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Kolejny sukces pań
z Radostyni

Od dłuższego czasu panie z KGW w Radostyni odnoszą suk-

cesy kulinarne na konkursach i prezentacjach.

W okresie przedświątecznym 
w konkursie na baranka 

wielkanocnego zorganizowanym 
przez Opolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Łosiowie panie 
z Radostyni zajęły II miejsce. 
Ich baranek został wykonany z pop 
cornu, a główny udział w tym 
sukcesie ma Lidia Cziomer – radna 
i sołtys Radostyni. Na konkursowej 
prezentacji członkinie miejscowego 

KGW zaprezentowały również po-
trawy wielkanocne, a wśród nich: 
żurek, babę wielkanocną, sałatki, 
paszteciki, grzybki z ciasta, kaczkę 
nadziewaną  i kołacz drożdżowy. 
Nie zabrakło również zająca wyko-
nanego z główek kapusty. Były też 
pisanki i stroiki świąteczne.
 Przy wykonywaniu ekspozycji 
świątecznej pracowało kilkanaście 
pań.

O dużym sukcesie mogą mówić pro-
wadzone przez Aleksandrę Hin-

derę bialskie zespoły taneczne „Gold 
Stars” i „Little Stars”. Zespoły te zakwa-
li(kowały się do (nału w tańcu Cheerla-
ders w Jezierzycach. W (nałowym gro-
nie przyszło im zmierzyć się z aktualnym 
mistrzem Europy i najlepszymi zespołami 
w Polsce. „Gold Stars” w kategorii junior 
zajął VI miejsce, a „Litte Stars” w katego-
rii junior młodszy uplasowały się na V 
miejscu. W Mistrzostwach Polski Che-
erleaders  startowało 55 zespołów i 44 
duety z całej Polski. W jury wchodzili 
sędziowie z kraju i zagranicy. O dużym 
sukcesie mogą mówić również zawod-
niczki z głogóweckich zespołów „Dia-
mond” i „Rising Stars”. Ta ostatnia grupa 
dziecięca zdobyła brązowy medal, a gło-
góweckie tancerki Nikola Białek i Natalia 
Mazurkiewicz – złoto. Sukcesy bialskich 
i głogóweckich tancerek to efekt cięż-
kiej pracy zespołów, instruktorki i cho-
regrafa Aleksandry Hindery i wspar-
cia rodziców.

Byłem żołnierzem 
Wermachtu

– czytaj na str.8

Sukces tancerek
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Tour de Pologne
11 lipca (środa) trasa II etapu 

w yścigu kolarsk iego Tour 
de Pologne z Wałbrzycha do Opola 
przebiegała będzie przez Białą, Krobusz 
i Dębinę. Przejazd kolarzy przez Białą 
spodziewany jest w godzinach 16:36 
– 16:54. Trasa wyścigu w naszym 
mieście przebiegała będzie przez ul. 
Prudnicką, Rynek i Opolską w kie-
runku Krobusza. Kolarze Krobuszu 

spodziewani są w godzinach 16:45 
– 17:04, a na skrzyżowaniu w Dębinie 
o 16:49 – 17:08. skąd uczestnicy wyścigu 
przez Moszną i Strzeleczki pojadą 
w kierunku Krapkowic, a następnie 
do Opola. Ten etap długości 239,4 
km zakończy się na mecie w Opolu. 
Mamy nadzieję, że wzdłuż przejazdu 
przez Białą nasi mieszkańcy powitają 
uczestników kolarskich zmagań.

Zebranie działkowców
W marcu odbyło się zebranie 

sprawozdawcze członków 
Rodzinnego Ogródka Działkowego 
„Zgoda” w Białej. Na 124 członków 
bialskiego ROD uczestniczyło 
w nim 64 członków, więcej niż 
w latach ubiegłych.

 Ogródki działkowe w Białej znaj-
dują się w trzech dużych kompleksach 
– przy ul. Prudnickiej, Parkowej 
i Nyskiej. Obejmują one obszar 6,6 ha. 
Na zebraniu dokonano podsumowania 
działalności Zarządu ROD za 2011 
r.  Najpoważniejszym problemem 
jest od kilku lat zmniejszanie się 
ilości użytkowanych działek. W mi-
nionym roku na wszystkich działkach 
zostały zamontowane wodomierze. 
Jest to optymalnie najlepsze rozwiązanie 
pozwalające na ustalenie dokładnego 
zużycia wody przez poszczególnych 
działkowiczów. 
 W czasie zebrania odbyły się wy-

bory uzupełniające do Zarządu ROD. 
Nowym członkiem Zarządu wybrana 
została Teresa Szulc. W czasie zebrania 
decyzją Zarządu Okręgowego Związku 
Opolskiego PZD w Opolu srebrne od-
znaki zostały przyznane działkowcom: 
Dariuszowi Krokoszowi, Irenie Kani, 
Markowi Gaworkowi  i Tadeuszowi 
Byrtusowi. Brązowe Odznaki „Zasłu-
żonego Działkowca” otrzymali: Helena 
Dwojak, Aniela Świech, Barbara Semerga 
i Kazimiera Ruszczak. 
 Decyzją Zarządu ROD w Białej 
dyplomy za wzorową uprawę działek 
otrzymali. Teresa Machura, Feliks 
Miodoński, Ryszard Pelc, Katarzyna 
Buczkowska, Piotr Stygienko. Bronisław 
Dudka i Jan Szandurski. Na zebraniu 
podjęta została uchwała o ustaleniu 
stawek odpłatności za użytkowanie 
dzia łek, na 2012 r.  Wy nosi ona 
19 gr. za m kw. powierzchni działki 
i jest wyższa o 1 gr. od obowiązującej 
stawki w 2011 r.

