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 - zbiórka pieniędzy
w Białej

	 Od	 trzech	 lat	 prowadzona	 była	 zbiórka	 pieniędzy	 na	 Wielką	 Orkie-
strę	 Świątecznej	 Pomocy	 w	 ramach	 wspólnego	 sztabu	 zorganizowanego	
przez	ośrodki	kultury	w	Białej	i	Głogówku.	W	Białej	była	to	już	kolejna	19.	
kwesta.	Zebrano	więcej	pieniędzy	niż	
w	poprzednim	finale.
	 W	gminie	Biała	kwestowało	
13	 osób	 (młodzież	 szkolna)	
w	 miejscowościach:	 Biała,	
Gostomia,	 Grabina,	 Ligota	
i	Prężyna.
	 Dzięki	 ofiarności	 ludzi	
zebrano	 na	 terenie	 bial-
skiej	 gminy	 5.186,53	 zł,	 w	
tym:	w	Grabinie	–504,11	zł,	w	
Gostomi	–	236,40	zł,	w	Ligocie	
i	 Radostyni	 –	 1.183,71	 zł,	 w	
Prężynie	 –	 457,80	 zł	 i	 w	 Białej	
2.804,51	 zł.	 Gadżety	 przekazane	
przez	sztab	główny	zostały	zlicytowane	
podczas	koncertu	noworocznego.	
	 Od	lat	organizowaniem	zbiórki	pieniędzy	
w	 ramach	 WOŚP	 i	 przygotowaniem	 do	 tej	 akcji	 z	 ramienia	 G C K		
zajmuje	 się	 Elżbieta	 Malik.	 Każdy	 z	 kwestujących	 otrzymał	 od	 GCK		
czekoladę	i	podziękowanie	za	udział	w	tej	akcji.

Dzień Babci 
i Dziadka WOŚP

	 21	stycznia	z	okazji	Dnia	Babci	i	Dziadka	
w	sali	widowiskowej	Urzędu	Miasta	i	Gminy	
w	Białej	miało	miejsce	spotkanie	okoliczno-
ściowe	na	które	przybyło	wiele	osób.	Uczest-
ników	 uroczystości	 poczęstowano	 kawą	
i	tradycyjnym	kołaczem.
	 Część	 artystyczna,	 na	 którą	 złożyły	
się	 wiersze,	 piosenki	 i	 tańce	 w	 wykonaniu	
bialskich	 przedszkolaków	 przygotowała	
nauczycielka	 Marzena	 Schirmeisen.	 Dzieci	
zaprezentowały	program	w	języku	polskim	
i	 niemieckim.	 Życzyły	 swoim	 babciom	 i	
dziadkom	 nie	 tylko	 stu,	 ale	 nawet	 dwustu	
lat	życia.	
	 Na	 scenie	 wystąpiła	 również	 kapela	
ludowa	„Silesia”,	działająca	od	1993	r.,	która	
ma	 w	 dorobku	 koncerty	 w	 Polsce,	 w	 Cze-
chach,	 Niemczech	 i	 Wilnie.	 Występy	 arty-
styczne	spotkały	się		z	gorącym	przyjęciem	
widowni.	Dla	babć	 i	dziadków	organizato-
rzy	 przygotowali	 kilka	 konkurencji	 spraw-
nościowych.	 Trzy	 osoby	 wzięły	 udział	 w	
piciu	napojów	przez	smoczek.	Zwyciężczy-
nią	okazała	się	Izabela	Dudka	z	Białej.	Były	
również	rzuty	piłką	do	celu,	a	w	tych	zma-
ganiach	 wystąpiły	 trzy	 pary	 małżeńskie	 –	
rodziny	 Schirmeisen	 i	 Vogel	 z	 Białej	 oraz	

Grise	 z	 Józefowa.	 Były	 również	 zawody	 w	
dmuchaniu	na	czas	baloników,	a	następnie	
ich	niszczenie.	Do	tych	zawodów	zgłosiły	się	
dwie	panie	–	Jakubik	z	Białej,	Plicko	z	Wasi-
łowic	 i	 sołtys	 Bremer	 z	 Wilkowa.	 Wszy-
scy	 uczestnicy	 zawodów	 sprawnościowych	
otrzymali	w	nagrodę	drobne	upominki.	
	 W	 czasie	 przerwy	 w	 występach	 arty-
stycznych	miało	miejsce	 losowanie	nagród	
–	 bonów	 towarowych	 za	 prawidłowe	 roz-
wiązanie	 świątecznej	 krzyżówki	 zamiesz-
czonej	 na	 łamach	 świątecznego	 wydania	
miesięcznika	 „Panorama	 Bialska”.	 Przy-
słowiową	 sierotką,	 która	 ciągnęła	 kupony	
konkursowe	była	sześcioletnia	Julia	Stroka.	
Wyniki	losowania	zamieszczamy	na	str	2.
	 Warto	 również	 podkreślić,	 że	 w	 roli	
konferansjera	 i	 prowadzącego	 tę	 imprezę			
wystąpił	 Joachim	 Kosz,	 który	 potrafił	 roz-
bawić	uczestników	spotkania.	
	 Całość	 imprezy	 przygotowali	 pracow-
nicy	 Gminnego	 Centrum	 Kultury	 w	 Bia-
łej.	Frekwencja	dopisała	i	wskazuje	na	to,	że	
lokalne	imprezy	artystyczne	cieszą	się	coraz	
większym	zainteresowaniem	mieszkańców.
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Plebiscyty czytelnicze
	 W	 plebiscycie	 „Tygodnika	 Prudnic-
kiego”	 na	 „Człowieka	 2010	 Roku”	 wśród	
siedmiu	kandydatur	jest	również	kandyda-
tura	 Eryka	 Murlowskiego	 z	 Chrzelic,	 ani-
matora	 monocyklingu,	 prezesa	 i	 dyrek-
tora	 technicznego	 „Kobudo	 Kenyukai”,	
pasjonata	 wschodnich	 sztuk	 walki,	 uczest-
nika	 szkoleń	 krajowych	 i	 zagranicznych	
w	tej	dziedzinie.	Jest	pasjonatem	zafascyno-
wanym	 lokalną	 historią,	 zwłaszcza	 Chrze-
lic,	 a	 także	 wielu	 publikacji	 prasowych	
poświęconych	 historii,	 zwłaszcza	 Chrzelic	
i	sportowi.		Kupony	do	głosowania	publiko-
wane	będą	do	16	lutego	w	kolejnych	wyda-
niach	 gazety.	 Konkurs	 będzie	 prowadzony	
w	 dwóch	 etapach,	 w	 pierwszym	 to	 czytel-
nicy	zdecydują	kto	zakwalifikuje	się	do	ści-
słego	 finału.	 Spośród	 finalistów	 Kapituła	
Wieży	 Woka	 wybierze	 zwycięzców.	 Zachę-
camy	czytelników	naszej	gazety	do	oddawa-
nia	swoich	głosów	na	naszego	kandydata	–	
Eryka	Murlowskiego.
	 Również	w	plebiscycie	„TP”	na	„Wyda-
rzenie	2010	Roku”	zgłoszono	kilka	znaczą-
cych	wydarzeń	mających	miejsce	w	minio-
nym	roku	na	terenie	bialskiej	gminy.	
	 Są	to:
- 100 lat OSP w Chrzelicach

W	jubileuszowych	imprezach	wzięli	udział	
strażacy	z	dwóch	zaprzyjaźnionych	jedno-
stek	OSP	z	Czech.
- II Bialska Parada Orkiestr Dętych
z	 udziałem	 krajowych	 i	 czeskich	 orkiestr	
i	 mażoretek.	 Impreza	 o	 dużym	 rozmachu	
organizacyjnym.
- 120 lat OSP w Białej
Uroczystości	z	tej	okazji	odbyły	się	18	wrze-
śnia.	Strażacy	otrzymali	nowy	sztandar.
- 60 lat Banku Spółdzielczego 
 w Białej
który	 powstał	 z	 inicjatywy	 25	 członków	 –	
założycieli	 Posiada	 9	 mln	 zł	 kapitału	 wła-
snego.
- 50 lat OSP w Józefowie

-Droga Solec – Olbrachcice
która	skraca	odległość	między	obu	miejsco-
wościami	o	kilka	kilometrów.

Zachęcamy	również	naszych	czytelników	do	
głosowania	 na	 załączanych	 do	 „TP”	 kupo-
nach	na	jedno	z	wymienionych	ubiegłorocz-
nych	wydarzeń	jakie	miały	miejsce	na	tere-
nie	gminy	Biała.

Harmonogram zebrań wyborczych 
do samorządu mieszkańców wsi

i osiedli w gminie Biała na 2011 r.
W	okresie	od	11	do	21	stycznia	2011	r.	odbyły	się	zebrania	wyborcze	do	rad	sołeckich	na	
kolejną	czteroletnią	kadencję	(2010	–	2014)	w	Wilkowie,	Gostomi,	Olbrachcicach,	Józefowie,	
Czartowicach,	Nowej	Wsi,	Krobuszu	i	Mokrej,	Kolejne	zebrania	przewidziane	są	w	okresie	do	
27.01.	do	1.03.2011	r.	Poniżej	przedstawiamy	harmonogram	tych	zebrań.

Józefów �5.01 godz.1900	
–	remiza	OSP

Czartowice – �7.01. godz.1300	
–	salka	Golczowice	

Ogiernicze – �7.01. godz.1900	
–	świetlica

Chrzelice - �8.01. 
godz.1900	–	sala	WCK

Brzeźnica i Górka Pr. – 1.02. 
godz.1600	–	świetlica

Frącki – 1.02 godz. 1800	–	remiza
Pogórze – 1.02 godz.1930 

-	świetlica
Laskowiec – 3.02 godz.1800	

-	świetlica
Kolnowice – 3.02 godz.1930	

–	świetlica
Otoki – 4.02 godz.1800	–	szkoła

Grabina – 4.02 godz.1930	
–	szkoła

Wasiłowice – 8.02. godz.1300	
–	szkoła

Ligota Bialska – 10.02 godz. 1900

–	świetlica

Miłowice – 11.02 godz.1800 
–	remiza

Śmicz – 11.02 godz.1930	
–	szkoła

Biała Osiedle – nr 1 – 15.02 
godz.1800	–	sala	MGOK

Prężyna – 17.02 godz. 1930	
–	świetlica

Mokra - 18.0� godz.1300	
–	sala	wiczyńskiego

Łącznik i Dębina – 18.02 godz.1900 
–	sala	„U	Jana”

Radostynia – 22.02 godz.1900	
–	remiza

Krobusz – �3.0�. godz.1900	
–	salka	u	Suchego

Browiniec Polski – 24.02 godz.1800	
–	świetlica

Solec - 25.02 godz. 1900	–	świetlica
Rostkowice – 25.02. godz.1930

–	świetlica
Biała Osiedle nr 2 – 1.03. godz.1900	

–	restauracja	„Pod	Łysą”

Miniona kadencja w sołectwach
 W minionej kadencji działalności rad sołeckich w latach 2006 – 2010 wiele zmie-
niło się na lepsze, chociaż nie brakuje również problemów. Przedstawiamy działania 
w tym zakresie w ostatnich czterech latach w trzech sołectwach bialskiej gminy.

WILKOW
	 Wilków	położny	jest	w	dolinie,	stąd	
ma	problemy	związane	z	odprowadza-
niem	 wody	 deszczowej	 spływającej	
z	 okolicznych	 wyżej	 położonych	 pól.	
Dlatego	duże	znaczenie	przywiązywano	
w	ostatnich	czterech	latach	do	pogłębia-
nia	przydrożnych	rowów	i	przepustów	
ułatwiających	odpływ	nadmiaru	wód	w	
czasie	 opadów.	 W	 minionych	 czterech	
latach	 we	 wsi	 wykonano	 kilka	 odcin-
ków	 chodnika	 przy	 czynnym	 współ-
udziale	mieszkańców.	W	fatalnym	sta-
nie	 była	 droga	 do	 Wierzchu,	 z	 której	
korzystali	 mieszkańcy	 udający	 się	 do	
położonego	w	tej	miejscowości	kościoła	
parafialnego.	Problem	polegał	na	tym,	
że	część	tej	drogi	należy	do	gminy	Biała,	
część	 do	 gminy	 Głogówek,	 ale	 dzięki	
staraniom	sołtysa	Bremera	głogówecka	
gmina	częściowo	sfinansowała	remont	
drogi.	 Na	 placu	 zabaw	 dla	 dzieci	
wymienione	 zostały	 dwie	 huśtawki.	
We	 wsi	 potrzebne	 są	 dwa	 dodatkowe	
uliczne	 punkty	 świetlne,	 ale	 wła-
dze	 gminne	 na	 wniosek	 w	 tej	 sprawie	
nie	 otrzymały	 od	 firmy	 energetycz-
nej	 odpowiedzi.	 W	 czasie	 od	 wiosny	
do	jesieni	mieszkańcy	wsi	we	własnym	
zakresie	kosili	trawy	rosnące	na	pobo-
czach	przy	drogach.	

OLBRACHCICE
	 Pracowite	było	ostatnie	czterolecie	
dla	mieszkańców	Olbrachcic.	Założone	
zostało	 Stowarzyszenie	 Odnowy	 Wsi.	
Przy	wjeździe	do	Olbrachcic	ustawiono	
ozdobniki	 zawierające	 słowa	 powita-
nia	 przejeżdżających	 tamtędy	 kierow-

ców.	 Powstała	 salka	 komputerowa,	
którą	 zabezpieczono	 przed	 włama-
niem.	 Odnowiony	 został	 obelisk	 przy	
przystanku	PKS	w	centrum	wsi.	Odno-
wiono	 również	 napisy	 na	 pomniku	
z	 nazwiskami	 poległych	 mieszkańców	
w	czasie	obu	wojen	światowych.	Miesz-
kańcy	Olbrachcic	we	własnym	zakresie	
przywieźli	z	Prudnika	na	utwardzenie	
dróg	polnych	500	ton	szlaki	i	kamienia.	
Obok	 dwóch	 posesji	 przeprowadzony	
został	remont	kapitalny	mostka,	na	jed-
nym	 mostku	 zamontowano	 barierki.	
Zakupiona	została	kosiarka,	wieś	pozy-
skała	 1.000	 ton	 tłucznia	 na	 remonty	
dróg	polnych.	W	2010	r.	wieś	była	orga-
nizatorem	 gminnych	 dożynek,	 zor-
ganizowanych	 z	 wielkim	 rozmachem	
przy	wielkim	zaangażowaniu	zdecydo-
wanej	większości	mieszkańców.

