał przejeżdżający tą 
trasą motorowerzysta.

* 3.04. na trasie Pogórze - Brzeźnica wypadkowi uległ motocyklista l.28.
* 6.04. w leśnictwie Chrzelice dokonano kradzieży pięciu kubłów na 

śmieci wartości 850 zł.
* 9.04. w Nowej Wsi z otwartego garażu sprawca skradł piłę spalino-

wą wartości 500 zł.
* 10.04. w Nowej Wsi miała miejsce kradzież z otwartego garażu piły 

spalinowej i wiertarki. Straty wyceniono na 500 zł.
* 16.04. w Łączniku sprawca l.45 groził pobiciem mieszkańcowi wsi.
* 17.04. w Białej sprawca l.45 groził pozbawieniem życia sąsiadce.
* 21.04. włamanie do baru Joker w Białej skąd skradziono maszynę 

do gier zręcznościowych wartości 6.000 zł.
* 25.04. w Łączniku 12-letni chłopiec usiłował dokonać wymuszenia 

rozbójniczego na mieszkance wsi.
* 25.04. w Grabinie czterej nieletni uruchomili spycharkę budowla-

ną, a następnie porzucili uszkodzoną. Straty wyceniono na ok. 8.000 
zł.. na szkodę fi rmy budowlanej.

* 28.04. w Gostomi sprawca z otwartego garażu skradł piłę spalinową 
wartości 700 zł.

* 10.05. sprawca dokonał kradzieży w sklepie na wartość 500 zł. 
* 11.05. w Mokrej sprawca skradł z mieszkania pieniądze i biżuterię 

wartości 4.000 zł.
* 15.05. w Łączniku sprawca z budynku mieszkalnego ukradł przed-

mioty wartości 2.700 zł na szkodę jednego z mieszkańców. 
* 18.05. sprawca l.49 groził podpaleniem mieszkania sąsiadce.
* W okresie od 12.03. do 18.05. policja zatrzymała trzech kierują-

cych pojazdami wbrew orzeczonemu zakazowi wydanemu przez sąd. 
Przypadki te miały miejsce: 12.03. w Dębinie, 3.05. w Łączniku i 4.05. 
w Brzeźnicy. Zatrzymano również 4 kierujących rowerami po drogach 
publicznych w stanie nietrzeźwości: 15.04. w Ligocie B., 29.04. w Bia-
łej, 6.05. w Krobuszu, 6.05. w Radostyni. Zatrzymano również dwóch 
kierowców pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości: 7.04. 
w Łączniku i 29.04. w Białej

Gąsior Łucja Dorota 
r. 1931 zm. 12.04. 2010 r. z Mokrej

Dąbrowski Aleksander Łukasz 
ur. 1989  zm. 2.05. 2010 r. Biała

Owczarek Krystyna Edyta  
ur. 1961 zm.3.05. 2010 r. Biała

Walczyk 

E lb t

 Odeszli� Jan Witek 
ur. 1946 zm. 6.05.2010 r. Gostomia

Dreszer Edward Teodor 
ur. 1939 r. zm. 10.05.2010 r. Rostkowice

Johann Peschel 
ur. 1929 r. z. 12.05.2010 r. Łącznik

Małgorzata Grelich 
ur. 1917 zm.16.05.2010 r. Olbrachcice 

 

                    

                      UWAGA  DŁUŻNICY !!!  

        AMNESTIA  W  BIBLIOTECE !!!  
       _________________________________________________________________________________  

     Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej 

                  oraz  Filia Biblioteczna w Łączniku  

      ZAWIADAMIAJĄ  CZYTELNIKÓW 

  

zalegających ze zwrotem książek, że w okresie  

  od 6 maja do  30 czerwca 2010r.

mogą zwrócić książki bez konsekwencji                 

                naliczania kar. 

 

 
                                                            

NIE  PRZEGAP  SZANSY ! 
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ
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OGŁOSZENIE

Wycinka drzew 
w sadach, parkach, 
ogrodach w tym 
ścinka drzew bardzo 
grubych.
Oferujemy cięcie na 
klocki.
Podkrzesywanie
tel. 602 308 627

    NOWA KARTA 

NOWE MOŻLIWOŚCI 
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              BANK  SPÓŁDZIELCZY

                          w  Białej
�

Wynajem namiotówWynajem namiotów

- namiot 6 x 12 
- stoły biesiadne
- rollbar 

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

Wyrazy współczucia 

Ernestowi Graba
z powodu śmierci teścia

składają członkowie Koła Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego 
Niemców w Łączniku

Wszystkim którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
naszego ukochanego męża, ojca i teścia 

ś. p. Johanna Peschel 
oraz okazali wyrazy współczucia serdeczne podziękowania 

składają żona, córka, syn, zięć i wnuki 
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WÓZ STRAŻACKI 
P R Z E K A Z A N Y

Prezes Józef Roden pamiątkowe 
listy z podziękowaniami za współ-
pracę i pomoc dla miejscowej OSP 
wręczył. Jergenowi Gregarkowi, 
Wojewódzkiemu Zarządowi Związku 
OSP, PSP Prudnik, SDH Radslavice, 
Edwardowi Latta oraz przedstawi-
cielom OSP w Łączniku, Nowej Wsi, 
Strzeleczkach, Racławiczkach 

i Zielinie. 
Następnie prezes Zarządu Powia-

towego Związku OSP RP Edward 
Cybulka podkreślił, że bogate są tra-
dycje chrzelickiej straży i osiągnięte 
dotychczas sukcesy. Złożył okolicz-

nościowy list i podziękowania za 
wkład pracy na rzecz OSP.