W hołdzie
Żołnierzom Wyklętym

15 kwietnia w kościele para-

fialnym p.w. św. Jakuba 
Apostoła w Prężynie zorganizo-

wany został przez bialskie Gminne 
Centrum Kultury koncert p.n. 
„W wiosennym nastroju”.

  Składał się on z trzech czę-
ści. W koncercie wzięli udział 
uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Opolu 
skrzypaczka Martyna Kaszkowiak 
(kl.II), wiolonczelista Jonatan 
Kaszkowiak (kl.VI) i nauczycielka 
opolskiej PSM Agnieszka Gryźlak 
Röhrich (pianistka). Występujący 
artyści mają w swym dorobku 
wiele wyróżnień i nagród będących 
potwierdzeniem ich wysokich 
umiejętności i zdolności.
 Dopisała frekwencja, koncert 
w Prężynie zgromadził wielu miło-
śników muzyki poważnej. Repertuar 
obejmował kompozycje wielu znako-
mitych kompozytorów tworzących 
w różnych okresach – od XVI 
do początków XX wieku.
 Perfekcyjne wykonanie utworów 
zauroczyło słuchaczy, byli oni ocza-

rowani występami wykonawców. 
Koncert zakończył się Hymnem 
Gaude Mater Polonia. Sylwetki 
i ar tystyczny bi lans dokonań 
wykonawców oraz kompozycji 
przedstawiła prowadząca koncert 
Elżbieta Malik . Nie zabrak ło 
podziękowań od GCK i miejsco-
wego proboszcza , rzęsistych braw 
i kwiatów dla występujących.

W marcu w Zespole Szkół 
w Białej odbyły się uroczy-

ste obchody Narodowego Dnia 
Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych” 
, które były symbolicznym ak-

tem uhonorowania najwyższej 
ofiary złożonej przez dziesiątki 
tysięcy żołnierzy powojennego 
podziemia.

Centralnym punktem uroczystości był 
spektakl „Tajny współpracownik”, który 
obejrzeli wszyscy uczniowie za pośred-
nictwem TVP Historia – emisja 1 marca 
2012, o godz. 12.00. Spektakl Tajny 
współpracownik, oparty na autentycznych 
wydarzeniach, powstał dzięki dokumen-
tom odnalezionym w Instytucie Pamięci 
Narodowej. Opowiada historię młodego 
chłopaka pochodzącego z rodziny o silnych 
tradycjach niepodległościowych, począt-
kującego poety, który w 1950 r. nawiązał 
współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. 

Jego agenturalna działalność, prowadzona 
w środowisku „Żołnierzy Wyklętych” 
spowodowała śmierć kilkunastu osób 
zaangażowanych w walkę przeciwko 
władzom komunistycznym. W 2009 
r. spektakl został wyróżniony na 45. 
Międzynarodowym Konkursie Produkcji 
TV – Hugo TV Awards w Chicago.
 Przed obejrzeniem spektaklu na uroczy-
stym apelu uczniowie zostali wprowadzeni 
w jego tematykę. Pomógł w tym tekst 
„Sprawa Czesława B. – agenta Mała-
chowskiego” zamieszczony w broszurze 
przygotowanej przez IPN w ramach 
akcji „Przywróćmy ich pamięci”, który 
opowiada szczegółowo historię prze-
stawioną w spektaklu. Uczniowie mieli 
także okazję obejrzeć wystawę fotogra(i 
tematycznie związanych z Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Romana Wołczyk,
Dyrektor Zespołu Szkół w Białej

Gaude Mater Polonia

30 marca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lubrzy odbyły się eli-

minacje na szczeblu powiatu prudnickiego 
w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizo-
wanego przez Zarząd Główny Związku 
OSP RP. W zmaganiach uczestniczyło 
trzydziestu trzech laureatów, zwycięzców 
eliminacji gminnych z gmin: prudnickiej, 
lubrzańskiej, bialskiej i głogóweckiej. 
Pierwsza faza zmagań eliminacyjnych 
obejmowała część pisemną z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej. Zdobywcy 
największej ilości punktów w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych uczestniczyli 
w (nałowych zmaganiach.

Sukcesy w konkursie
 W kategorii I obejmującej uczniów 
szkół podstawowych najlepszym okazał 
się Dawid Bogon z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Grabinie. W grupie 
II obejmującej uczniów gimnazjów 
trzecie miejsce zajęła Aleksandra Babula 
– gimnazjalistka z Białej. W grupie 
szkół ponadgimnazjalnych IV miejsce 
przypadło Kamilowi Marzotko z Zespołu 
Szkół w Białej.
 Do eliminacji na szczeblu woje-
wódzkim turnieju zakwali(kowali się 
zdobywcy pierwszych i drugich miejsc, 
co oznacza, że wśród nich będzie Dawid 
Bogon z Grabiny.

Pani 

Grażynie Biały
sekretarzowi Urzędu Miejskiego w Białej

w związku ze śmiercią teścia

szczere wyrazy współczucia

składają

Burmistrz i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Białej
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Holzklumpe