GOSTOMIA
	 W	2007	r.	na	drodze	we	wsi	poło-
żony	 został	 nowy	 dywanik	 asfal-
towy.	 Dzięki	 pozyskaniu	 działek	
przyległych	 do	 miejscowego	 boiska	
sportowego	 możliwe	 było	 powięk-
szenie	 boiska	 w	 kierunku	 lasu.	
W	 Łowkowicach	 zakupiona	 została	
kostka	brukowa,	a	mieszkańcy	we	wła-
snym	zakresie	zorganizowali	jej	trans-
port	i	rozładunek.	Położony	został	dywa-
nik	asfaltowy	w	kierunku	szkoły,	przy	
skarpie	 zostały	 ułożone	 krawężniki.	
W	 minionym	 roku	 zakupiono	 tłuczeń	
na	 utwardzenie	 drogi	 polnej	 w	 kie-
runku	Krobusza.	

(n)

Wybory w sołectwach
	 Dotychczas	odbyły	się	 trzy	zebrania	wiejskie	w	sołectwach	na	terenie	gminy	Biała	na	
których	 wybrano	 sołtysów	 i	 rady	 sołeckie.	 Odbyły	 się	 one	 w:	 Wilkowie,	 Olbrachcicach	 i	
Gostomi.	W	Wilkowie	został	wybrany	dotychczasowy	sołtys	Klaus	Bremer.	Dopiero	po	dłuż-
szych	namowach	zgodził	się	na	kandydowanie	na	kolejną	kadencję.	W	Gostomi	dotychcza-
sowy	sołtys	Teresa	Kamieniecka	–	Hreczaniuk	po	dziesięciu	latach	pełnienia	funkcji	sołtysa	
zrezygnowała	z	kandydowania	na	kolejną	kadencję.	Sołtysi	na	tych	zebraniach	złożyli	spra-
wozdania	z	działalności	w	minionej	kadencji	2006-2010.	
Skład rady sołeckiej w Wilkowie (5osób):
Klaus	 Bremer	 (sołtys),	 członkowie:	 Zygmunt	 Przywara,	 Rajnard	 Sobota,	 Alicja	
Spiller,	Wojciech	Szukalski.
Skład rady sołeckiej w Olbrachcicach (5 osób):
Jan	Smiatek	(sołtys),	członkowie:	Alfred	Botta,	Andrzej	Ernst,	Józef	Suchy,	Dawid	Wolny.
Skład rady sołeckiej w Gostomi (5 osób):
Barbara	 Stein	 (sołtys),	 członkowie:	 Werner	 Kauczor,	 Emilia	 Przybylla,	 Tomasz	
Puchała,	Krystian	Staffa.

Nagrody za prawidłowe rozwiązanie świątecznej krzyżówki 
zamieszczonej w grudniowym wydaniu „Panoramy Bialskiej”

 21 stycznia odbyło się losowanie nagród - bonów towarowych za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki świątecznej. Ogółem wpłynęły 133 kupony konkursowe, z których prawidłowo hasło odgadło 
130 osób. Szczęście tym razem uśmiechnęło się do dziesięciu czytelników którzy otrzymają bony 
towarowe na zakup artykułów w sklepie ECO w Białej.
Bon wartości 200 zł otrzymuje Ramona Cholewa z Wilkowa.
Bon wartości 150 zł otrzymuje Regina Uliczka z Rostkowic.
Bon wartości 100 zł otrzymuje Jan Vogel z Białej.
Bony wartości 50 zł. otrzymują: Aneta Reiman z Białej, Monika Pelka z Chrzelic, Karina Daniel 
z Wilkowa, Maria Zając z Ligoty Bialskiej, Hubert Kamionka z Chrzelic, Karina Grelich 
z Chrzelic, Jadwiga Otte z Prężyny.
 Nadesłane kupony wylosowała sześcioletnia Julia Stroka z Białej.
Wszystkich, którzy dotychczas nie odebrali wylosowanych bonów towarowych informujemy, że są one 
do odebrania w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Białej przy ul. Prudnickiej (tel.77/4387 026)



PANORAMA	BIALSKA  STYCZEŃ  2011 3

Wspomnienie
o Kazimierzu Kasiczu

	 16	 stycznia	 dotarła	 do	 nas	 smutna	 wiadomość	
–	 Kazimierz	 Kasicz	 nie	 żyje.	 Kilkanaście	 dni	 temu	
ukończył	84	lata.

	 Kazimierz	 Kasicz	 urodził	 się	 na	
Kresach	 Wschodnich	 w	 Kopyczyń-
cach.	 	 Kilka	 miesięcy	 temu	 K.Ka-
sicz	 w	 rozmowie	 z	 nami	 mówił:	
	 „Po	 ukończeniu	 szkoły	 podstawowej	
pracowałem	 na	 stacji	 kolejowej.	
W	 czasie	 bombardowania	 stacji	 w	
Kopyczyńcach	 gdzie	 byłem	 zatrud-
niony	 jako	 zwrotniczy	 upadłem	
i	 nastąpiło	 odwapnienie	 kości	 jednej	
z	kończyn	dolnych”.	
	 Młody	 Kazimierz	 leczył	 się	 już	
po	przyjeździe	w	ramach	repatriacji	z	
rodzicami	do	Białej.	Przez	pięć	lat	miał	
założony	gips.	Po	przyjeździe	do	Białej	
Kazimierza	 zaskoczyło	 to,	 że	 ludność	
miejscowa	 mówi	 po	 polsku.	 Poza	
tym	swojsko	brzmiały	takie	nazwiska	
jak:	 	 Osiewacz,	 Kopecki,	 czy	 Sobota.	
Wspominając	dzieciństwo	i	młode	lata	
spędzone	na	Kresach	Kazimierz	Kasicz	
powiedział:	 „-Tęsknota	 za	 Kresami	
towarzyszy	mi	do	dziś.	Sądzę,	że	każdy	
człowiek	 wspomina	 mile	 rodzinne	
strony	z	czasów	dzieciństwa”.	
	 Nie	 zawsze	 te	 wspomnienia	 były	
miłe,	 był	 K.Kasicz	 świadkiem	 wkro-
czenia	 wojsk	 sowieckich	 17	 września	
1939	r.	na	tereny	wschodnie	II	Rzeczy-
pospolitej,	 wzięcia	 do	 niewoli	 rosyj-
skiej	 polskich	 żołnierzy,	 prowadzenia	
Żydów	na	śmierć,	mordów	dokonywa-
nych	przez		bandy	UPA.
	 Młody	Kazimierz	rozpoczął	w	1945	
r.	naukę	w	prudnickim	Liceum	Ogólno-
kształcącym.	W	szkole	kierował	męską	
Solidacją	 Mariańską.	 Dużo	 czytał,	
między	 innymi	 Marksa	 i	 Engelsa,	 bo	
chciał	czegoś	dowiedzieć	się	o	działa-
czach	lewicowych,	ale	zawsze	z	przeko-
nania	był	katolikiem,	a	głęboką	wiarę	
wyniósł	 z	 domu	 rodzinnego.	 Czytał	
również	 dzieła	 św.Tomasza	 z	 Akwinu	
i	św.	Augustyna.	
	 Po	 ukończeniu	 nauki	 w	 Liceum	
zdawał	 egzaminy	 na	 polonistykę	 na	
Uniwersytecie	 Wrocławskim,	 ale	 nie	
został	 przyjęty,	 ponieważ	 najpraw-
dopodobniej	 zaważyła	 na	 tej	 decyzji	
opinia	 ZMP	 o	 jego	 przynależności	
do	 organizacji	 katolickich.	 Wówczas	
został	nauczycielem	religii	w	nieistnie-
jącej	 już	 obecnie	 Szkole	 Podstawowej	
nr	2	w	Prudniku.	Były	to	trudne	czasy,	
służba	 bezpieczeństwa	 preparowała	
różne	zarzuty	pod	adresem	nauczycieli	
religii.	
	 Ale	 K.Kasicz	 nie	 zaniechał	 starań	
o	przyjęcie	na	studia.	Wspominał:	„W	
1957	r.	już	po	październikowej	odwilży	
mogłem	ubiegać	się	w	opolskim	kura-
torium	 o	 skierowanie	 na	 studia.	
Spotkałem	 się	 jednak	 z	 odmową.	
Powiedziano	 mi	 wprost,	 że	 nauczy-
ciela	religii	nie	skierują	na	studia.	Poje-
chałem	do	Opola,	gdzie	przedstawiłem	
sprawę	 dziekanowi	 wydziału	 filologii	
na	 WSP.	 On,	 stary	 komunista	 powie-
dział:	Oni	 jeszcze	nawet	po	paździer-
niku	nie	nauczyli	się	niczego”.

	 Po	 ukończeniu	 studiów	 K.	 Kasicz	
obronił	 pracę	 magisterską	 na	 temat	
dramatycznej	twórczości	Marii	Pawli-
kowskiej	 –	 Jasnorzewskiej.	 Pasja	
i	 zauroczenie	 teatrem	sprawiło,	 że	 po	
latach	tematem	jego	pracy	doktorskiej	
była	 działalność	 amatorskich	 teatrów	
na	 Opolszczyźnie	 w	 latach	 1945	 –	
1975.
	 W	 latach	 1963	 –	 1995	 r.	 pracował	
jako	 polonista	 w	 Liceum	 Ogólno-
kształcącym	 w	 Prudniku,	 dodatkowo	
w	 Liceum	 Medycznym	 i	 zaocznym	
Technikum	 Włókienniczym	 oraz	
w	bialskim	LO.
	 Doktor	 Kasicz	 o	 swoich	 latach	
szkolnych	powiedział	nam:	„Tu	w	szkole	
oprócz	 wykładów	 z	 języka	 polskiego	
prowadziłem	 kółko	 teatralne,	 organi-
zowałem	 wycieczki	 dla	 młodzieży	 do	
opolskiego	teatru.	Organizowałem	też	
zjazdy	absolwentów,	pierwszy	odbył	się	
w	1975	roku.	To	się	przyjęło	i	co	pięć	lat	
organizowane	są	kolejne	spotkania”.
Był	 pan	 Kazimierz	 jednym	 ze	 współ-
założycieli	 „Panoramy	 Bialskiej”,	
gdzie	przez	wiele	 lat	publikował	arty-
kuły.	Współpracował	również	z	„Tygo-
dnikiem	 Prudnickim”	 ,	 „Gościem	
Niedzielnym”	i	innymi	czasopismami.	
Od	 1963	 r.	 należał	 do	 Stronnictwa	
Demokratycznego,	 a	 w	 latach	 1996	
-	 1975	 był	 przewodniczącym	 Powia-
towego	 Komitetu	 SD.	 W	 latach	 1961	
–	 1975	 pełnił	 funkcję	 prezesa	 Powia-
towego	Związku	Teatrów	Amatorskich	
w	Prudniku,	a	w	latach	1973	–	1978	był	
prezesem	 Prudnickiego	 Towarzystwa	
Kultury.	 Przez	 kilkanaście	 lat	 pełnił	
też	 funkcję	 wiceprzewodniczącego	
Bialskiego	 Towarzystwa	 Kulturalno	
–	 Oświatowego,	 członka	 Rady	 Para-
fialnej	 i	 Rady	 Społecznej	 bialskiego	
szpitala.	
	 Był	 człowiekiem	 życzliwym	
i	 pogodnym,	 służył	 nam	 wszystkim	
swoim	 doświadczeniem	 i	 dobrymi	
radami.	 I	 za	 to	 Go	 wszyscy	 ceni-
liśmy.	 W	 dowód	 uznania	 dla	 pracy	
zawodowej	 i	 społecznikowskiej	 pasji	
odznaczony	 wieloma	 odznaczeniami	
państwowymi,	między	innymi	Oficer-
skim	 Krzyżem	 Odrodzenia	 Polski.	
Pozostaniesz	 w	 naszej	 pamięci	 Profe-
sorze	jako	człowiek	prawy,	szlachetny,	
życzliwy	dla	wszystkich.	 (n)

Ostatnia droga
doktora Kasicza

	 20	 stycznia	 na	 bialskim	 cmentarzu	 pożegnali-
śmy	 doktora	 Kazimierza	 Kasicza,	 emerytowanego	
polonisty,	 działacza	 samorządowego	 i	 stowarzyszeń	
kulturalno	 –	 oświatowych,	 publicysty,	 człowieka	 głę-
bokiej	wiary.

	 Ceremonia	pogrzebowa	rozpoczęła	
się	 mszą	 św.	 koncelebrowaną	 w	 bial-
skim	kościele	parafialnym	odprawioną	
pod	 przewodnictwem	 proboszcza	
o.	 Franciszka	 Bieńka	 przy	 współ-
udziale	kapłanów	–	ojców	kami	lianów	
i	 dominikanów	 oraz	 księży,	 byłych	
wychowanków	 profesora	 Kasicza.	
Uczestniczyli	 w	 niej	 byli	 uczniowie	
prudnickiego	Liceum	Ogólnokształcą-
cego	w	Prudniku,	gdzie	dr.	Kasicz	był	

przez	prawie	czterdzieści	lat	polonistą	
oraz	 licznie	zgromadzeni	 jego	przyja-
ciele,	znajomi	i	mieszkańcy.	
	 Okolicznościowe	kazanie	wygłosił,	
były	uczeń	profesora	o.	Ireneusz	Saje-
wicz	wice	prowincjał	O.O.Kamilianów	
z	Tarnowskich	Gór.	O.I.Sajewicz	przy-
toczył	między	innymi	słowa	z	listu	św.	
Pawła	do	Tesaloniczan	–	„Nie	chcemy	
trwania	 w	 niewiedzy	 o	 tych	 którzy	
umierają,	 abyście	 się	 nie	 smucili	 jak	
wszyscy	ci	co	nie	mają	nadziei.	Mówił	
o	nadziei	płynącej	z	Krzyża	na	którym	
jest	 Chrystus.	 Przeszedł	 profesor	
przez	 bramę	 życia,	 my	 zostaliśmy	
po	 tej	 stronie,	 ale	 nie	 możemy	 żyć	
w	rozpaczy,	że	zostajemy	tu	na	ziemi.	
Był	 K.Kasicz	 człowiekiem	 niezłomnej	
wiary,	ta	wiara	pozwalała	mu	przeżyć	
ciężkie	 czasy,	 potrafił	 łączyć	 ludzi	
i	umiłowanie	Kresów,	gdzie	się	urodził	
z	tym	co	zastał	na	Śląsku.	
	 Były	uczeń	profesora	dominikanin	
Jan	 Góra	 ciepło	 wspominał	 swojego	
nauczyciela.	Powiedział	m.in.,	że	wielu	
uczniów,	 w	 tym	 również	 on	 utrzy-
mywali	 z	 K.Kasiczem	 stały	 kontakt,	

spotykali	się	z	nim	w	Białej,	rozmawiali	
o	wielu	sprawach	ich	interesujących.	
	 Po	 mszy	 kondukt	 żałobny	 przy	
dźwiękach	 bialskiej	 orkiestry	 dętej	
wyruszył	 na	 miejscowy	 cmentarz.	
Ceremonie	pogrzebowe	na	cmentarzu	
prowadził	proboszcz	o.F.Bieniek.	Nad	
grobem	 profesora	 słowa	 pożegnania	
wygłosiła	 wiceburmistrz	 Maria	
Tomala,	 która	 powiedziała	 między	
innymi:	Był		pan	profesor	człowiekiem	

pogodnym,	 dobrym	 i	 szanowanym	
doradcą,	 człowiekiem	 życzliwym	 dla	
każdego.	 Zawsze	 bliskie	 były	 jemu	
sprawy	Ziemi	Prudnickiej	na	której	żył	
i	pracował.	Tracimy	w	nim	przyjaciela,	
wychowawcę	i	społecznika.	
	 Były	również	pożegnania	od	przed-
stawicielki	 byłych	 uczniów	 K.Kasicza	
i	 dr	 nauk	 med.	 Zdzisława	 Juszczyka		
ordynatora	 bialskiego	 szpitala,	 gdzie	
K.Kasicz	 pełnił	 funkcję	 członka	 rady	
społecznej	i	któremu	sprawy	placówki	
leczniczej	 były	 zawsze	 bliskie.	 Ciepło	
wspominał	 profesora	 dominikanin	
o.	 Grzegorz	 Waluś,	 który	 w	 prudnic-
kiej	 parafii	 przez	 osiem	 lat	 nauczał	
młodzież	 religii.	 Wskazał	 na	 głęboką	
wiarę	 zmarłego,	 która	 dodawała	 mu	
sił	 w	 chwilach	 trudnych,	 kształto-
wała	 jego	 charakter	 i	 działania	 oraz	
postępowanie	 w	 życiu	 codziennym.	
Życie	i	dokonania	doktora	Kazimierza	
Kasicza	są	dla	nasz	wszystkich	niedo-
ścigłym	wzorem	do	naśladowania.
I	o	tym	nikt	z	uczestników	tej	smutnej	
uroczystości	 na	 pewno	 nie	 zapomni	
w	swym	życiu.	 (n)
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Anna Myszyńska