Mirosław Jelonek - komendant 
prudnickiej OSP podziękował za za-
angażowanie, podkreślił aktywność 
chrzelickich strażaczek. Powiedział 
m.in.: - Pracujecie „Ludziom na 
chwałę, Bogu na pożytek” - zgodnie 
z taką sentencją widniejącą na wielu 
strażackich sztandarach. 

Burmistrz Arnold Hindera stwier-
dził, że strażami związany jest od 
ponad dwudziestu lat. Wspomniał 
o zasługach obecnego naczelnika 
Herberta Rzyszki i podziękował za 

dotychczasowy bilans strażackich 
dokonań. 

Na ręce prezesa OSP Józefa Rode-
na życzenia, listy gratulacyjne i upo-
minki wręczyli przedstawiciele: Za-
rządu Wojewódzkiego Związku OSP 
- Henryk Spyra, OSP z Zieliny i SDH 
Radslavice. Następnie uczestnicy 
uroczystości wpisali się pamiątkowej 
kroniki. Potem uczestnicy uroczysto-
ści przeszli pod fi gurkę św. Floriana 
znajdującą się w sąsiedztwie remizy, 
gdzie łącznicki proboszcz ks. Man-
fred Słaboń odprawił krótkie nabo-
żeństwo, a po jego zakończeniu przy 

dźwiękach członków Bialskiej Or-
kiestry Dętej przeszli do miejscowej 
kaplicy gdzie proboszcz ks. Manfred 
Słaboń odprawił uroczystą mszę św. 
w intencji żyjących i zmarłych stra-
żaków. Msza św. zakończyła się od-
śpiewaniem Te Deum laudamus. 

Po mszy uczestnicy uroczystości 
zostali zaproszeni na poczęstunek 
na który złożyła się kawa, tradycyjny 
kołacz śląski i smakowita grochów-
ka w wykonaniu strażaka - kucharza 
Adriana Kamionki przy współudzia-
le Pawła Zonia i innych osób.

Ryszard Nowak

W piątek - 7 maja 2010 r. nastą-
piło ofi cjalne przekazanie strażac-
kiego wozu bojowego fi rmy Iveco 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Białej. Pojazd ten przekazany zo-
stał przez prudnicką PSP.

Symbolicznego przekazania klu-
czyków do pojazdu dokonał na 
ręce prezesa bialskiej OSP Henry-
ka Spyry komendant powiatowy 
PSP w Prudniku Mirosław Jelo-
nek. Nie zabrakło również życzeń 
i listu gratulacyjnego od Wiktora 
Urbańskiego - przedstawiciela Za-
rządu Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Opolu. Burmistrz Białej 
Arnold Hindera życzył strażakom 
dalszych sukcesów w działalności 
OSP. Proboszcz parafi i w Białej 
o. Franciszek Bieniek dokonał po-
święcenia przekazanego pojazdu. 
Następnie goście mogli zapoznać 
się z wyposażeniem pozyskanego 
pojazdu. Wśród zaproszonych go-
ści nie zabrakło przewodniczącego 
Rady Gminy - Joachima Kosza,  
skarbnika gminy Klaudia Kopczyk, 
kierownika miejscowego posterun-
ku Policji Andrzeja Bani, dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury Rafała 
Magosza, prezesa spółki Wodocią-
gi i Kanalizacja - Władysława Po-
dróżnego, przedstawicieli radnych 
Leonarda Peszel i Jana Malka, in-
spektora do spraw p.poż. w bial-
skim Urzędzie Miejskim Artura 
Sztechmilera i bialskich strażaków. 
Dzięki przekazaniu tego pojazdu 
miejscowa OSP posiada aktualnie 
dwa wozy bojowe, oprócz Iveco 
również Stara.

dokończenie ze str. 9
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POETYCKIE SPOTKANIE

16 maja w bialskim Centrum 
Kultury w Białej odbyło się spo-
tkanie z poetą Tadeuszem Soro-
czyńskim, mieszkającym obecnie 
w Prężynce. „Gram w zielone” to 
również tytuł kolejnego, piętna-
stego już tomiku poetyckiego Ta-
deusza. Pierwszy z nich wydał w 
1967 r. Poeta ma w dorobku wie-
le literackich nagród, będących 
uwieńczeniem jego czterdziesto-
letniej twórczości. Poezja Tade-
usza nierozerwalnie jest związana 
z przyrodą, jej pięknem, zachwy-
tem nad urokami życia w symbio-
zie z przyrodą. 

W czasie spotkania wiersze 
T. Soroczyńskiego recytowali mię-
dzy innymi jego przyjaciele - lu-
dzie pióra z terenu powiatu prud-
nickiego, między innymi Adamina 
i Marek Karpowie, Zofi a Kulig, 

Daniela Długosz - Penca, Wojciech 
Ossoliński. Anna Myszyńska, Ja-
nina Okrągły ks. Manfred Słaboń 
i inni. 

Spotkanie uświetniły utwory 
muzyczne w wykonaniu między in-
nymi młodzieży z zespołów działa-
jących w bialskim GCK i Joachima 
Nowaka grającego piękne utwory 
na Fletni Pana. Po spotkaniu poseł 
Janina Okrągły stwierdziła: - Znam 
od dawna pana Tadeusza i jestem 
pełna sentymentu  ponieważ pisze 
prostym językiem o łąkach, przyro-
dzie. Lubię jego poezję. Na zakoń-
czenie poeta wyraził wdzięczność 
dla Danuty Hejneman za trud wło-
żony w przygotowanie spotkania, 
dekoracji i specyfi cznej atmosfery. 
Lubię tu przyjeżdżać, ponieważ 
w Białej jest specyfi czna atmosfera 
i zainteresowanie poezją  