W mołju banie świantego Floriana, 
któryj broni łod łognia. Patron 

fojermanów. A jak jest deszcz we Floriana 
– całoł kastla pieniołdzy banie natkana. 
Grzmot w ten dzień też nie zaszkodzi, 
bo w zygrodzie dobrze łobrodzi. Przidoł 
tyż chnetki ci źli chłopacy: Pankracy, 
Serwacy i Bonifacy, co zimnyj se znaczoł 
i wdycki płaczoł. Ale wiosna i słońce se 
i tak przebijoł, choć w tyj roku to idzie 
dość ciałżko. Ale niech jyno przygrzeje, 
to wszystkie stromy na bioło łobsuje bez 
jeden dzień. A my kobiety jak se tre'ymy, 
baniemy spominać jak my to już po wielka-
nocy lołtały boso pierwyj, co tak było cie-
pło. Boso se łajziyło do szkoły i do kościoła 
bez tyjdzień. Szczewiki boły jyno na nie-
dziela, a jak boło doma i z łośmioro dzieci, 
a szczewików ze sztyry połry, to połał 
dzieci musiało iść na rano do kościoła 
a tamtych sztyrych szło na wielkoł bo loł 
wszystkich nie stykło. 
 Moja nieżyjołcoł już znajomał ze Śmi-
cza Maria Rolle, z chtoroł ech se tak rada 
po śląsku porozprawiała, mi rołz rzoł-
dziyła, iże łoni, jeszcze doma mieli trzy 
kilometry bez pola do kościoła, to po woj-
nie, choć boły już takie dziołchy 12-15 lołt, 
na droga musiały łobuć holzszuły, padali 
na nie holzklumpy, bo boły takie klum-
pich, wielkie i ciałżkie. Po polsku to drew-
niaki, abo jeszcze pantoł*e padali na nie. 
I łony dziepiero przi kościele u ludzi se 
przebóły do szczewików. A te pantoł*e 
to foter łod Marijy sami doma robiyli, 
spodki z drzewa wyrzli i potyj skóroł 
to aż do kostki łobiyli. Nasi foter takich 
nie robiyli, jyno zprzodku łobijali skóroł 

i padali my na nie trepy i w takich tre-
pach ech też całoł zima do szkoły cho-
dziła. Ale tej mojej znajomej boło bardzo 
gańba iść w tyjch klumpach, to beczała 
po drodze iż joł cisnoł bo soł za mały, iż 
moł blazy na nogach, no i jej foter zrobiyli 
loł niyj nowy – dwa numery wiałkszy. 
To dziepiyro boły klocy – padała. Ale jak 
boło zimno to inszej rady nie boło, trza 
boło w tyj chodzić.
 Ale pamiantoł, iże jakie 3 lata po woj-
nie pokazały se tenisówki. Jernika, zarołs 
ech se jy kupiyła. Jeszcze dziśiej se widza 
,jak joł se w nich paradziyła. Kożdoł nie-
dziela ech je biołoł krajdo mazała, takoł 
staroł szczotkoł do zambów. Jak to uschło 
to ta krajda se sypała nałobkoło i po sto-
pach boło widać, kaj ech łajziła. Nie wszyst-
kich jednak stykło i na te tenisówki i boso 
chodziły nie jyno dzieci na wsi łod marca 
aże do wszystkich świantych. Rzołdziyła 
mi jedna kobieta, iż jak boła w trzeciej 
klasie podstawówki, to jedna z rechtó-
rek miała imieniny i łona z dwoma dzioł-
chóma z klasy szła jej gratulierować. I tak 
stały przed nioł z tymi kwiołtkóma w rał-
kach i rzołdziyły wierszyki. A łona całyj 
czas kukała na te ich bose nogi- całe siny 
bo boło jeszcze dojś zimno na dworze. 
Na drugi dzień zawołała jy do siebie i koż-
dyj dała po 20 złotych, coby se kupiyły 
tenisówki. Bo tela kosztowały co joł też 
pamiantoł. Kobieta ta moł dzisiej über 
60 i to spominoł tak ciepło. Loł Marije 
loł dziepiero za połrał lołt se skończyło 
chodzenie piechty w tych holcklumpach 
do kościoła, jak zaczła robić we fabryce 
we Łączniku. Wtedy szporowała jak jyno 

mogła żeby se kupić koło. I przyszoł ten 
dzień, iż razał z komratkoł zaczły wielkoł 
rajza do Łopola na tołrg, abo wolny han-
del – se też padało. Na poczontku siedły 
se w Łączniku do naszej bimelbany, kozy 
abo teksasu , jak kto chciał pierwyj tak joł 
zwał, bo dzisiej już koza nie jedzie. Doje-
chały nioł do Krapkowic, poti se przesie-
dły na fera na chtoryj przewiyźli jy bez 
Lodra do Otmantu, a tał już czekał cug 
do Gogolina. Jak dojechały tał, musiały 
jeszcze przelyjźć bez wyski most nad glaj-
zuma. Dziepiero z prawdziwego banhofu, 
ze sznelcugał jechały do Lopoloł. Koła tał 
kupiyły: jedno se zwiało Diament, a drugie 
Mifa abo Mewa – oba boły przeszmuglo-
wane z DDRu. Nazołd już jechały na tych 
swoich nowych kołach z tego Lopolał 
aż do Lącznika. Szcześliwe prosto pod 
fabryka podjechały, coby se pochwołlić. 
Doma zarołz ucheklowała na zatel taki 
nec i na szprajchy tyż. A koło chowała 
we wielkiej izbie łoparte ło szrank. 
Czy taka wielkoł radość z prostych rzeczy 
jest terołz możliwoł – pomyślcie sami.

Piękna Wieś Opolska 2012
Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 

nr 1947/2012 z dnia 13 marca 2012 r. 
ogłosił piętnastą edycję Konkursu „Piękna 
Wieś Opolska 2012”. Ze względu na jubi-
leusz XV- lecia Programu Odnowy Wsi 
Konkurs z mottem przewodnim „XV lat 
Odnowy Wsi Opolskiej” został wzbogacony 
o dodatkową kategorię „Najpiękniejsza wieś 
XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”. 
 Ponadto, jak co roku opolskie sołectwa 
mają możliwość ubiegania się o nagrody w 
kategoriach: „Najpiękniejsza wieś”, „Najlep-
szy start w odnowie wsi”, „Najlepszy projekt 
odnowy wsi” oraz „Najpiękniejsza zagroda 
wiejska”. Kryteria oceny, tak jak w latach 
ubiegłych odnoszą się do aktywności spo-
łeczności lokalnej, zorganizowania procesu 
odnowy, dbałości o zachowanie i kształto-

wanie krajobrazu wiejskiego oraz kryterii 
akcji „Wieś przyszłości”.
 Regulamin Konkursu oraz wszelkie 
informacje dostępne są na stronie www.
odnowawsi.eu w zakładce Komunikaty. 
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urząd 
Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, 
upływa 9 maja 2012 r. W razie dodatko-
wych pytań proszę o kontakt telefoniczny: 
Maria Pryszcz 77/4388557 Referat Zamó-
wień Publicznych, Rolnictwa i Integracji 
Europejskiej Urzędu Miejskiego w Białej 
bądź z Panem Arkadiuszem Głąb tel. 77/44 
821 24 lub Panem Tomaszem Przygoda tel. 
77/44 821 23 z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w Konkursie.