				To	jednak	jest	prowda,	iże	nołlepszi	o	swoje	
zdrowie	umią	dbać	ludzie	starsi.	Erstens	to	
ją	chudo	i	mało.	Na	wieczór	moł	se	sowieso	
jeść	 trzi	 godziny	 przed	 spani.	 Bez	 toż	
	w	szpitalach	są	wieczerzy	o	5-tej	popołojdniu.	
	A	w	radiu	słyszałach	wywiad	z	kobiytą,	102	
lata	starą	i	na	pytanie	redaktorki	„Jak	se	Pani	
odżywia?”	-	padali	 iż	nołbarzi	mi	smakuje	
brotzupa.	 Jak	 bych	 mojał	 starkał	 widziała	
przi	 szykowaniu	 ty	 wodzionki.	 Pokroili	
na	 desce	 cienko	 suchy	 chlyb,	 nołlepszi	 ze	
kromki	abo	ze	skórek,	roztarli	ze	solą.	dwa	
ząbki	 czosku,	 to	podzielyli	na	dwa	 talyrze,	
wciepli	po	kąsku	masła	i	poti	prziszoł	ten-
moment,	 na	 chtoryj	 ech	 se	 już	 nie	 mogła	
doczkać.	 Weźli	 tał	 wrana	 wodal	 z	 blołtu	 i	
łoblołli	tyn	chleb	a	to	masło	tak	zasyczało	i	
rozloło	se	na	całyj	talyrz:.	Joł	zaroz	brała	łoż-
kał	i	chciałach	jeść,	boch	z	ty	szkody	przy-
leciała	 cało	 zmarznionoł,	 a	 Oni	 do	 mnie:	
„dej	pokój,	bo	se	łoparzyjsz	i	chlyb	se	musi	
trocha	namoczyć.	I	sami	go	łyżką	poprzyci-
skali.	Przeca	Starka	nie	żyli	 jyno	Brotzupą,	
a	joł	jymo	to	mołwiancyj	pamiątoł.	I	wiycie	
iżech	se	wczora	ty	wodzionki	na	wieczerzał	
uwarzyła,	boch	se	pomyjslała:	mołsz	kobiyto	
blisko	80	,	to	boł	by	czas,	co	byś	se	wezła	za	
siebie.	Nie	powiał	-	zupa	była	dobroł,	 jyno	

to	masło	wcale	nie	woniało	na	masło,	a	po	
drugie	 to	 Starka	 chodziyli	 spać	 z	 kuroma	
i	nie	mieli	telewizora,	a	joł	nierołz	prawie	na	
łopak.	Trefi	se	iże	u	somsiada	już	kokot	rano	
pieje	 jak	 idał	spać,	 I	 tak	wczora	kole	10-ty	
mie	taki	głód	chyciył,	w	brzuchu	mi	zaczło	
burczeć,	toch	se	porał	aniskichlów	wezła,	bo	
to	przeca	jyno	cukier	i	jajca	i	żołden	tał	cho-
lesterol.	 Ale	 głód	 miałach	 coroz	 to	 wiałk-
szy,	spać	mi	sie	nie	chciało,	bo	nie	nauczono	
wczas	iść	do	łóżka.	Bodejś	mom	jakiś	zegar	
biologiczny	 przestawiony.	 A	 fajnie	 mi	 se	
czyjtało,	 poti	 jeszcze	 boł	 film	 w	 telewizo-
rze,	no	i	na	nic	moje	postanowienie.	Zrobiy-
łach	se	dwa	krajcy	ze	preswursarał	i	szołlka	
teju	z	cytroną	,	tak	iż	wiał,	że	z	tygo	mojygo	
zdrowszego	życioł	wiela	nie	banie.
	 A	co	do	zygarów	-	 toch	była	niedołwo	
w	Opolski	Museum	na	bardzo	fajnyj	wysta-
wie	 starych	 zegarów.	 Coś	 tak	 kunsztow-
nego	ech	dołwno	nie	widziała.	A	na	jednyj	
było	napisane	tak:	Bije	zegar	godziny	 i	my	
w	tedy?-	mawiamy	jak	ten	czas	szybko	mija,	
a	 to	 my	 mijamy”.	 I	 to	 jest	 prowda.	 Zygary	
odmierzają	nom	nasz	czas	a	są,	roztomajte.	
Przed	 wiekoma	 były	 słoneczne	 piaskowe,	
jyno	bogaci	je	mogli	piyrwi	mieć.	Biydnymu	
tał	nie	stykło	na	zygołr.	Bez	toż	od	wieków	

O zegarach	 Na	 terenie	 gminy	 Biała	 w	 kilku	
miejscowościach	w	2012	r.	planowany	
jest	 montaż	 40	 wiatraków	 o	 wydaj-
ności	 3	 megawatów	 każdy.	 Zostaną	
one	 postawione	 w	 Białej,	 Olbrachci-
cach,	 Gostomi,	 Krobuszu,	 Wilkowie	 i	
Browińcu	Polskim.	Zostaną	one	zbudo-
wane	na	polach	rolników,	którzy	z	tego	
tytułu	 będą	 otrzymywali	 ekwiwalent	
pieniężny.	 Energia	 elektryczna	 będzie	
odprowadzana	 do	 urządzeń	 głównej	
sieci	zasilającej.	Koszt	budowy	jednego	
wiatraka	to	wydatek	ok.	4	mln	euro.

Energia
z wiatraków

Kolejna książka A.Myszyńskiej
	 Anna	Myszyńska	pierwszą	książkę	
pisaną	gwarą	śląską	wydała	w	1999	r..	
Nosiła	 ona	 tytuł	 „Śląskie	 rozpra-
wianie”.	Dotychczas	pani	Anna	wydała	
trzy	książki	pisane	gwarą.	Obecnie	po	
raz	 pierwszy	 ukazała	 się	 jej	 książka	
zawierające	 opowiadania	 w	 języku	
polskim	i	niemieckim	pt.	„Oberschle-
sische Erzählungen”	napisana	z	myślą	
o	 dzieciach	 byłych	 mieszkańców,	
którzy	 mieszkają	 w	 Niemczech,	 ale	
wywodzą	 się	 ze	 śląskiej	 ziemi.	 Tu	 są	
ich	 korzenie.	 Pani	 Anna	 pragnęła	
przybliżyć	 młodym	 mieszkającym	
w	 Niemczech	 zwyczaje,	 dzień	
codzienny,	 zajęcia,	 życie,	 obyczaje	
i	 pracę	 na	 wsi	 śląskiej,	 którą	

zapamiętała	 z	 lat	 dzieciństwa,	
a	której	 już	nie	ma.	Ma	ona	młodym	
ludziom,	 których	 losy	 rzuciły	 za	
granicę	 przybliżyć	 wieś	 z	 czasów	 ich	
babć	 i	 dziadków,	 poznać	 bliżej	 życie	
w	latach	ich	młodości.	
	 Książka	 została	 wydana	 w	 Niem-
czech.	 Pani	 Anna	 żałuje	 tylko,	
że	książka	nie	ukazała	się	w	grudniu,	
byłaby	 pięknym	 prezentem	 świą-
tecznym	pod	choinkę.	Ale	zawsze	i	na	
każdą	okazję	będzie	miłym	prezentem.	
Na	okładce	ostatniego	dwujęzycznego	
wydania	 książki	 znajduje	 się	 grafika	
kościoła	 w	 Kórnicy,	 miejscowości	
gdzie	 dzieciństwo	 i	 lata	 młodości	
spędziła	 pani	 Anna.	 Książka	 zawiera	

wiele	starych	zdjęć	ilustrujących	pracę	
na	 wsi,	 ich	 mieszkańców	 i	 zabytków.	
Wstęp	 do	 ostatniej	 książki	 napisał	
znany	 opolski	 poeta	 Jan	 Goczoł.	
Wydanie	to	w	cenie	40	zł	można	nabyć	
bezpośrednio	 u	 Anny	 Myszyńskiej.	
Kontakt	telefoniczny	77/	4	387	109.
	 27	grudnia	ub.r.	Anna	Myszyńska	
wzięła	 udział	 w	 Akademii	 wiedzy	
o	kulturze	ziem	Górnego	Śląska	zorga-
nizowanej	 przez	 Muzeum	 Śląskie	
w	Katowicach.	Były	tam	prezentowane	
również	fotografie,	stroje	i	przedmioty	
związane	z	kulturą	Śląska	Opolskiego.	
Pani	 Anna	 w	 czasie	 trwania	 zajęć	
zaprezentowała	swój	literacki	dorobek	
w	gwarze	śląskiej.

(n)

zygołr	boł	na	wieży	kościelnyj	i	nie	jyno	na	
wsi	kożdyj	móg	z	daleka	widzieć,	chtoroł	jest	
godzina.	A	my	dzieci	jak	se	chto	pyjto:	wiela	
na	 zygarze?	 padali:	 „wiela	 psów	 na	 farze”.	
Przed	wojną,	to	już	moja	siostra	miała	zyga-
rek,	tako	armbanduhr.	Wyglałdoł	jak	złotyj	
i	 feste	 sie	 w	 niedziela	 śni	 paradziyła.	 Bez	
frontał	 skowała	 go	 do	 wielołka	 i	 Rusi	 go	
nie	znołdli.	Joł	zygarka	nie	miała,	bo	wtedy	
jeszcze	 na	 I-szo	 Komunijo	 dzieci	 takich	
geszynków	nie	dostołwały.	Ale	jak	ech	piyr-
szyj	 rok	w	Opolu	robiyła,	 to	mi	komradka	
od	Ruskich	z	Brzegu	spatrzyła	„Pobieda”	za	
1000	złotych.	To	był	zygarek	nie	do	popsu-
cia.	 Tyn	 szoł	 jak	 szwajcarsko	 „Doxa”.	 Jyno	
o	 tyj	 krałcymiu	 trza	 było	 pamiałtać.	 Mia-
łach	go	25	lołt.	Jak	już	poti	szło	kupić	takie	
mały	 szykowne	 zygarki,	 skowałach	 se	 go	
jako	pamiątka	z	tamtyjch	czasów.	A	piyrszyj	
budzik	to	mi	ujek	w	1958	r.	z	Rajchu	przi-
wiyźli.	Był	dość	wielki,	czerwiony	a	zwoniył	
tak	gośno	jak	Fojerwera,	ale	mioł	już	te	cyfry	
fosforowane	i	tak	po	ćmołku	na	zielono.	To	
było	 richtich	 coś	 nowygo.	 Tyż	 ech	 go	 nie	
wyciepła	 jyno	 dała	 do	 staryjch	 pamiątek	
i	myślą,	iż	po	latach	mój	wnuk	go	tał	znej-
dzie	i	se	postawi	kole	komputera.
	 Niechtorzy	 ludzie	 wymyślają	 rozto-
majtne	rzeczy,coby	zabić	czas,bestóż	łon	tak	
szybko	 uciekoł.	 NIE	 trać	 my	 na	 daremnie	
czas,bo	ani	minuta	se	nie	wruci.

Choćiasz nie skończysz,ciągle rób
CIEBIE nie dzieło porwie grób
chociasz na ziemi krótko nas
czas wszystko skończy
ON ma czas.

OGŁOSZENIE
Do	sprzedania	działka	budowlana	
(ogród)	w	Białej	ul.	Prudnicka	47	
o	powierzchni	16	arów.
Cena	1	ara	–	6.000	zł.
tel	kont.	0049/223	372	848.

OGŁOSZENIE
Sprzedam	pole	uprawne	

0,90	ha,	klasa	III
pomiędzy	Krobuszem

a	Dębiną.
tel.	kom.	504	841	787.
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z	 roku	 na	 rok	 maleje	 liczba	 uczniów	
w	 naszych	 szkołach.	 Prognozy	 demogra-
ficzne	nie	napawają	optymizmem.	Przy	tym	
oświata	jest	dofinansowywana	z	podatków	
wszystkich	mieszkańców.
- Radni będą mieć więc trudny orzech do 
zgryzienia?
-	Bez	wątpienia	tak,	bo	z	jednej	strony	winni	
kierować	 się	 szeroko	 pojętym	 dobrem	
gminy,	 a	 z	 drugiej	 są	 reprezentantami	
mieszkańców,	których	głosy	zdecydowały	o	
ich	wyborze	do	składu	Rady	Miejskiej.
	 Ja	 również	 rozumiem	 racje	 rodziców,	
dobro	 dziecka,	 to,	 że	 placówki	 oświatowe	
są	w	danej	miejscowości	animatorami	życia	
kulturalnego,	 ale	 rozumiem	 również	 racje	
ekonomiczne	gminy.	
- Czy dostrzega Pan inne możliwości roz-
wiązania spraw związanych z funkcjono-
waniem oświaty w gminie?