Śląskie Beranie
23 marca 2012 r. w Gminnym 

Centrum Kultury odbyły się 
eliminacje na szczeblu miejsko gmin-
nym konkursu pn. „Śląskie Beranie”, 
w którym wzięli udział uczniowie ze 
szkół podstawowych w Białej (opiekun 
Małgorzata Tromsa) i Niepublicznej SP 
w Grabinie (opiekun  Barbara Cziomer) 
oraz gimnazjów: z Białej (opiekun 
Krystyna Dapa) i Łącznika (opiekun 
Anita Bąk).
 Dzieci ze szkół podstawowych zapre-
zentowały scenki rodzajowe, natomiast 
uczniowie gimnazjów teksty indywi   
dualne. W skład komisji oceniającej 
eliminacje weszli opiekunowie poszcze-
gólnych grup pod przewodnictwem 
Anny Myszyńskiej.
 Jury w kategorii szkół podstawowych 
przyznało I miejsce dla uczniów Niepu-

blicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie 
pt. „Skubanie pierza” w składzie: Patrycja 
Koplytta, Karolina Koplytta i Magdalena 
Lisoń. Autorami scenki byli Cecylia Bocek 
i Barbara Cziomer. II miejsce przyznano 
uczniom Szkoły Podstawowej w Białej za 
scenkę „Która robota je lepsza” w skła-
dzie: Sandra Brechmer, Sylwia Strzoda, 
Enrika Hupka, Kerstin Hupka, Marsel 
Kostka, Mateusz Goliński, Waleria Bar, 
Aleksandra Hupka i Marta Wycisk. Autor 
scenki – Brygida Badura. 
 W kategorii gimnazjalnej I miejsce 
przypadło Patrykowi Uliczce z Łącznika 
za tekst „Wiosna”, II miejsce zajęła Paulina 
Kwoczek z Białej za tekst „Piyrwejszoł 
wywiadówka”, a trzecie Annie Pietruszce  
z Białej za tekst „Faksowanie i kserowanie”. 
Autorką większości tekstów jest Anna 
Myszyńska.

Opolskie Kwitnące
Mieszkańcy, sołectw, osiedli i przed-

siębiorcy gminy Biała! Zarząd Woje-
wództwa Opolskiego ogłosił IV edycję kon-
kursu „Opolskie kwitnące”, którego celem jest 
wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadba-
nych posesji prywatnych oraz obiektów uży-
teczności publicznej w województwie opol-
skim. Konkurs realizowany jest w ramach  
Planu Marketingu Regionalnego Wojewódz-
twa Opolskiego „Opolskie kwitnące”, któ-
rego zadaniem jest zbudowanie pozytyw-
nego wizerunku województwa opolskiego, 
jako regionu pięknego, zadbanego i wygod-
nego do życia. 
 Regulamin tegorocznej edycji został 
nieco zmody'kowany uwzględniając suge-
stie zgłoszone przez jurorów oraz uczestni-
ków z lat ubiegłych. Konkurs nadal rozgry-

wany będzie w czterech kategoriach tema-
tycznych: •Wspólnota lokalna • Obiekt 
prywatny • Obiekt dostępności publicznej 
• Obiekt hotelowo – gastronomiczny, obej-
mie on jedynie etap wojewódzki.
 Tegoroczne zmiany w regulaminie umoż-
liwiają bezpośrednie zgłaszanie się podmio-
tów do organizatora konkursu na adres Depar-
tamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji 
Regionu, Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Opolskiego do 30 kwietnia 2012 r. 
Wszelkie informacje na temat konkursu 
(regulamin, formularz zgłoszeniowy) znajdą 
Państwo na stronie internetowej www.opol-
skie.pl (zakładce „Opolskie kwitnące”). Osobą 
do kontaktu w ww. sprawie jest pracownik 
Referatu Promocji Pani Ewa Jakuczek tel.: 77 
44 29 343, e-mail: e.jakuczek@umwo.opole.pl 
lub promocja@opolskie.pl

ZAPROSZENIE

Zapraszamy

na turniej

szóstek piłkarskich 

– 2 maja 2012 r. 

godz. 11:00,

który odbędzie się 

na boisku

w Białej.

GCK Biała

OGŁOSZENIE

ZWROT PODATKU

ZA PRACĘ

ZA GRANICĄ

NIEMCY - 150 ZŁOTYCH

HOLANDIA -150 ZŁOTYCH

• ANGLIA • IRLANDIA

• BELGIA • AUSTRIA I INNE

TEL. 698 784 682
606 631 018 
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Rewolucja śmieciowa 

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach była 

kilkakrotnie nowelizowana. Wprowadzano 
w niej kolejne zmiany w roku: 2005, 
2006, 2009, 2010 i 2011. Dotychczasowe 
zasady pozbywania się śmieci odbywały 
się na zasadzie zawiera umowy z jedną 
z �rm odbierających odpady, przy czym 
wysokość odpłatności za ich wywóz 
zależna była od ilości śmieci gromadzo-
nych w pojemnikach lub przeznaczonych 
do tego celu workach.
 Obecnie obowiązujące zasady stano-
wią, że właścicielem wszystkich śmieci, 
począwszy od 1 lipca 2013 r. będą gminy. 
Na nich będzie spoczywał obowiązek 
wyłonienia  w ramach przetargów �rm 
lub �rmy z którą gmina zawrze umowy 
na wywóz nieczystości stałych. Śmieci 
będą wywożone z terenu bialskiej gminy 
na wysypisko śmieci w Domaszkowicach 
w gminie Nysa, które dysponuje moż-
liwościami ich segregacji, sortowania, 
utylizacji i kompostowania.  Uchwałę 
w sprawie regionów i wykazów wysypisk 
spełniających standardy europejskie 
podjął Semik Województwa.
 Do 1 stycznia 2013 r. gminy uchwalą 
lokalne regulaminy utrzymania czystości 
i porządku na należących do nich tere-
nach. Zobowiązane będą do wyznaczenia 
stawek opłat i szczegółowych zasad 

ich ponoszenia. I ta sprawa wzbudza 
wiele kontrowersji i wątpliwości. Zakłada 
się m.in. naliczanie tych należności 
w formie miesięcznych opłat od każdego 
mieszkańca gminy. Problemem w takim 
przypadku jest ustalenie kryteriów 
odpłatności. Część mieszkańców 
w przypadku naszej gminy przebywa 
czasowo lub okresowo za granicą, zatem 
obciążanie ich kosztami z tego tytułu 
jest nieuzasadnione. Przebywając poza 
krajem nie są w tych okresach wytwórcami 
śmieci w miejscu zameldowania. Roz-
ważane będą różne koncepcje związane 
z ustaleniem wysokości odpłatności 
przez mieszkańców. Podjęte decyzje 
będą następnie przedmiotem kampanii 
edukacyjno – informacyjnej.
 W myśl nowych zasad każdy miesz-
kaniec za tę samą odpłatność będzie 
mógł oddać dowolną ilość śmieci, w tym 
między innymi te wielkogabarytowe. 
Być może to przyświecało inicjatorom 
nowej ustawy, aby nie opłacało się nikomu 
wyrzucać nadmiaru śmieci na dzikie 
wysypiska   dla uniknięcia dodatkowej 
– w myśl obecnie obowiązujących 
zasad – odpłatności za ich wywóz. 
Wdrożenie nowych zasad wymagać 
będzie zatrudnienia przez urzędy 
gmin dodatkowych pracowników 
do nadzoru i rozliczeń �nansowych.

Brak chodnika
na skrzyżowaniu
Na odcinku kilkudziesięciu metrów na ul. Nyskiej w Białej na skrzyżowaniu 

dróg w kierunku Ligoty Bialskiej, Wasiłowic i Śmicza brak jest chodnika. 
Ze względu na koszty wydaje się wątpliwa jego budowa w najbliższych latach. W tym 
miejscu znajduje się prawie dwumetrowa skarpa i na tym odcinku do pobliskiej Białki 
spływa woda ze źródełka. Niezbędny byłby zatem montaż rur odpływowych i zasypanie 
skarpy. To przedsięwzięcie kosztowne, dlatego kierowcy i piesi korzystający z tego 
odcinka drogi muszą zachować szczególną ostrożność.

Konkursy na dyrektorów szkół

W związku z upływem dotychczasowej kadencji dyrektorów placówek 
oświatowych na terenie bialskiej gminy ogłoszone zostały konkursy na te 

stanowiska. Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Białej w ramach konkursu 
został wybrany ponownie Wojciech Szukalski. Nadal dyrektorem Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Białej  będzie Lesław Czerniak, a w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Łączniku Janusz Siano.

Budynek na sprzedaż 
W budynku po byłym ZOZ-ie przedstawionym na zdjęciu mieści się część 

pomieszczeń administracyjnych  bialskiego szpitala. W związku z pozy-
skaniem dla potrzeb miejscowej placówki leczniczej obiektu po byłym klasztorze 
sióstr Elżbietanek, przyległym bezpośrednio do obiektu szpitala zostaną tam 
przeniesione biura, a dotychczasowy obiekt zostanie sprzedany w ramach przetargu 
przez właściciela obiektu tj. prudnickie starostwo.

Mieszkaniowa fuszerka

W oddanym do użytku 
budynku mieszkalnym 

przy ul. Kościuszki 26 w Białej 
nie brak usterek. Przekonali 
się o tym lokatorzy, którym tu 
przydzielono mieszkania.

 Na II piętrze w lokalu należą-
cym do pana Zbigniewa pojawiły 
się zacieki na ścianach w kuchni. 
To najprawdopodobniej wynika ze 
złego połączenia dachów z sąsiednim 
budynkiem nr 28. Woda deszczowa 
przedostaje się szczelinami i ścieka 
po zewnętrznych ścianach łączących 
oba budynki. Ponadto niesprawna jest 
wentylacja w kuchni i łazience.
 Przykładem złego projektowania 
jest to, że drzwi od łazienki i wejściowe 

otwierają się w ten sposób (co jest 
widoczne na naszym zdjęciu), że wza-
jemnie się blokują, uniemożliwiając 
jednoczesne ich otworzenie.
 Strach pomyśleć co stałoby się 
gdyby po wyjściu z domu lokatorów 
drzwi od łazienki otworzyły się 

i zablokowały wejście do przedpo-
koju.
 Interwencje nie skutkują, po-
dobno wszystko zostało wykonane 
prawidłowo i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Dla lokatorów taka 
opinia nie jest przekonywująca. 
Ponadto w dni deszczowe w piwnicy 
gromadzi się woda i można z niej 
wówczas korzystać brnąc po kostki 
w wodzie – oczywiście w butach 
gumowych.
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Zbawienie przyszło 
przez Krzyż…
Droga człowieka to droga krzyża, 

cierpienia i samotności. Lecz 
w tym Krzyżu symbolu naszej wiary 
człowiek wierzący powinien dostrzec 
sens swojego życia i cel. Życie nasze 
jest naznaczone krzyżem. Krzyż 
znajduje się w naszych domach, 
zakładach pracy, szkołach.
 Znak ten czynimy kładąc się 
spać, wstając, przed jedzeniem 
czy po skończonym posiłku. Czy-

nimy ten znak błogosławiąc nasze 
dzieci czy rozpoczynając naszą 
modlitwę.