-	 Gdyby	 pozostawić	 oświatę	 w	 obec-
nym	 kształcie	 organizacyjnym	 należałoby	
zwiększyć	dochody,	można	to	zrobić		przez	
znaczne	podniesienie	podatków	lokalnych,	
a	 na	 to	 nie	 byłoby	 zgody	 mieszkańców	
gminy.
- Jednym z czynników zwiększania docho-
dów własnych gminy byłby rozwój przed-
siębiorczości na jej terenie, powstawanie 
nowych podmiotów gospodarczych.
-	 Zgadzam	 się	 z	 tym	 i	 cieszy	 mnie	 to,	
że	 powoli	 powstają	 nowe	 firmy	 na	 obrze-
żach	Łącznika	i	w	Białej	przy	ul.	Opolskiej	
w	 kierunku	 obwodnicy.	 Liczę	 również	 na	
to,	 że	 część	 mieszkańców	 pracujących	 za	
granicą	zacznie	inwestować	zarobione	tam	
pieniądze	 w	 zakładanie	 własnej	 działalno-
ści	 gospodarczej,	 a	 to	 pozwoli	 również	 na	
dodatkowe	zatrudnienie	innych	osób.
- Czy utworzenie funduszu sołeckiego to 
krok we właściwym kierunku na rzecz 
rozwoju demokracji lokalnej?
-	 Taka	 decyzja	 była	 potrzebna,	 pozwala	
mieszkańcom	 sołectw	 na	 decydowanie	 o	
tym	 na	 jakie	 cele	 te	 środki	 przeznaczyć.	
Na	 przykład	 w	 Chrzelicach	 gdzie	 miesz-
kam	 część	 tegorocznego	 funduszu	 sołec-
kiego	 zostanie	 przeznaczona	 na	 moderni-
zację	boiska	sportowego	między	innymi	na	
instalację	 elektryczną	 oświetlenia.	 Na	 ten	
cel	 przeznaczymy	 dziesięć	 tysięcy	 złotych,	
a	tyle	samo	wyniesie	wartość	pracy	wykona-
nej	przez	samych	mieszkańców,	nie	obcią-
żając	za	te	prace	budżetu	gminy.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: R.Nowak

Bez szkoły Pogórze przestanie żyć

Czekają nas 
trudne wyzwania

- Od kilku tygodni jest pan nowym prze-
wodniczącym Rady Miejskiej w Białej. 
Proszę powiedzieć czym się pan zajmuje, 
jakie posiada kwalifikacje zawodowe?
-	 Jestem	 z	 wykształcenia	 magistrem	 inży-
nierem	o	specjalności	w	zakresie	telekomu-
nikacji	-	absolwentem	Akademii	Techniczno	
–	Rolniczej	w	Bydgoszczy.	Pracuję	na	stano-
wisku	specjalisty	do	spraw	inwestycji	w	TP	
SA	w	Opolu.	Posiadam	między	innymi	pań-
stwowe		uprawnienia	budowlane	w	zakresie	
telekomunikacji	i	elektroniki	oraz	certyfika-
cji	energetycznej	budynków.	Od	osiemnastu	
lat	prowadzę	również	działalność	gospodar-
czą.
- Nie jest to początek pracy w lokalnym 
samorządzie, w minionej kadencji był pan 
przewodniczącym komisji oświaty Rady.
-	Dotychczasowa	czteroletnia	praca	w	Radzie	
Miejskiej	pozwoliła	mi	na	poznanie	proble-
mów	gminy,	zasad	pracy	 i	 funkcjonowania		
lokalnego	samorządu.
- Być może to wpłynęło na decyzję 
o wyrażeniu zgody na przyjęcie funkcji 
przewodniczącego Rady?
-	 Po	 części	 tak,	 ale	 mam	 doświadczenie	
w	 pracy	 różnych	 organizacji	 działających	
na	 naszym	 terenie	 jak	 na	 przykład	 DFK,	
Odnowa	Wsi,	Rada	Sołecka	i	innych.
- Czy przewiduje Pan zmiany w funk-
cjonowaniu obecnej Rady?
-	Zaproponowałem,	aby	wnioski,	interpela-
cje	i	zapytania	były	składane	przez	radnych	
na	piśmie,	podobnie	jak	odpowiedzi	na	nie,	
a	to	dlatego	aby	nie	było	niedomówień.
- Jak ocenia pan obecny skład Rady Miejskiej?
-	 Jest	 kilku	 radnych	 z	 doświadczeniem	
w	 pracy	 samorządu	 lokalnego,	 ale	 są	 rów-
nież	 tacy,	 którzy	 po	 raz	 pierwszy	 zostali	
wybrani	w	skład	Rady.	Liczę	na	to,	że	„nowi-
cjusze”	i	radni	posiadający	doświadczenie	w	
tej	pracy	będą	jednoczyć	się	w	wysiłkach	na	
rzecz	pokonywania	trudności	i	podejmowa-
nia	 najbardziej	 racjonalnych	 i	 korzystnych	
decyzji	dla	mieszkańców	naszej	gminy.
- Jaka będzie obecna czteroletnia kaden-
cja samorządu – łatwiejsza, trudniejsza?
-	 Bez	 wątpienia	 trudniejsza	 bo	 wiąże	 się	 z	
koniecznością	 dostosowania	 naszych	 dzia-
łań	do	nowej,	bardziej	rygorystycznej	ustawy	
o	finansach	publicznych.	Wydatki	gmin	nie	
będą	mogły	być	wyższe	niż	ich	dochody	wła-
sne.	
- Dochody gminy jednak maleją – dlaczego?
-	Na	nasze	dochody	składają	się	przede	wszyst-
kim	wpływy	z	podatków	lokalnych.	Podstawę	
naliczania	podatku	rolnego	stanowi	cena	jed-
nego	kwintala	żyta	określanego	przez	GUS,	
a	 te	 ceny	 z	 roku	 na	 rok	 są	 coraz	 niższe.	
W	 ostatnim	 roku	 dochody	 z	 tytułu	 podat-
ków	 były	 niższe	 o	 około	 milion	 złotych.	
O	tych	sprawach	musimy	mówić	w	sposób	
jasny	i	przejrzysty,	aby	jak	najlepiej	przedsta-
wić	sytuację	finansów	gminnych	wszystkim	
mieszkańcom.
- Sytuacja finansowa gminy ma zapewne 
wpływ na zamierzoną racjonalizację sieci 
funkcjonowania placówek oświatowych na 
terenie gminy – Pana zdanie na ten temat?
-	 Gmina	 Biała	 nie	 jest	 tu	 wyjątkiem,	
wiele	 opolskich	 gmin	 podejmuje	 	 takie	
działania.	 Wymuszają	 je	 realia	 finan-
sowe,	 coraz	 większe	 kwoty	 gmina	
z	 własnego	 budżetu	 dokłada	 do	 funk-
cjonowania	 oświaty,	 a	 jednocześnie	

Rozmowa z Robertem Rodenem
 – przewodniczącym Rady Miejskiej w Białej.

 W minionym tygodniu z inicja-
tywy mieszkańców odbyło się w Pogórzu 
zebranie mieszkańców w sprawie zamie-
rzonej likwidacji szkoły w tej miejscowo-
ści. Uczestniczyło w nim ponad sto osób.
 To świadczy o zainteresowaniu dal-
szym istnieniem placówki w obecnym 
kształcie organizacyjnym.

	 Wiceburmistrz	 Maria	 Tomala	 przed-
stawiła	 sprawy	 związane	 z	 trudną	 sytu-
acją	 gminy	 i	 koniecznością	 wysokich	
dopłat	 do	 funkcjonowania	 placówek	
szkolnych	 z	 budżetu	 gminy.	 Wynikają	
one	 z	 systematycznie	 zmniejszającej	 się	
z	roku	na	rok	liczby	dzieci	w	wieku	szkolnym	
i	wysokich	kosztów	utrzymania	szkół.	Nowa	
ustawa	 o	 systemie	 finansów	 publicznych,	
która	będzie	obowiązywała	od	2012	r.	zabra-
nia	 przeznaczania	 dochodów	 własnych	 na	
dofinansowanie	oświaty.	Gmina	jest	biedna,	
główne	dochody	stanowią	podatki	lokalne,	
w	 tym	 rolny,	 które	 z	 roku	 na	 rok	 maleją.	
Na	 funkcjonowanie	 oświaty	 nie	 wystarcza	
subwencja,	 gmina	 dokłada	 do	 funkcjono-
wania	szkół	prawie	pięć	milionów	złotych.	
I	ta	kwota	będzie	wzrastała,	ponieważ	w	tym	
roku	przewidziano	wzrost	płac	nauczycieli	
o	 7,7	 proc.	 Mniej	 natomiast	 jest	 uczniów.	
W	 całej	 gminie	 jest	 ich	 mniej	 o	 74	 osoby	
w	 porównaniu	 do	 ubiegłego	 roku	 szkol-
nego.	 M.Tomala	 wskazała,	 że	 na	 jednego	
nauczyciela	zatrudnionego	w	Pogórzu	przy-
padka	 średnio	 5,7	 ucznia.	 Koszty	 funk-
cjonowania	 szkoły	 wynoszą	 685,8	 tys.	 zł,	
z	czego	629	tys.	zł	wynoszą	płace	dla	nauczy-
cieli	 tj.	 93	 proc.	 kosztów	 funkcjonowania	
placówki.	Wynagrodzenia	obsługi	to	kwota	
58	tys.	zł.	
	 W	dyskusji	wskazano,	że	uczniowie	klas	
szóstych	na	egzaminach	uzyskali	w	poprzed-
nim	roku	szkolnym	najwyższy	wynik	ocen		

w	całej	gminie.	
	 Radna	 i	 jednocześnie	 sołtys	 Pogórza	
Gabriela	 Neugebauer	 stwierdziła,	 że	 miej-
scowa	 szkoła	 istnieje	 w	 ich	 miejscowości	
od	1828	r.,	obecny	obiekt	został	zbudowany	
w	1905	r.	W	szkole	uczy	się	57	uczniów	i	ich	
liczba	będzie	w	kolejnych	latach	stopniowo	
wzrastała.	Pogórze	bez	szkoły	skazane	 jest	
na	 śmierć,	 ponieważ	 placówka	 oświatowa	
jest	 we	 wsi	 czynnikiem	 kulturotwórczym	
i	 integracyjnym.	 Jej	 wystąpienie	 nagro-
dzone	 zostało	 gromkimi	 oklaskami.	
W	dyskusji	padły	głosy,	że	z	wyliczeń	doko-
nanych	przez	rodziców	wynika,	że	należna	
szkole	 subwencja	 oświatowa	 wystarczy	 na	
jej	 utrzymanie	 bez	 dopłat.	 Wskazywano	
na	aktywność	rodziców	i	pomoc	finansową	
oraz	rzeczową	na	rzecz	placówki.	
	 Na	 zakończenie	 dyrektor	 szkoły	 Beata	
Wróblewska	 zaapelowała	 do	 obecnych	 na	
sali	 radnych,	 aby	 przekonali	 pozostałych	
członków	samorządu	gminnego	do	głosowa-
nia	przeciwko	likwidacji	placówki.	Wysoka	
średnia	na	egzaminie	w	klasie	szóstej,	wyż-
sza	niż	w	innych	szkołach	jest	potwierdze-
niem,	że	pracuje	tu	wykształcona	i	w	pełni	
profesjonalna	kadra	pedagogiczna.	
	 Już	po	zakończeniu	zebrania	dowiedzie-
liśmy	się,	że	kolejne	w	tej	sprawie	z	udziałem	
burmistrza	 A.Hindery	 odbędzie	 się	 w	 naj-
bliższych	dniach.	Zebrania	w	sprawie	zmian	
w	sieci	funkcjonowania	szkół	zostaną	rów-
nież	 zorganizowane	 w	 Śmiczu,	 Radostyni	
i	ponownie	w	Gostomi.	Ze	względu	na	cykl	
wydawania	 gazety	 ich	 przebieg	 przedsta-
wimy	w	kolejnych	wydaniach	gazety.
	 Do	szkoły	w	Pogórzu	uczęszczają	dzieci	
z	 sąsiednich	 miejscowości	 –	 Górki	 Prud-
nickiej,	Brzeźnicy	 i	Frącek.	 Jedna	z	propo-
zycji	gminy	przewiduje	utworzenie	w	Pogó-
rzu	 trzyoddziałowej	 szkoły	 podstawowej	
z	oddziałem	przedszkolnym,	ale	 taka	kon-
cepcja	spotyka	się	z	dezaprobatą	rodziców.

Oświata na garnuszku gminy
	 W ramach restrukturyzacji przewi-
dywane są likwidacje bądź przekształce-
nia organizacyjne czterech małych szkół 
na terenie bialskiej gminy tj. w Śmiczu, 
Gostomi, Radostyni i Pogórzu.

	 Przed	ośmioma	laty	w	czasie	kampanii	
wyborczej	bialski	burmistrz	Arnold	Hindera	
zapewniał,	że	dopóki	on	będzie	pełnił	funk-
cję	szefa	gminy	żadna	ze	szkół	nie	zostanie	
zlikwidowana.	 Niestety,	 po	 upływie	 ośmiu	
lat	realia	finansowe	i	demograficzne	wymu-
szają	restrukturyzację	sieci	szkolnej.	Prawda	
jest	i	taka,	że	zmniejszają	się	dochody	gminy	
z	tytułu	podatku	rolnego	z	powodu	maleją-
cej	ceny	jednego	kwintala	żyta	stanowiącego	
podstawę	 do	 jego	 naliczania.	 Z	 tego	 tytułu	
podatek	 ten	 stanowiący	 jeden	 z	 elementów	
dochodów	własnych	zmniejszył	się	w	ciągu	
dwóch	lat	o	800	tys.	zł.	O	300	tys.	zł	zmalały	
dochody	z	tytułu	podatku	PIT.	
	 Obecnie	gmina	otrzymuje	rocznie	ponad	
9	mln	zł	subwencji	oświatowej,	podczas	gdy	
wydatki	na	oświatę	wynoszą	prawie	14	mln	
zł	 i	 systematycznie	 rosną.	 Gminy	 nie	 stać	
więc	 na	 dalsze	 dofinansowywanie	 nieren-
townych	 placówek	 oświatowych.	 Nie	 może	
być	tak,	że	w	małej	szkole	 jeden	nauczyciel	
przypada	na	czterech	uczniów.	
	 Burmistrz	 A.Hindera	 ma	 świadomość,	
że	są	to	bardzo	trudne	wybory,	które	wymu-
szają	realia	ekonomiczne.	Może	się	tak	zda-
rzyć,	że	na	skutek	niewypłacalności	gminy	
zarządzał	będzie	nią	nowo	powołany	komi-
sarz.	To	on	wówczas	zdecydowałby	o	likwi-
dacji	 szkół,	 bez	 możliwości	 ich	 przekształ-
ceń	organizacyjnych.	Do	szkoły	w	Gostomi	
uczęszczał	 wiele	 lat	 temu	 również	 obecny	
bialski	burmistrz,	który	zdaje	sobie	sprawę,	
że	nikogo	do	zmian	organizacyjnych	 funk-

cjonowania	 szkoły	 nie	 przekona.	 Każda	 ze	
stron	 pozostanie	 przy	 swoich	 poglądach	
przekonana	 o	 ich	 słuszności.	 Możliwe	 są	
do	 przyjęcia	 trzy	 rozwiązania	 na	 przykład	
przyłączenie	 do	 budynku	 trzyoddziało-
wej	 szkoły	 podstawowej	 przedszkola,	 prze-
kształcenie	placówek	w	niepubliczne	szkoły	
lub	zamknięcie	tych	placówek.	
	 Trudną	 sytuację	 dodatkowo	 pogłębiają	
wydatki	 związane	 ze	 wzrostem	 płac	 dla	
nauczycieli,	 co	 zostało	 określone	 w	 karcie	
nauczyciela.	Stanowią	one	ponad	90	procent	
wydatków	na	oświatę.
	 Burmistrz	Hindera	zdaje	 sobie	 sprawę,	
że	małe	placówki	szkolne	mają	również	plusy	
–	spełniają	w	lokalnym	środowisku	rolę	kul-
turotwórczą,	 są	 inicjatorami	 wielu	 działań.	
Z	 drugiej	 strony	 mankamentem	 jest	 nato-
miast	 brak	 możliwości	 ze	 względów	 finan-
sowych	 i	 lokalowych	 na	 tworzenie	 gabine-
tów	specjalistycznych	i	prowadzenia	innych	
form	zajęć,	w	tym	sportowych.
Sen	z	oczu	burmistrza	spędza	również	fakt,	
że	 w	 przypadku	 zmian	 organizacyjnych	
przynajmniej	część	nauczycieli	straci	pracę.	
Jest	 to	 kadra	 fachowa,	 stale	 doskonaląca	
swoje	umiejętności	zawodowe.
	 Ostateczne	 decyzje	 zależały	 będą	 od	
Rady	Miejskiej,	ale	i	ona	w	tym	przypadku	
znajdzie	się	między	przysłowiowym	młotem	
i	kowadłem,	tym	bardziej,	że	obie	strony	w	
tej	 sprawie	 mają	 swoje	 uzasadnione	 racje,	
ale	 ekonomia	 jest	 nieubłagalna,	 wymusza	
pewne	 działania	 niepopularne	 w	 małych	
lokalnych	środowiskach.	
	 13	 stycznia	 na	 wiejskie	 zebranie	
w	 Gostomi	 przybyło	 ponad	 50	 osób,	 bo	
sprawy	 oświatowe	 stanowią	 gorący	 temat,	
chociaż	opinie	dotyczące	oświaty	są	podzie-
lone	i	różnią	się	między	sobą.

(n)
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Małżeńskie jubileuszeMałżeńskie jubileusze

Koncert noworoczny

Na zdjęciu siedzą i stoją parami, od lewej:
Maria i Jerzy Janoszek, Jadwiga i Władysław Kapral, Marta i Hubert Riedel, Hildegarda i Ginter Otte, Rita i Albert Globisch, Barbara i Johannes Hebisch, Małgorzata 
i Herbert Glombitza, Matylda i Erich Kollek, Waleska i Herman Sokol, Elżbieta i Alojzy Plicko, Hildegarda i Augustyn Rusz, Elżbieta i Bruno Klose, Hildegard i Erich Kordisch, 
Elżbieta i Józef Janoszek, Gertruda i Jan Ernst, Lucyna i Leon Kimmel, Hilda i Hubert Gonsior
Z tyłu od lewej:
Kierownik USC – L. Schneider, Burmistrz Białej – A. Hindera, Przewodniczący Rady Miejskiej – R. Roden.

	 9	stycznia	w	sali	widowiskowej	Urzędu	Miejskiego	w	Białej	odbył	się	noworoczny	
koncert	zorganizowany	przez	miejscowe	Gminne	Centrum	Kultury	oraz	Stowarzysze-
nie	Bialska	Orkiestra	Dęta.	W	pierwszej	wystąpili	soliści	ze	Studia	Piosenki	działającego	
przy	bialskim	GCK:	Justyna	Grelich,	Natalia	Grzyb,	Larisa	Wichowska,	Ewa	Andrej-
szyn,	Kamila	Wójtowiec,	Elżbieta	Malik,	Artur	Aleksandrowicz,	Agata	Bajorek,	Ewelina	
Niestroj,	Iwona	Preusner	i	chrzelicki	chór	„Ariam”	oraz	zespół	taneczny	„Stars”,	którego	
choreografem	jest	Aleksandra	Hindera.	Zaprezentował	on	ciekawe	układy	taneczne.	
	 W	 przerwie	 koncertu	 została	 zorganizowana	 aukcja	 obrazów	 stanowiących	 plon	
plenerów	malarskich	zorganizowanych	dla	studentów	z	Akademii	im.	Długosza	w	Czę-
stochowie	 i	uczniów	Liceum	Plastycznego	z	Opola.	Przeprowadzono	również	aukcję	
gadżetów	z	XIX	edycji	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy.	
	 W	II	części	koncertu	noworocznego	wystąpiła	Bialska	Orkiestra	Dęta	pod	batutą	
Andrzeja	Weinkopfa.	Solo	na	puzonie	wykonał	Łukasz	Ostrowski.	Nie	zabrakło	can-
cana	w	wykonaniu	bialskich	tancerek.	Koncert	wzorowo	prowadził	Joachim	Kosz.		Zain-
teresowanie	było	duże	–	sala	była	pełna	słuchaczy,	dla	wielu	zabrakło	miejsc	siedzących.	
Koncert	spotkał	się	z	entuzjastycznym	przyjęciem	przez	widownię.

Śluby
Patrycja Brueszke z Chrzelic i Patryk Srogoń 
 z	Chrzelic	–	21.12.2010	r.	w	Białej
Elwira Przyklenk z Łącznika i Marcin Przybilla 
z	Pogórza	–	29.12.2010	r.	w	Białej
Krystyna Żak z Łącznika i Alfred Hulin 
 z	Łącznika	–	29.12.2010	r.	w	Białej
Beata Falińska	 z	 Białej	 i	 Szymon Galla 
 z	Tułowic	–	14.01.2011	r.	w	Białej
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Koncert kolęd i pastorałek 

Spotkanie jubilatówSpotkanie jubilatów

	 28	 grudnia	 w	 sali	 widowiskowej	 UM	 odbyło	 się	 spotkanie	 jubilatów	 obchodzących	 w	 2010	 r.	 pięćdziesięciolecie	 zawarcia	 związku	 małżeńskiego.	
W	minionym	roku	Złote	Gody	obchodziło	na	terenie	naszej	gminy	20	par	małżeńskich.	Medale	dla	jubilatów	za	„Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie	nadane	
przez	Prezydenta	RP	wręczali	burmistrz	Arnold	Hindera	i	przewodniczący	Rady	Miejskiej	Robert	Roden.	Nie	zabrakło	życzeń,	tradycyjnej	lampki	szampana	
i	słodkiego	poczęstunku.	Przy	kawie	i	słodyczach	była	okazja	do	wspomnień	z	tamtych	lat.	Jubilaci	otrzymali	również	kosze	ze	słodyczami.	Studio	Piosenki	
oraz	członkowie	grupy	teatralnej	działający	przy	bialskim	Gminnym	Centrum	Kultury	przygotowali	na	tę	okazję	występy	artystyczne.	

Złote Gody
26	 grudnia	 ub.r.	 w	 kościele	 parafialnym	
w	Białej	odbył	 się	koncert	kolęd.	W	czasie	
jego	trwania	wystąpił	solo	Kamil	Marzotko	
(organy),	Bialska	Orkiestra	Dęta	pod	batutą	
Andrzeja	 Weinkopfa,	 członkowie	 Studia	
Piosenki	oraz	zespół	Ariam	z	Chrzelic	pro-
wadzone	 przez	 Iwonę	 Preusner.	 Wystąpił	
również	solista	Jurgen	Gregarek,	który	stu-
diował	muzykę	w	Kôln	 i	Dortmundzie.	Za	
granicą	 ukończył	 studia	 muzyczne	 i	 przez	
25	 lat	związany	był	z	Teatrem	Muzycznym	
w	 Achen.	 Występował	 we	 Włoszech,	 Hisz-

panii	 i	 Japonii,	a	także	w	Operze	w	Mona-
chium.	 Wykonał	 on	 utwór	 Transeamus,	
który	 został	 entuzjastycznie	 przyjęty	 przez	
słuchaczy.	 J.Gregarek	 jest	 obecnie	 miesz-
kańcem	 Chrzelic.	 W	 czasie	 koncertu	 wier-
sze	recytowali	Grzegorz	Drążek	oraz	Micha-
lina	i	Marcelina	Spychała.
Nastrojowa,	 świąteczna	 atmosfera	 udzie-
liła	 się	 wszystkim	 obecnym.	 Wzruszająco	
zabrzmiało	 wspólne	 wykonanie	 kolędy	
„Cicha	 noc”.	 Organizatorem	 koncertu	 było	
Gminne	Centrum	Kultury	w	Białej.

Pomaganie wzmacnia
„Ten,	który	daje	otrzymuje	jeszcze	więcej”.

Jan Paweł IISZKOLNE	KOŁO	WOLON-
TARIATU	PG	W	BIAŁEJ

Minęły	już	blisko	dwa	lata	od	założenia	
naszego	Szkolnego	Koła	Wolontariatu	
,,	Samarytanin”,	działającego	przy	bial-
skim	gimnazjum.	Cieszy	fakt,	że	chęt-
nych	 do	 pracy	 młodych	 ludzi	 ciągle	
przybywa.	Wolontariusze	niosą	pomoc	
wszędzie	tam,	gdzie	jest	ona	potrzebna.	
Pracują	 z	 osobami	 starszymi	 i	 samot-
nymi	 dotrzymując	 im	 towarzystwa	 i	
pomagając	w	drobnych	pracach	domo-
wych,	 udzielają	 korepetycji	 uczniom	

gimnazjum	i	,,gromadzą”	środki	finan-
sowe,	 które	 są	 małym	 wsparciem	 dla	
podopiecznych.
	 Po	 opracowaniu	 planu	 działania	
wolontariusze	 wzięli	 udział	 w	 szko-
leniu,	 które	 przeprowadził	 pracownik	
OCW,	pani	Dorota	Piechowicz.	Dzięki	
temu	 uczniowie	 mogą	 brać	 udział	
w	 różnych	 akcjach	 charytatywnych,	
zbiórkach	 pieniędzy	 i	 propagować	
wolontariat	 nie	 tylko	 w	 środowisku	
uczniowskim,	ale	 także	na	terenie	całej	
gminy	 i	 województwa.	 W	 związku	
z	tym	nawiązaliśmy	współpracę	z	Miej-

skim	 Ośrodkiem	 Pomocy	 Społecznej	
w	 Białej,	 Domem	 Pomocy	 Społecznej	
w	Grabinie	i	Opolskim	Centrum	Wolon-
tariatu,	aby	pod	patronatem	tych	insty-
tucji	mogli	pracować	wolontariusze.
Akcja	zbierania	pieniędzy	w	Markecie	
EKO	 i	 wśród	 uczniów	 gimnazjum	
umożliwiła	 nam	 zakup	 niezbędnych	
rzeczy	dla	dzieci	Domu	Samotnej	Matki	
i	 Dziecka	 w	 Opolu.	 Kilkugodzinny	
pobyt	 z	 matkami	 i	 ich	 dziećmi	 oraz	
oprowadzającą	 nas	 panią	 terapeutką,	
wspominamy	bardzo	mile.	

Kolejna	akcja	zbierania	pieniędzy	oraz	
środków	chemicznych,	pozwoliła	nam	
na	wsparcie	Domu	Pomocy	Społecznej	
Sióstr	Św.	Jadwigi	w	Czarnowąsach.
Dla	koordynatora	SKW	praca	wolonta-
riuszy	jest	wielką	satysfakcją	zwłaszcza	
kiedy	otrzymuje	pochlebne	opinie	o	ich	
pracy,	że	wykonują	ją	rzetelnie,	są	godni	
zaufania	 i	 cieszą	 się	 dużą	 sympatią	
swoich	podopiecznych.

Koordynator
Bożena Jarosz

Grupa wolontariuszy Publicznego Gimnazjum w BiałejWizyta wolontariuszy w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Opolu

Marta i Horst Alter
zam.	Olbrachcice	ślub:	03.01.1961	r.

Maria i Mieczysław Orłowscy
zam.	Biała	ślub:	04.01.1961	r.

Stefania i Hubert Pokuta
zam.	Gostomia	ślub:	07.01.1961	r.

Maria i Konrad Zając
zam.	Ligota	Bialska	ślub:	04.02.1961	r.
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,,Wieczór Mikołajkowy”

Zaśmiecone podwórko

Grudniowe	remanenty

Biały śnieżek biały – grudniowy 
Piękny wieczór – Mikołajkowy 
Paczki, paczuszki, woreczki, papier, sreberka, wstążeczki 
Z paczki lalki, misie wystawiają nosy 
Śmieją się dzieci 
Oj słychać ich głosy.

		W	okresie	od	15.11.2010	–	7.12.2010	r.
realizowany	 był	 w	 Oddziale	 Przed-
szkolnym	 w	 Brzeźnicy	 projekt	
pt.	 ,,Weihnachtsträume	 der	 Kinder”	
w	 ramach	 projektu	 VDG	 ,,Konsolie-
dierung	der	Begegnungsstätten”.
	 W	 projekcie	 wzięły	 udział	 	 dzieci	
uczęszczające	do	Oddziału	Przedszkol-
nego	w	Brzeźnicy.	W	ramach	projektu	
odbywały	 się	 zajęcia	 plastyczne:	
powstawały	 piękne	 dekoracje,	 stroiki,	
ozdoby	 świąteczne.	 Dzieci	 uczyły	 się	
niemieckich	 wierszy	 i	 piosenek	 zwią-
zanych	z	tematyką	Świąt	Bożego	Naro-
dzenia.
	 W	 ramach	 projektu	 zakupiono	
materiały	 dekoracyjne,	 papiernicze,	

słowniki	 polsko	 –	 niemieckie	 oraz	
paczki	mikołajkowe	dla	dzieci.
	 Finałem	 projektu	 był	 ,,Wieczór	
Mikołajkowy”,	 czyli	 spotkanie,	 które	
odbyło	 się	 7.12.2010	 r.	 w	 Przedszkolu	
w	 Brzeźnicy.	 Na	 spotkanie	 przy-
byli	 zaproszeni	 goście,	 rodzice	 oraz	
Św.	 Mikołaj.	 Dzieci	 zaprezentowały	
program	artystyczny.
Św.	Mikołaj	był	zachwycony	i	prędzej	
nie	 opuścił	 Przedszkola,	 zanim	 nie	
rozdał	 wszystkich	 swoich	 prezentów,	
które	przyniósł	w	ogromnym	worku.
	 Grudniowy	 wieczór	 zakończył	
się	 słodkim	 poczęstunkiem,	 w	 miłej	
i	serdecznej	atmosferze.