Krzyż

Na białej ścianie domu
pewnego krzyż wisiał drewniany
Co znakiem każdego wierzącego

jest człowieka

Dom został zburzony
i ściana runęła biała

A z nią krzyż drewniany na której 
wisiał przez parę lat wspaniałych

Znalazł Krzyż człowiek
w gruzach zburzonego domu

Znalazł i wziął z sobą i zawiesił
go na ścianie białej swojego domu.

 Dnia 30.03.2012 r. w naszej para-
�i odbyła się Droga Krzyżowa, w któ-
rej wzięli udział mieszkańcy naszej 
para�i, Józefowa, Wasiłowic, Szyno-
wic. Trasa Drogi Krzyżowej przebie-
gała ulicami naszego miasta. Każdy 
uczestnik w modlitewnym zamyśle-
niu rozważał tajemnice Męki i śmierci 
Pana Jezusa. Za obecność i czynny 
udział w tym jakże przejmującym 
nabożeństwie składamy wszystkim 
wiernym serdeczne Bóg zapłać. Każdy 
wasz krok, każda modlitwa była jak 
głos wznoszący się przed tron Boży. 

Każdy z was swoją postawą dawał 
świadectwo swojej wiary, a w ten 
jakże przepiękny sposób zapraszał 
Chrystusa na drogi swojego życia 
osobistego, rodzinnego, zawodowego 
czy społecznego. Jakże często zapomi-
namy o tym iż każdego dnia możemy 
rozpocząć naszą drogę z Chrystusem, 
który czeka na nasze zaproszenie.
 Dlatego dajmy mu sza nse 
by na nowo zakrólował w naszym 
życiu. Każda droga życiowa człowieka 
jest inna i nie powtarzalna dlatego 
to On powinien być tym drogowska-
zem wskazującym drogę do Ojca. Więc 
każdy z nas zobowiązany jest do tego 
by krzyż symbol naszej wiary stał 
się znakiem wiary, nadziei i miłości, 
a nie znakiem podziałów oraz rozła-
mów. Wielu ludzi ten krzyż Chrystusa 
odrzuca, boimy się go wziąć na nasze 
zbolałe ramiona i iść z nim przez wła-
sne życie. Dlatego pytam się każdego 
z was Dlaczego taki czynimy?...
 Niech na to pytanie odpowie sobie 
każdy z nas w zaciszu swojego serca. 
Krzyż nasza droga, prawda i życie 
nich zakróluje nad naszym życiem 
rodzinnym czy społecznym. Krzyż 
także dla każdego z nas powinien być 
mostem, który nas łączy z Bogiem 
Ojcem, który nas obdarza wszelkimi 
łaskami potrzebnymi nam w naszym 
codziennym życiu i stworzył nas 
na Swój obraz i podobieństwo.
 Dlatego człowieku XXI w. nie bój 
się znaku przez który zostałeś zba-
wiony i odkupiony.
 Serdeczne podziękowanie także 
kieruję w stronę naszej policji, która 
zapewniała bezpieczeństwo uczestni-
kom Drogi Krzyżowej.

O. Krzysztof Gorzelnik MI

Konkurs recytatorski 
po niemiecku

17 kwietnia w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbył się konkurs 
recytatorski w języku niemieckim na szczeblu miejsko – gminnym. Wzięło 

w nim udział sześćdziesięciu dwóch młodych recytatorów ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i Zespołu Szkół. Występujących oceniało jury w składzie: Urszula Woj-
ciechowska, Barbara Czerniak i Marzena Kantor.
  W kategorii najmłodszej obejmującej uczniów klas I – III szkół podstawowych 
pierwsze miejsce przypadło Nicol Sobek i Dawidowi Sobek, drugie Magdalenie Preusner 
i Laurze Piętka, a trzecie Pawłowi Brajerowi i Pawłowi Apostel. Wyróżnienia przyznano 
Emilii Czaji i Klaudii Globisch. Opiekunami laureatów są nauczyciele: Barbara Opiłka, 
Kornelia Markowska i Iwona Preusner. W kategorii klas IV i VI pierwsze miejsca zajęły 
Iwona Niewiadomska i Wiktoria Ernst, drugie Magdalena Ernst i Patrycja Roskosz, 
a trzecie Andrzej Hentschel i Mario Kostka. Ponadto wyróżniono Magdę Glombitza 
i Wiktorię Hedę. Recytatorów w tej grupie przygotowali do konkursu nauczyciele: 
Kornelia Markowska, Iwona Preusner i Herbert Teichmann.

 Wśród gimnazjalistów najlepszymi recytatorami zostali Mateusz Siano i Paulina 
Kwoczek. Drugie miejsca zajęły Nikole Battel i Daniela Woehl, a trzecie Klaudia 
Wybraniec i Klaudia Barysz. Wyróżnienie przypadły Manueli Schneider. Do konkur-
sowych zmagań grupę przygotowały nauczycielki: Michaela Trinczek, Agata Babilas 
i Anna Czyszczonik.
 W kategorii szkół średnich najlepsza okazała się licealistka Nikola Walczyk, której 
opiekunką jest nauczycielka Karina Fischer.
 Laureaci w nagrodę otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminne 
Centrum Kultury w Białej. Sześciu nagrodzonych laureatów w grupie klas IV – VI 
i sześciu gimnazjalistów oraz jedna osoba ze szkoły średniej zakwali�kowała się 
do konkursu na szczeblu rejonowym. 