Nauczycielka przedszkola
Monika Helfeier

	 Lokatorzy	 budynku	 w	 Białej	 przy	 ul.	 Prudnickiej	 skarżą	 na	
gruz	zalegający	na	podwórku.	To	pozostałość	po	remoncie	jednego	
z	 mieszkań.	 Ponadto	 są	 i	 tacy	 –	 co	 widać	 na	 zdjęciu	 –	 którzy	
w	tym	miejscu	wyrzucają	inne	niepotrzebne	przedmioty	i	śmieci.
	 Zalegający	 gruz	 blokuje	 wejście	 do	 jednego	 z	 garaży	 położ-
nych	 w	 bezpośrednim	 sąsiedztwie.	 Taka	 sytuacja	 trwa	 od	 kilku	
miesięcy,	remont	został	bowiem	przeprowadzony	w	lecie	2010	r.

Herody	2011	w	Lewinie	Brzeskim	odeszły	do	historii

	 Chór	 „ZGODA”	 działający	 przy	 Samo-
dzielnym	 Kole	 Gospodyń	 Wiejskich	 w	
Chrzelicach	 16.01.2011r.	 uczestniczył	 w	
XXVI	Wojewódzkim	Przeglądzie	Zespołów	
Kolędniczych	„HERODY”	2011	zdobywając	
wyróżnienie	 za	 występ	 pt.”Kolędy	 cieniem	
malowane”,	 oraz	 indywidualną	 nagrodę	
przyznano	 dla	 pana	 Piotra	 Bień	 za	 staż	
Kolędnika.
	 Zespół	Teatralno	-	Chóralny	przygoto-
wał	 ciekawą	 wersję	 występów	 pt.	 ”Kolędy	
cieniem	 malowane”.	 Chór	 Zgoda	 pod	 kie-
rownictwem	 pani	 Anity	 Bąk	 zaśpiewał	
kolędy	mniej	znane	takie	jak:	„W	Betlejem	
przy	drodze”,	„Dnia	jednego	o	północy”,	„Oj,	
maluśki,	maluśki”	.Zespół	teatralny	tymcza-
sem	ilustrował	misterium	narodzenia	Dzie-
ciątka	na	ekranie	przy	pomocy	cieni.

Herody �011

	 Byli	pastuszkowie.	królowie,	Herod,	dia-
beł,	śmierć.	W	narracji	pojawiły	się	elementy	
ludowe,	 które	 w	 prosty	 sposób	 ukazały	
zaangażowanie	przyrody	w	ucieczce	Świętej	
Rodziny	do	Egiptu.	Scenę	ukarania	Heroda		
	 wykonano	 w	 gwarze	 śląskiej.	 Akcentem	
patriotycznym	zakończył	sie	regulaminowy	
występ.	 Splendoru	 dodawał	 strój	 całego	
zespołu:	 białe	 długie	 szaty	 i	 na	 ramionach	
kolorowe	 podróżne	 płaszcze.	 Konstrukcję	
teatrzyku	wykonał	Piotr	Bień.	Pomysł	wyko-
rzystania	 cieni	 do	 przedstawienia	 jasełek	
wzbudził	duże	zainteresowanie,	dotychczas	
nie	 stosowany	 w	 prezentacjach.	 Wspólne	
działanie	i	przeżywanie	jednoczy	nasz	wie-
lopokoleniowy	 zespół.	 Dziękujemy	 wszyst-
kim	za	wszechstronną	współpracę

Na gorąco wrażenia spisała
Marianna Bień.

ORTUS W CHRZELICACH

	 Centrum	Dialogu	Kultur	–	Zamek	w	Chrzelicach	jest	inicjatywą	Fundacji	Ortus,	założo-
nej	w	2007	r.	Fundacja	pracuje	nad	programem	rewitalizacji	zamku.	Jej	celem	jest	stworzenie	
infrastruktury	i	zaplecza	pozwalającego	na	współpracę	z	twórcami	i	ludźmi	kultury.	Chrze-
licki	zamek	ma	być	ośrodkiem	dialogu	przez	sztukę,	miejscem	współpracy	ludzi	kultury	i	
animatorów.	
	 Wszystkie	 działania	 Centrum	 i	 powstające	 dzieła	 będą	 prezentowane	 publiczności	
poprzez	 organizowane	 w	 zamku	 wystawy,	 koncerty,	 prezentacje	 sztuk	 per	 formatywnych	
oraz	 archiwa	 cyfrowe	 dostępne	 w	 sieci.	 Zamek	 ma	 również	 prowadzić	 działalność	 edu-
kacyjną	 skierowaną	 do	 dzieci	 i	 młodzieży	 Opolszczyzny	 oraz	 dla	 studentów	 europejskich	
uczelni	artystycznych.	Cała	działalność	ma	mieć	charakter	międzynarodowy.
	 Rewitalizacja	zamku	podzielona	jest	na	trzy	etapy.	W	pierwszym	zatrzymana	zostanie	
destrukcja	zamku	w	formie	trwałej	ruiny.	Po	zabezpieczeniu	murów	będzie	możliwe	wej-
ście	na	teren	zamku.	W	drugim	etapie	w	obiekcie	zostanie	zamontowana	stalowa	konstruk-
cja,	która	będzie	wspierać	ruiny	zamku.	W	nowych	przestrzeniach	powstaną	pomieszczenia	
ekspozycyjne,	pracownie,	wielofunkcyjna	sala	kinowo	–	teatralna,	pokoje	dla	artystów.	Pro-
jekt	adaptacji	ruin	zamku	opracowany	został	przez	wiedeńsko	–	warszawską	pracownię	OP	
ARCHITEKTEN.	Trzeci	ostatni	etap	 to	przeniesienie	części	mieszkalnej	do	zewnętrznego	
budynku,	odtworzenie	fosy	i	rewitalizacja	parku.
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	 Mój	ojciec,	Rajmund	Murlowski	(1922-
1978),	 jako	 były	 żołnierz	 grup	 specjalnych	
próbował	 wśród	 swoich	 kolegów	 z	 tam-
tego	 okresu	 zaszczepić	 naukę	 samoobrony	
opartą	 na	 jujutsu,	 dodatkowo	 włączając	 w	
to	techniki	bokserskie	i	chwyty	zapaśnicze.
	 Z	 opowieści	 kilku	 znajomych	 ojca,	
obecnie	 mieszkających	 za	 granicą,	 dowie-
działem	 się,	 że	 takie	 nieoficjalne	 tre-
ningi	 odbywały	 się	 m.in.	 w	 jednej	
z	 sal	 chrzelickiego	 zamku.	 Mój	 kontakt	 ze	
sztukami	walki	rozpoczął	się	w	1970	roku,	
kiedy	 to	 ojciec	 zainteresował	 mnie	 samo-
obroną.	Wtedy	to	usłyszałem	po	raz	pierw-
szy	o	 jujutsu.	Brzmiało	 to	bardzo	 tajemni-
czo,	 lecz	 nie	 bardzo	 wtedy	 rozumiałem,	
o	co	w	tym	wszystkim	chodzi	prócz	tego,	że	
można	 poznać	 „fajne	 sztuczki”,	 a	 by	 łatwo		
przewrócić	któregoś	z	moich	kolegów.
	 Pamiętam,	 że	 ojciec	 wspominał	 coś	
o	 szkole	 lub	 systemie	 Jośin	 (Yoshin	 ryu).	
W	 jujutsu	 osiągnął	 poziom	 czarnego	 pasa.	
Jako	 ciekawostkę	 dodam,	 że	 ojciec	 pisał	
nazwę	swego	systemu	jako	YuYitsu,	i	też	tak	
miękko	wymawiał	tę	nazwę	–	jiujitsu	(dźiu-
dźitsu).

Trudne początki
	 Kontynuowałem	 ćwiczenia	 próbu-
jąc	coś	zrozumieć	z	nauk	ojca.	Wtedy	jesz-
cze	 nie	 wiedziałem	 dlaczego	 mam	 ćwi-
czyć	 i	 że	 powodem	 tego	 był	 m.in.	 stan	
mojego	 zdrowia.	 Przed	 rozpoczęciem	
„treningów”	 leżałem	 bardzo	 poważ-
nie	 chory	 przez	 ponad	 sześć	 tygodni	
w	 szpitalu.	 W	 każdym	 bądź	 razie	 treningi	
okazały	 się	 dla	 mnie	 bardzo	 pomocne.	
Myślę	 jednak,	 że	 nie	 chodziło	 tu	 głównie	
o	 nauczenie	 mnie	 technik	 samoobrony,	
ale	 o	 wykonywanie	 jakichkolwiek	 ćwi-
czeń	 fizycznych,	 a	 że	 ojciec	 akurat	 znał	
jujutsu,	 wybór	 był	 prosty.	 W	 tym	 samych	
czasie	 rozpocząłem	 także	 naukę	 jazdy	
na	 monocyklu,	 który	 ojciec	 zmajstrował	
w	swoim	warsztacie.
	 Na	 wiosnę	 1976	 roku	 zostałem	
zawodnikiem	 judo	 w	 opolskim	 klubie	 KS	
Gwardia.	 Trenując	 judo	 zdobyłem	 stopień	
1	 kyu	 i	 startowałem	 kilkakrotnie	 w	 zawo-
dach	różnej	rangi,	ale	nie	osiągnąłem	w	nich	
imponujących	sukcesów.	Tak	naprawdę,	 to	
nie	 byłem	 jakoś	 specjalnie	 zaangażowany	
w	sportową	rywalizację	 i	 ćwiczyłem	raczej	
dla	samej	satysfakcji	ćwiczenia	 i	poznawa-
nia	 czegoś	 nowego,	 łącząc	 to	 co	 poznałem	
na	 treningach	w	Opolu,	z	 tym	czego	uczył	
mnie	ojciec.	Trener	widział	chyba	moje	roz-
terki,	 bo	 często	 pokazywał	 mi	 i	 tłumaczył	
różne	 zastosowania	 technik	 judo	 w	 samo-
obronie.
	 Nagła	śmierć	ojca	w	1978	roku	pozbawia	
mnie	dalszej	możliwości	poznawania	jujutsu	
wg	 jego	 przekazu.	 Pozostaje	 mi	 tylko	 judo	
oraz	samoobrona,	którą	demonstrował	trener	
w	opolskim	klubie.	W	tym	czasie	w	Opolu	
próbowałem	także	podstaw	karate	shotokan	
u	pionierów	tego	stylu,	Marka	Kozery	i	Prze-
mysława	Stankiewicza.
	 Pierwsze	 „dojo	 sztuk	 walki”	 w	 Chrze-
licach	 powstało	 w	 1979	 roku.	 Mieściło	 się	
w	 sali	 wiejskiej	 na	 piętrze	 w	 starej	 karcz-
mie.	Odbywały	się	tam	pierwsze	dość	regu-
larne	jak	na	owe	czasy	treningi	samoobrony	
i	judo.	Uczestniczyli	w	nich	chłopcy	z	Chrze-
lic	i	okolic.	Nie	brakowało	także	odważnych	
dziewczyn.	Taki	stan	przeplatania	się	tech-
nik	judo,	samoobrony	i	karate	trwał	do	1983	
roku.
	 Rozpocząłem	wtedy	zasadniczą	służbą	
wojskową	w	Nadwiślańskiej	Jednostce	Woj-
skowej	 MSW	 w	 Katowicach,	 gdzie	 spotka-
łem	trenujących	różne	sztuki	walki	–	judo,	

Japońskie sztuki walki na Ziemi Prudnickiej
Historia działalności w zakresie japońskiej sztuki walki jujutsu na ziemi prudnickiej rozpoczyna się na początku lat 50. XX wieku w Chrzelicach.

kung-fu,	 kempo,	 kyokushin	 karate,	
taekwondo	 i	 samoobronę.	 Zaczęła	 się	
wymiana	doświadczeń	(czasami	dość	bole-
sna),	która	zaowocowała	tym,	że	w	grudniu	
1983	roku	zacząłem	prowadzić	w	jednostce	
zajęcia	samoobrony	dla	kadry	podoficerskiej	
a	później	krótko	także	dla	kadry	oficerskiej.	
Zajęcia	prowadziłem	razem	z	dwoma	braćmi,	
ówczesnymi	 utytułowanymi	 mistrzami	
judo	 z	 jednego	 ze	 śląskich	 klubów	 judo.	
W	styczniu	1984	roku	nawiązałem	kontakt	
z	 płk.	 dr	 Krzysztofem	 Kondratowiczem	
z	 Warszawy.	 W	 sierpniu	 tegoż	 roku	 byłem	
już	 uczestnikiem	 jednego	 z	 pierwszych	
w	 Polsce	 kursów	 samoobrony	 dla	 instruk-
torów,	 które	 prowadził	 wspomniany	
dr	Kondratowicz.
	 W	 listopadzie	 1984	 roku	 rozpocząłem	
rozmowy	 z	 Prezesem	 Zarządu	 Wojewódz-
kiego	 Towarzystwa	 Krzewienia	 Kultury	
Fizycznej	w	Opolu	na	temat	założenia	w	tym	
mieście	pierwszej	sekcji	jujutsu.	

Pierwsza sekcja jujutsu na Opolszczyźnie
Treningi	 rozpoczęły	 się	 w	 8	 stycznia	 1985	
roku.	W	maju	1986	roku	otrzymałem	z	War-
szawy	upoważnienia	do	koordynacji	działań	
z	 zakresie	 jujutsu	 na	 tak	 zwanym	 „obsza-
rze	17”	(województwo	opolskie	 i	wrocław-
skie).	 Sekcja	 działała	 wpierw	 przy	 ogni-
sku	TKKF	„Belferek”,	później	przy	Ognisku	
TKKF	 Kobudo	 Kenkyukai,	 a	 w	 1988	 roku	
przy	nowo	powołanym	Opolskim	Ośrodku	
Japońskich	 Sztuk	 Walki	 KOBUDO	 KEN-
KYUKAI.	Wszystkie	te	działania	oraz	moje	
kontakty	 z	 zagranicznymi	 specjalistami	 z	
zakresu	 sztuk	 walki	 pomogły	 mi	 na	 bazie	
opolskiego	ośrodka	w	powołaniu	Centrum	
Jujutsu-Aikijujutsu	KOBUDO	KENKYUKAI	
w	 Polsce,	 które	 w	 takiej	 postaci	 oficjalnie	
zostało	zatwierdzone	5	listopada	1989	roku	
uchwałą	Zarządu	Polskiej	Federacji	Daleko-
wschodnich	Sztuk	Walki	w	Warszawie.
	 Przez	 kolejne	 17	 lat	 siedziba	 Centrum	
mieściła	się	w	Opolu.	Pod	koniec	2006	roku	
została	 podjęta	 decyzja	 zmian	 prawnych	
w	 Centrum.	 Postanowiono	 zmienić	 formę	
z	 autonomicznego	 Centrum	 przy	 Federa-
cji	 na	 Stowarzyszenie	 Kultury	 Fizycznej	
posiadające	 osobowość	 prawną.	 Z	 tego	 też	
powodu	z	początkiem	2007	roku	zakończyła	
się	 przynależność	 Centrum	 do	 Federacji.	
Z	uwagi	na	to,	że	pierwsze	stałe	oficjalne	dojo	
Centrum	–	Sakura	no	Yama	zostało	otwarte	
w	1996	roku	w	Chrzelicach,	postanowiono	
przenieść	 tu	 także	 siedzibę	 Centrum.	 Tu	
kilka	słów	o	historii	tego	dojo	w	Chrzelicach.	
Na	początku	1995	roku	podjąłem	decyzję	o	
wyremontowaniu	starej	kuźni,	będącej	czę-
ścią	mojego	domu	w	Chrzelicach.	W	poło-
wie	maja	miejsce	na	dojo	było	już	gotowe	i	
rozpoczęły	się	pierwsze	treningi,	które	odby-
wały	się	na	betonowej	posadzce	przykrytej	

wykładziną	i	starymi	dywanami,	a	na	nich	
dwa	materace	gimnastyczne.	Kiedy	jesienią	
1996	roku	została	położona	drewniana	pod-
łoga,	miejsce	to	powoli	zaczęło	upodabniać	
się	do	prawdziwego	dojo	sztuk	walki.	Bra-
kowało	tylko	tatami	(mata)	z	prawdziwego	
zdarzenia,	które	zostało	położone	dopiero	w	
lutym	1998	roku.	Od	tego	momentu	zaczęły	
się	częściej	odbywać	zajęcia,	staże	i	związane	
z	tym	przyjazdy	gości	z	kraju.	Wtedy	to	dojo	
stało	 się	 głównym	 miejscem	 treningów	 w	
Centrum	KOBUDO	KENKYUKAI	i	zostało	
nazwane	 Yama	 no	 Sakura	 Dojo	 (Górska	
wiśnia).	 Jednak	 po	 dwóch	 latach	 zmieni-
łem	 nazwę	 na	 Sakura	 no	 Yama	 So-Honbu	
Dojo.	Dojo	w	takiej	postaci	funkcjonowało	
w	 moim	 domu	 prawie	 do	 końca	 paździer-
nika	2006	roku.	W	pierwszych	dniach	listo-
pada	przeniosłem	dojo	do	budynku	po	byłej	
szkole,	 gdzie	 dzięki	 remontowi	 powstało	
Wiejskie	 Centrum	 Kultury	 i	 Rekreacji,	 a	
jedna	 z	 sal	 została	 przystosowana	 do	 pro-
wadzania	 zajęć	 sportowo-rekreacyjnych.	
Zainstalowałem	specjalne	uchwyty	na	 szy-
nach	pod	sufitem,	na	których	zastały	zawie-
szone	 liny,	 drążek	 oraz	 worek	 treningowy.	
Dwa	 tygodnie	później	po	małych	przerób-
kach	 przeniosłem	 do	 nowego	 dojo	 tatami	
z	 poprzedniego.	 Od	 tego	 momentu	 rozpo-
częły	się	już	regularne	zajęcia.	W	lipcu	2007	
roku	 dzięki	 sponsorowi	 została	 zakupiona	
druga	część	tatami	i	cała	powierzchnia	dojo	
została	już	przystosowana	nie	tylko	do	tre-
ningów	sztuk	walki	ale	i	innych	zajęć	rekre-
acji	ruchowej.	Jest	to	także	miejsce	spotkań	
i	treningów	instruktorów	Centrum,	studiu-
jących	tam	różne	systemy.	Dojo	odwiedzają	
także	 przedstawiciele	 innych	 systemów	 –	
aikido,	BJJ,	karate,	kung-fu	czy	nawet	Krav	
Maga,	 którzy	 ćwicząc	 tam,	 wykorzystują	
niektóre	 poznane	 techniki	 w	 swoich	 syste-
mach.	 Byli	 tu	 także	 instruktorzy	 z	 Anglii,	

Holandii,	 Irlandii	 i	 Niemiec,	 a	 nawet	 gość	
z	Australii	praktykujący	karate.	To	właśnie	
chrzelickie	 Centrum	 jest	 głównym	 orga-
nizatorem	 prawie	 wszystkich	 seminariów	
Yawara	 w	 Polsce	 z	 udziałem	 sensei	 Terry	
Wingrove,	 dyrektora	 technicznego	 IJJF,	
który	 w	 2004	 nadał	 dla	 Centrum	 oficjalne	
przedstawicielstwo	 na	 Polskę	 z	 ramienia	
międzynarodowych	 organizacji	 IJJF	 i	 NIP-
PON	SEIBUKAN.	Centrum	w	okresie	swo-
jej	działalności	nawiązało	kontakt	 i	współ-
pracę	 z	 wieloma	 innymi	 zagranicznymi	
ośrodkami,	zostając	przedstawicielem	kilku	
z	nich.	Zorganizowało	wiele	spotkań	i	szko-
leń	z	zakresu	sztuk	walki	nie	tylko	w	chrze-
lickim	dojo,	ale	także	w	kraju	i	zagranicą.	

Jubileuszowy rok �008
2008	 rok	 to	 okres	 wytężonych	 działań	 w	
Centrum.	 W	 styczniu	 kilkuosobowa	 grupa	
przedstawicieli	 centrum	 uczestniczyła	 w	
gasshuku	 Goju	 ryu	 karate	 we	 Wrocławiu,	
prowadzonego	 przez	 sensei	 Tetsuji	 Naka-
mura	(6	dan	Goju	ryu,	2	dan	judo)	z	Kanady.	

Pojechali	tam	na	osobiste	zaproszenie	sen-
sei	Nakamura,	z	którym	wcześniej	ćwiczyli	
w	 ośrodku	 treningowym	 pod	 Londynem.	
Marzec	 i	 kwiecień	 to	 okres	 pobytu	 i	 tre-
ningów	 w	 Londynie	 u	 swego	 nauczyciela	
Terry	Wingrove	Prezesa,	a	zarazem	Dyrek-
tora	 Technicznego	 Centrum,	 który	 prowa-
dził	 zajęcia	 m.in.	 na	 specjalnym	 kursie	 w	
Leeds	 k/Manchesteru.	 W	 połowie	 maja	 w	
przepięknej	miejscowości	Skalina	na	Słowa-
cji	odbyło	się	międzynarodowe	seminarium	
Ryukyu	 Karate,	 które	 prowadził	 Hanshi	
Patrick	McCarthy	(8	dan)	z	Australii.	Sensei	
Patrick	 przedstawił	 na	 seminarium	 formy		
ujitsu	 i	 yawara.	 Organizatorem	 był	 sensei	
Waldemar	Pschemus,	oficjalny	przedstawi-
ciel	na	Niemcy	z	ramienia	IJJF	oraz	instruk-
tor	i	Dyrektor	oddziału	Centrum	KOBUDO	
KENKYUKAI.	 W	 seminarium	 brali	 udział	
przedstawiciele	Niemiec,	Austrii,	Anglii	oraz	
kilkudziesięcioosobowa	 grupa	 reprezentu-
jąca	 nasze	 Centrum.	 Na	 kolejne	 szkolenie	
członkowie	Centrum	pojechali	do	Gdańska,	
gdzie	 w	 dniach	 20-22	 czerwca	 odbyło	 się	
XIX	Gasshuku	aikido,	jujutsu,	karate-jutsu	i	
yawara.	Zajęcia	prowadzili	eksperci	tej	klasy,	
co	Hanshi	Terry	Wingrowe	z	Anglii	(8	dan	
karate	i	9	dan	jujutsu),	sensei	Alan	Ruddock	
z	Irlandii	oraz	hanshi	Tino	Ceberano	(8	dan)	
z	 Australii.	 Zajęcia	 odbywały	 się	 w	 trzech	
grupach,	 które	 na	 zmianę	 co	 godzinę	 pro-
wadzili:	 sensei	Terry	Wingrove,	Alan	Rud-
dock	i	Tino	Ceberano.	Kolejne	duże	szkole-
nie	BUDOSAI	2008	odbyło	się	na	początku	
września	w	Londynie.	Dwa	tygodnie	później,	
19	września	w	nowej	sali	sportowej	w	Gogo-
linie	 rozpoczęło	 się	 jubileuszowe	 gasshuku	
(seminarium)	 z	 okazji	 20-lecia	 Centrum	
KOBUDO	KENKYUKAI.	W	tej	trzydniowej	
imprezie	wzięło	udział	wielu	zagranicznych	
gości.	Odbyły	się	 także	pokazy	sztuk	walki	
w	 wykonaniu	 przedstawicieli	 poszczegól-

nych	 krajowych	 ośrodków	 Centrum.	 W	
trakcie	tego	seminarium	zostały	dodatkowo	
przeprowadzone	specjalne	zajęcia	dla	kadry	
instruktorów	 centrum	 w	 chrzelickim	 dojo,	
prowadzone	 przez	 sensei	 Terry	 Wingrove	
i	 Alana	 Ruddock`a.	 Jednak	 najważniejsze	
wydarzenie	 to	 listopadowa	trzytygodniowa	
podróż	 dwudziestoosobowej	 grupy	 przed-
stawicieli	Centrum	KOBUDO	KENKYUKAI	
(studenci,	 instruktorzy	 oraz	 liderzy	 ośrod-
ków	 krajowych	 i	 zagranicznych	 Centrum)	
do	 Japonii.	 W	 skład	 polskiej	 grupy	 pod	
moim	 przewodnictwem	 weszli	 m.in.	 moi	
instruktorzy;	Robert	Bober	(2	Dan),	Bartosz	
Zawada	(2	Dan)	i	Norbert	Bolik	(2	Dan)	z	
Kobukan	 dojo	 Opole;	 Grzegorz	 Grinig	 (1	
Dan)	z	Londynu	oraz	uczniowie	-	Japończyk	
Kohei	Mizuno	(dojo	Houbukai	Andrychów)	
oraz	 Michał	 Rutkowski	 (Sakura	 no	 Yama	
dojo	Chrzelice).

/dokończenie	w	następnym	numerze/
Eryk	Murlowski		
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JEST NAS CORAZ MNIEJ

KRONIKA
POLICYJNA

- �3 1�.�010 r. w	sklepie	„Biedronka”	w	
Białej	dokonano	kradzieży	artykułów	war-
tości	315	zł.

- �8.1�.	w	Białej	mieszkaniec	lal	40	groził	
słownie	pozbawieniem	życia	oraz	wtargnął	
do	 mieszkania	 poszkodowanej	 przy	 czym	
wzbudził	 obawy,	 że	 groźba	 zostanie	 speł-
niona.
- �8.1�.	 w	 Białej	 sprawca	 lat	 55	 znęcał	
się	 psychicznie	 i	 fizycznie	 nad	 członkami	
rodziny.

- �8.1�.	ustalono	i	zatrzymano	sprawców	
kradzieży	 napowietrznej	 linii	 telefonicz-
nej	wartości	13	tys.zł.	na	trasie	Rostkowice	
–	 Wilków.	 Kradzież	 miała	 miejsce	 2.12.	
o	 czym	 pisaliśmy	 w	 poprzedniej	 kronice	
policyjnej.	 Sprawcami	 okazało	 się	 dwóch	
mieszkańców	 Opola,	 którzy	 dokonali	 kil-
kunastokrotnych	kradzieży	linii	telefonicz-
nych	na	terenach	powiatów:	prudnickiego,	
głubczyckiego	 i	 opolskiego.	 Ze	 sprzedaży	
miedzianych	 przewodów	 telefonicznych	
uzyskali	gotówkę	w	kwocie	70	tys.	zł.

- �.01. �011 r.	 zatrzymano	 sprawcę	 kra-
dzieży	 wraz	 włamaniem	 do	 budynku	

mieszkalnego	w	Śmiczu,	która	miała	miej-
sce	21.11.	Sprawcą	okazał	się	34-letni	męż-
czyzna,	 któremu	 udowodniono	 ponadto	
jeszcze	jedno	włamanie	do	budynku	w	tej	
miejscowości.

- 8.01.	 w	 Białej	 mężczyzna	 l.65	 popełnił	
samobójstwo.

- 8.01.	w	Miłowicach	37-letni	mieszkaniec	
groził	pobiciem	i	pozbawieniem	życia	przy	
czym	groźba	ta	wzbudziła	u	poszkodowa-
nego	obawy,	że	zostanie	spełniona.

- 11.01.	w	Białej	w	sklepie	ECO	nieznany	
sprawca	 dokonał	 kradzieży	 artykułów	
spożywczych	wartości	300	zł	 .	Po	chwilo-
wym	zatrzymaniu	przez	personel	placówki	
porzucił	skradziony	towar	 i	zbiegł	z	miej-
sca	zdarzenia.

- 13.01.	w	Miłowicach	sprawca	29	l.	kiero-
wał	samochodem	citroen	w	stanie	nietrzeź-
wym.	Miał	we	krwi	3,63	promila	alkoholu.

- 13.01.	 w	 Miłowicach	 42-letni	 kierowca	
kierował	 fordem	 w	 stanie	 nietrzeźwości	
alkoholowej.	 Stwierdzono	 we	 krwi	 3,34	
promila	alkoholu.

	 Jak	 co	 roku,	 w	 okresie	 adwentu	
Zarząd	 Mniejszości	 Niemieckiej	
w	 Pogórzu	 organizuje	 dla	 miesz-
kańców	Pogórza	 i	Frącek	 ,,Spotkanie	
Adwentowe	”.
	 W	tym	roku	spotkanie	 to	odbyło	
się	12.12.2010	r.	o	godz.	13.30	na	sali	
P.	Kołek	.	W	spotkaniu	wzięło	udział	
prawie	 100	 osób.	 Wśród	 przybyłych	
gości	 był	 burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy		
A.	 Hindera,	 przewodnicząca	 Gmin-
nego	 Zarządu	 Mniejszości	 Niemiec-
kiej	Elżbieta	Graba,	proboszcz	parafii	
Łącznik	ks.	M.	Słaboń,	lider	,,Odnowy	
Wsi”	Marek	Kasicz.
	 Jak	co	roku	nie	zabrakło	grzańca,	

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, 
Bald kommt die frohe, selige Zeit. 