Na zdjęciach: Laureaci konkursu w kategorii klas I – III, IV – VI i gimnazjalnej.
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Dziennikarką być

Rozmowa z Sarą Hanko miesz-

kanką Olbrachcic studentką 
dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej na Uniwersytecie 
Opolskim.

- Co zdecydowało o wyborze studiów 
na Wydziale Dziennikarstwa?
- Zawsze interesowały mnie przedmioty 
humanistyczne, zwłaszcza język polski. Kiedy 
zastanawiałam się nad wyborem kierunku 
dalszej nauki po ukończeniu szkoły śred-
niej postanowiłam wybrać dziennikarstwo. 
Wpływ na tę decyzję miało między innymi 
to, że praca dziennikarza jest interesująca. 
Dziennikarz jest w kręgu wielu spraw, w cen-
trum ważnych wydarzeń, zajmuje się róż-
nymi zagadnieniami jakie w danej chwili są 
aktualne i mają miejsce w naszej codziennej 
zmieniającej się rzeczywistości. 
- Odbywała Pani praktykę w Radiu 
„Planeta” i w redakcji „Panoramy 
Bialskiej”. Jakie wyniosła Pani z tych 

praktyk doświadczenia?
- Praca w rozgłośni radiowej jest odmienna 
od pracy w redakcji gazety. Jestem mile zasko-
czona tym co dzieje się na terenie bialskiej 
gminy. Miałam okazję spotkać grono inte-
resujących osób, zaangażowanych w to co 
robią. W tych ludziach wyczuwałam pasję, 
do swojej pracy podchodzili z „sercem” i 
wkładali wiele wysiłku, aby ją dobrze wyko-
nywać. To budujące. Nie spodziewałam się, 
że tak wiele dzieje w lokalnych społeczno-
ściach na terenie małej gminy.
- Czy oznacza to, że doświadczenia Pani 
odczucia są pozytywne?
- Bez wątpienia tak. Jestem mile zaskoczona 
tym co dane było mi poznać. Zdaję sobie 
sprawę, że praca dziennikarza do łatwych 
nie należy, wymaga dużego zaangażowania. 
Ale ta praca daje wiele satysfakcji i zadowo-
lenia. Nie jest łatwo również znaleźć w tym 
zawodzie pracę. 
- Kim chciałaby Pani być w przyszłości?
- Na razie trudno jeszcze mówić o konkre-
tach, po prostu za wcześnie na nie. Na wią-
żący wybór mam jeszcze czas. Zastanawiam 
się między innymi nad podjęciem dalszych 
studiów w zakresie politologii. 
- Przypuszczalnie po ukończeniu stu-
diów podjęcie pracy zawodowej poza 
miejscem zamieszkania będzie zwią-
zane najprawdopodobniej ze zmianą 
miejsca stałego pobytu. Czy w takim 
przypadku będzie Pani żal opuszczać 
rodzinne Olbrachcice?
- Z Olbrachcicami wiąże mnie wiele pięk-
nych wspomnień od lat najmłodszych. Tu 
się wychowałam, tu mieszka moja rodzina. 
Jednak nawet w przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania będę odwiedzała swoją miej-
scowość i mieszkającą tu rodzinę. 
- Dziękuję za rozmowę.

Sprawdzić się
w działaniu

Rozmowa z Aleksandrą Soko-
łowską – kierownikiem Referatu 
Gospodarki Komunalnej, Inwesty-
cji i Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Miejskim w Białej

- Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
- Jestem mieszkanką Białej, ukończyłam stu-
dia w zakresie budownictwa, a ściślej mówiąc 
o specjalności z zakresu inżynierii mostowo – 
drogowej. Pracowałam dotychczas w Zarzą-
dzie Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
- Co wpłynęło na to, że zdecydowała 
się Pani o ubieganie się o pracę w bial-
skim Urzędzie Miejskim?
- W znacznym stopniu decyzja ta wynikała z 
zamiaru podjęcia pracy w miejscu zamiesz-
kania, dojazdy są uciążliwe. Poza tym intere-

sują mnie zagadnienia wchodzące w zakres 
działania tego referatu. Sądzę, że to interesu-
jąca praca, wymagająca podejmowania wielu 
decyzji zmierzających do rozwiązywania mię-
dzy innymi różnych problemów.
- Wiąże się to zapewne z odpowie-
dzialnością, odwagą w podejmowa-
niu decyzji?
- Chcę sprawdzić się w działaniu, nie boję 
się trudności i problemów wymagających 
rozwiązywania, podejmowania trudnych  
decyzji. Zakres zagadnień wchodzących 
w skład działania referatu, którego kierowni-
kiem zostałam jest rozległy, chociaż po kilku 
dniach pracy trudno zagłębiać się w szcze-
góły, mówić o konkretach.  Na to jest jesz-
cze za wcześnie.
- Na pewno pracy w tym charakte-
rze nie ułatwią ciągle zmieniające się 
przepisy?
- Dlatego muszę zaznajamiać się z wieloma 
przepisami prawnymi, śledzić na bieżąco 
zmiany w tym zakresie. 
- Co może przyczynić się do efektyw-
nej pracy na tym stanowisku?
- Ważna jest dobra współpraca z poszczegól-
nymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, 
z Zarządem Spółki Wodociągi i Kanaliza-
cja, projektantami i wykonawcami. Dlatego 
będę starała się, aby ta współpraca układała 
się pomyślnie. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: R.Nowak

Firma Ustronianka zdobyła 
nagrodę Filar Polskiej 
Gospodarki 2011. Nagrodę 
odebrał osobiście Prezes 
Zar ządu – Pan Michał 
Bożek. 