Weihnacht, Weihnacht ist nicht mehr weit.

który	stał	się	tradycją	naszych	spotkań	
adwentowych.	 W	 świątecznej	 atmos-
ferze,	 przy	 kawie	 i	 cieście	 podziwia-
liśmy	występ	dzieci	ze	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Pogórzu.
	 Dzieci	 przedstawiły	 ,,Jasełka”	
w	wersji	śląskiej,	nie	zabrakło	również	
pięknych	kolęd.	Nad	przygotowaniem	
programu	 artystycznego	 czuwali	
nauczyciele	 S.	 Bieniek,	 T.	 Heda	 oraz	
A.	 Bąk.	 Po	 kolacji,	 miło	 spędzo-
nych	 godzinach	 pełnych	 życzliwości,	
radości	 i	 śmiechu	 zakończyło	 się	
nasze	spotkanie	adwentowe	2010.

Przewodnicząca DFK Pogórze
Monika Helfeier

Adwent

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców na dzień:
31.12.2009 r. 31.12.2010 r.

1 Biała 2.537 2.503
2 Browiniec Polski 145 141
3 Brzeźnica 255 253
4 Chrzelice 628 627
5 Czartowice 118 116
6 Dębina 103 96
7 Gostomia 436 441
8 Górka Prudnicka 208 208
9 Grabina 420 421 
10 Józefów 116 120
11 Kolnowice 266 260
12 Kolnowice-Kokot 10 10
13 Krobusz 349 336
14 Laskowiec 89 89
15 Ligota Bialska 357 368
16 Łącznik 1.097 1.068
17 Miłowice 123 125
18 Mokra 153 154
19 Nowa Wieś Prudnicka 211 208
20 Ogiernicze 166 165
21 Olbrachcice 349 350
22 Otoki 193 195
23 Pogórze 745 734
24 Prężyna 315 318
25 Radostynia 425 415
26 Rostkowice 210 206
27 Solec 206 201
28 Śmicz 480 480
29 Wasiłowice 171 167
30 Wilków 179 178

RAZEM: 11.060 10.953

	 Porównując	 liczbę	 ludności	 na	 koniec	 2009	 i	 2010	 roku,	 w	 dalszym	 ciągu	
możemy	zaobserwować	spadek	liczby	ludności,	szczególnie	w	większych	miejsco-
wościach.
	 W	 2010	 roku	 urodziło	 się	 mniej	 o	 5-ro	 dzieci	 w	 porównaniu	 z	 rokiem	
poprzednim,	ale	zgonów	też	mieliśmy	mniej	o	20	osób.	
	 Poniżej	 przedstawiamy	 dla	 porównania	 zestawienie	 liczby	 mieszkańców	
w	 mieście	 i	 poszczególnych	 miejscowościach	 na	 koniec	 2009	 i	 2010	 roku	 oraz	
liczbę	urodzeń	i	zgonów	w	naszej	gminie:	

W	roku	2010:	
-	urodziło	się		 -	104	dzieci
			w	tym:	 -	47	dziewczynek
		 	 -	57	chłopców	 	
-	zmarło	 -	111	osób

Na	dzień	31.12.2010	r.	mieliśmy	10.953	osób	zameldowanych	w	mieście	i	gminie	Biała.

Odeszli
1. Torka Bernard ur. 1955 r.zm. 07.12.2010 r.zam. Łącznik

2. Szolc Hildegarda ur. 1922 r.zm. 08.12.2010 r. zam. Biała
3. Józef Paweł ur. 1929 r. zm. 10.12.2010 r. zam. Czartowice

4. Biela Ginter ur. 1935 r. zm. 11.12.2010 r.zam. Śmicz
5. Tomala Walenty ur. 1942 r.zm. 12.12.2010 r.zam. Rostkowice

6. Rak Piotr ur. 1936 r.zm. 13.12.2010 r.zam. Krobusz
7. Rak Feliks ur. 1960 r.zm. 15.12.2010 r.zam. Łącznik

8. Daniel Paweł ur. 1941 r.zm. 16.12.2010 r.zam. Czartowice
9. Cudzik Anna ur. 1926 r.zm. 19.12.2010 r.zam. Chrzelice

10. Käfer Hedwig ur. 1916 r.zm. 20.12.2010 r.zam. Grabina
11. Hupka Gerhard ur. 1937 r.zm. 22.12.2010 r.zam. Rostkowice
12. MejaMagdalena ur. 1920 r.zm. 28.12.2010 r.zam. Prężyna

13. WernerRosa ur. 1928 r.zm. 28.12.2010 r.zam. Pogórze
14. KarwatCecylia ur. 1938 r.zm. 31.12.2010 r.zam. Biała

15. Przyklenk Otylia ur. 1934 r.zm. 02.01.2011 r.zam. Pogórze
16. Stankala Cecylia ur. 1930 r.zm. 03.01.2011 r.zam. Górka Prudnicka

17. Sajewicz Rozalia ur. 1940 r.zm. 04.01.2011 r.zam. Biała
18. Soliński Roman ur. 1938 r. zm. 05.01.2011 r.zam. Biała

19. Karolewicz Henryk ur. 1945 r. zm. 08.01.2011 r.zam. Biała
20. Gonsior Ryszard ur. 1931 r.zm. 11.01.2011 r.zam. Łącznik

21. ks. Kussy Bernard ur. 1947 r.zm. 13.01.2011 r.zam. Grabina
22. Kasicz Kazimierz ur. 1927 r.zm. 16.01.2011 r.zam. Biała

Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANE, 

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45,  77 438 76 16

Olbrachcice  77 438 76 74
Łącznik  77 437 63 84

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

GRUDNIOWE	REMANENTY
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W imieniu naszej wspólnoty polskiej prowincji Kamilianów 
 – wszystkich kapłanów i braci zakonnych składamy Tobie Drogi

OJCZE IRENEUSZU
wyrazy głębokiego współczucia.

Śmierć Twojej Matki
śp. Rozalli Sajewicz

pogrążyła nas wszystkich w smutku i żalu. Jesteśmy Jej wdzięczni za poświę-
cenie, za trud wychowania i za Twój dar kapłaństwa. Ma Ona w tym dziele nieza-
przeczalny udział. I na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci jej żarliwa 
wiara, pogoda ducha i życzliwość wobec nas wszystkich, znajomych i przyjaciół. 
Będziemy o niej pamiętali w naszych modlitwach. W tych trudnych i smutnych 
chwilach pozostajemy z Tobą w bólu i smutku po stracie najbliższej Ci osoby.

Prowincjał Zakonu Posługującego Chorym 
w Tarnowskich Górach

o. Arkadiusz Nowak

Wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia
Szczere	wyrazy	współczucia	i	głębokiego	żalu	dla	naszego	

brata	w	kapłaństwie	o.Ireneusza	po	śmieci	Matki
śp. Rozalii Sajewicz

która	była	członkiem	naszej	wspólnoty	parafialnej	
składają	bialscy	Kamilianie.	Łączymy	się	drogi	ojcze	Irku	z	Tobą	w	bólu	 i	smutku.	
Będziemy	o	Tobie	pamiętali	w	naszych	modlitwach	i	wypraszali,	aby	nasz	dobry	Pan	
przygotował	dla	zmarłej	mamy	miejsce	w	Królestwie	Niebieskim.	Zawsze	będziemy	
z	radością	podejmowali	Ciebie	u	nas,	starali	się	zastąpić	Tobie	dom	rodzinny,	tu	znaj-
dziesz	w	każdej	chwili	serdeczność	i	zrozumienie.

Wspólnota Kamilianów w Białej

O.	Ireneuszowi	Sajewiczowi	–	byłemu	mieszkańcowi	Białej	w	związku	ze	śmiercią	
Matki

	 Składamy	wyrazy	szczerego	współczucia.	Wierzymy,	że	pozostaniesz	z	naszą	lokalną	
społecznością,	gdzie	spędziłeś	dzieciństwo	i	szkolne	lata	i	gdzie	spoczęła	na	miejscowym	
cmentarzu	najbliższa	Tobie	osoba	–	Matka.
	 Jesteśmy	przekonani,	że	jeszcze	wiele	razy	będziesz	odwiedzał	znane	Tobie	miejsca	
i	umacniał	w	modlitewnym	skupieniu	nas	wszystkich,	niosąc	otuchę	i	nadzieję	dla	całej	
lokalnej	społeczności,	dla	której	Kamilianie	od	wielu	lat	głoszą	Dobrą	Nowinę	i	spełniają	
kapłańską	posługuję. Rada Parafialna

Parafii pw. Wniebowzięcia NMP
W Białej

Wyrazy współczucia

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami!”
O.	 Ireneuszowi	 Sajewiczowi	 wyrazy	 głębokiego	 współczucia	 i	 słowa	 wsparcia	
po	 śmierci	 Mamy	 składają	 Dyrekcja	 i	 pracownicy	 Szpitala	 św.	 Kamila	 Zakonu	

oo.	Kamilianów	w	Tarnowskich	Górach.

Rodzinie,	sąsiadom,	znajomym,	przyjaciołom,	pracownikom	spółki	Wodociągi	
i	Kanalizacja	w	Białej	oraz	wszystkim	którzy	dzielili	się	z	nami	smutkiem	i	żalem,	
okazali	wiele	serca	i	współczucia	w	ostatnich	dniach	życia	naszej	żony	i	mamy	

ś.p. Cecylii Karwat
Szczególne	podziękowanie	za	opiekę	medyczną	pani	Annie	Pohl	

oraz	paniom	z	rejestracji	Niepublicznej	Przychodni	w	Białej
Mąż, Córka i Zięć

Podziękowanie

Najbliższej	 Rodzinie,	 Przyjaciołom,	 Współbraciom	 zakonnym,	 Parafianom	
kamiliańskich	placówek,	Współpracownikom,	Mieszkańcom	Białej	oraz	wszyst-
kim,	 którzy	 uczestniczyli	 w	 ceremoniach	 pogrzebowych,	 okazali	 mi	 pomoc	 i	
współczucie,	wsparli	swoją	obecnością	po	śmierci	mojej	najdroższej	Mamy

śp. Rozalii Sajewicz
oraz	otoczyli	w	ostatnich	chwilach	jej	życia	fachową	pomocą	w	Szpitalu	Św.	Kamila	

w	Tarnowskich	Górach	i	Śląskim	Centrum	Chorób	Serca	w	Zabrzu,
składam	z	serca	płynące	podziękowania.

Ze	swojej	strony	zapewniam	o	pamięci	w	modlitwie.
O. Ireneusz Sajewicz - Kamilianin

Podziękowanie

Pogrążeni w smutku informujemy, że 16 stycznia 2011 r. 
straciliśmy na zawsze naszego wielkiego Przyjaciela 

dr Kazimierza Kasicza
współzałożyciela „Panoramy Bialskiej”, autora wielu cennych 
i interesujących publikacji prasowych, człowieka o wielkim 
sercu i życiowej mądrości.

RODZINIE 
zmarłego wyrazy współczucia

składa
Redakcja	„Panoramy	Bialskiej”	i	pracownicy	GCK	w	Białej

PODZIęKOWaNIE
Rodzinie, sąsiadom, znajomym, przyjaciołom oraz wszystkim 

którzy dzielili się z nami smutkiem i żalem, okazali wiele serca 
i współczucia w ostatnich dniach życia naszej mamy 

ś.p. Rosy Werner
Szczególne podziękowanie za opiekę medyczną kierujemy do personelu 
szpitala św. Elżbiety w Białej i Ośrodka Zdrowia w Łączniku

Córki z rodzinami

PODZIęKOWaNIE
 Dziękujemy sąsiadom, przyjaciołom, znajomym oraz delegacjom 
zakładów pracy i wszystkim, którzy dzielili się z nami smutkiem i żalem, 
okazali wiele serca i współczucia w ostatnich dniach życia oraz wzięli 
udział w ostatniej drodze naszego męża, ojca i dziadka

śp. Ryszarda Gonsiora
 Serdecznie dziękujemy również za opiekę medyczną bialskiej 

i łącznickiej służbie zdrowia
Żona i Dzieci z rodzinami

PODZIęKOWaNIE
Wszystkim – byłym uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku, 
nauczycielom, księżom Kamilianom  i Dominikanom oraz kapłanom, 
przyjaciołom, znajomym oraz mieszkańcom gminy, którzy okazali 
pomoc i współczucie w czasie choroby i wzięli udział w ostatniej 
drodze naszego ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. Kazimierza Kasicza
z głębi serca płynące podziękowania składają

Żona, Córki i Syn z rodzinami

Ostatnie pożegnanie Księdza Bernarda Kussy
	 Śp.	 Ks.	 Bernard	 Kussy	 urodził	 się	 20	 czerwca	 1947	 r.	
w	Raciborzu,	święcenia	kapłańskie	przyjął	28	kwietnia	1974	r.	
w	Opolu.	Był	wikariuszem	w	Grzędzinie	(1974-1976),	Zabrzu	
–	parafii	pw.	Św.	Antoniego		(1976-1977),	Krapkowicach	(1977-
1980)	 oraz	 w	 Kamieniu	 Śląskim	 (1980-1983).	 Przez	 kolejne	
ćwierć	 wieku	 był	 proboszczem	 w	 parafii	 pw.	 Matki	 Boskiej	
Szkaplerznej	 w	Grabinie	 (1983-2008),	 po	 czym	 ze	względów	
zdrowotnych	zamieszkał	w	Domu	Księży	Emerytów	w	Nysie.	
Zmarł	 po	 ciężkiej	 chorobie,	 zaopatrzony	 sakramentem	
chorych	13	stycznia	2011.
	 Dnia	16	stycznia	2011	r.	o	godz.	15,30	w	Grabinie	odbyła	się	
uroczystość	eksportacji	zmarłego	księdza,	której	przewodni-
czył	ks.	dziekan		Piotr	Doleżych.
	 Mszę	Świętą	żałobną	w	dniu	17	stycznia	2011r.	celebrował	
Ksiądz	Biskup	Paweł	Stobrawa	wraz	z	licznie	zgromadzonymi	
księżmi	z	diecezji	opolskiej.
	 Ciało	śp.	ks.	Bernarda	spoczęło	na	cmentarzu	parafialnym	
w	 Grabinie.	 W	 ostatniej	 drodze	 towarzyszyli	 mu	 pogrążeni	
w	smutku	i	żałobie	księża	,	siostry	zakonne,	rodzina	oraz	para-
fianie	z	Grabiny	i	Piechocic.

PODZIęKOWaNIE
 Przyjaciołom, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim, którzy okazali 
nam wyrazy współczucia i uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu 

śp. Romana Solińskiego
szczere podziękowania

 składają
Żona, Córka i Syn z rodzinami
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120	lat	OSP	Biała

100	lat	OSP	Chrzelice

100	lat	mieszkanki	Białej	Marii	Krokosz

65	lat	Gminnej	Spółdzielni	„SCh”	w	Białej 30	lat	nowym	budynku	Szkoły	Podstawowej	w	Białej

50	lat	OSP	w	Józefowie

60	lat	Banku	Spółdzielczego	w	Białej