 Wyróżnienie przyznano za aktywne 
wspieranie przedsiębiorczości oraz 
zaangażowanie na rzecz lokalnych 
społeczności. Duże znaczenie miała 
także stabilna pozycja ekonomiczna 
firmy oraz promocja zatrudnienia. 
Konkurs organizowany jest pod pa-
tronatem Ministerstwa Gospodarki. 
Ustronianka wytypowana została do 
tej nagrody przez samorząd Opolsz-
czyzny, jako przykładna wizytówka 
regionu. 

Filarem Polskiej Gospodarki

Ustronianka została no-

minowana do Nagrody 
Gospodarczej Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Do 
konkursu wskazał ją Marszałek 
Województwa Opolskiego 
i zarekomendował w kategorii 
innowacyjność. 

 Nominacja zosta ła nadana 
za prekursorski produkt: Ustro-
nianka z Jodem. W ten sposób 
koncept wody z jodem zostanie 
przedstaw iony Prezydentow i 
Bronisławowi Komorowskiemu 
i zawalczy o elitarne podium. 
 Nagroda Gospodarcza Prezydenta 
RP uznawana jest za najbardziej 
prestiżowy plebiscyt w naszym 
kraju. Stanowi formę uhonorowania 
i promocji najlepszych polskich 
firm oraz instytucji badawczych 
prowadzących działalność gospo-
darczą. Tradycje jej przyznawania 
sięgają 1998 roku.  

***
Ustronianka to ogólnopolska fir-
ma produkująca wody mineralne 
oraz napoje, który łączy najnow-
sze, technologiczne rozwiązania 
z dziesięcioletnimi tradycjami 
rozlewniczymi. Została w 1980 
roku założona przez Michała Bożka.  
Ustronianka jest w pełni polską 
firmą, która opiera swój rozwój 
na kreowaniu i wprowadzaniu 
na rynek przełomowych koncepcji 
funkcjonalnych wód i napojów.

Ustronianka z Jodem 
rekomendowana 
Prezydentowi RP

M. Bożek właściciel Ustronianki
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Szkoła w Grabinie

Historia powstania Niepublicz-

nej Szkoły Podstawowej im. 
Bernarda Augusta w Grabinie 
przebiegała burzliwie. Sprzeciw 
mieszkańców wobec decyzji 
o likwidacji publicznej placówki 
przybrał formę trwających kilka 
miesięcy protestów. W ramach 
strajku mieszkańcy okupowali 
budynek szkoły dniami i nocami. 
Ich wysiłek został doceniony 
i gmina zadecydowała o po-

zostawieniu infrastruktury 
w rękach mieszkańców wsi.

Mając do dyspozycji budynek rozpoczęto 
poszukiwania instytucji pozwalającej 
na dalsze �nansowanie działalności 
edukacyjnej. Najlepszym rozwiązaniem 
okazała się oferta stowarzyszenia 
Związek Górnośląski gwarantująca 
subwencję do każdego ucznia. Tak 
w 2001 roku powstała Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa Koła Związku 
Górnośląskiego w Grabinie. 
 Szkoła prowadzi zajęcia dla 48 
uczniów klas I – VI. Są wśród nich dzieci 
z Grabiny, Otok oraz Rzymkowic. Te 
ostatnie dojeżdżają do szkoły już od 
trzech lat. Wraz z nimi, zapewnionym 
przez stowarzyszenie autobusem, 
podróżuje grupa 12 przedszkolaków z 
gminy Korfantów. Do placówki uczęszcza 
obecnie 25 podopiecznych. Zaintereso-
wanie przedszkolem jest bardzo duże, 
o czym świadczy brak wolnych miejsc. 
Na przyjęcie do przedszkola oczekuje 

sześcioro dzieci.
Placówka funkcjonuje na zasadach 
szkoły publicznej, dzięki czemu może 
wydawać świadectwa. Pozytywne 
opinie kuratorium świadczą o wysokiej 
jakości oferty programowej, wśród 
której oprócz zajęć obowiązkowych 
znajdują się rozszerzone lekcje języka 
angielskiego i niemieckiego. Ten ostatni, 
uznano językiem mniejszości narodo-
wej, co przyniosło szkole dodatkową 
subwencję. W ramach zajęć sportowych 
uczniowie co 2 tygodnie korzystają z 
prudnickiego basenu. W przyszłym roku 
stowarzyszenie ma zamiar wprowadzić 
dodatkowe zajęcia artystyczne.
 Szkoła w Grabinie obala mit o słabej 
kondycji wiejskich placówek. Brak dotacji 
z gminnego budżetu nie przeszkadza 
w rozwoju - sala komputerowa z 12 
stanowiskami, nowa biblioteka na 
poddaszu oraz wyremontowana sala 
gimnastyczna spełniają wysokie stan-
dardy. Stowarzyszenie pokryło również 
koszty wymiany części okien, dachu, 
drzwi, podłóg, oraz ławek i krzeseł dla 
uczniów. Oprócz tego wyremontowano 
pokój nauczycielski, gabinet dyrektora 
oraz plac przed szkołą, który wyłożono 
kostką brukową. Na tym nie koniec 
inwestycji. W tym roku obok placu 
zabaw dla przedszkolaków powstanie 
boisko, wymienione zostaną pozostałe 
okna, a bezpieczeństwo uczniów 
zapewni system monitoringu.
 Niepubliczna szkoła to dobre 
rozwiązanie tak dla uczniów, jak 
i nauczycieli. Pani Barbara Cziomer 
na stanowisku nauczyciela w Grabinie 
pracuje już od 44 lat i z uśmiechem na 
twarzy przyznaje, że warunki stworzone 
przez stowarzyszenie są przyjazne 
nauczycielom. Oprócz w yższego 
pensum, pracownicy mogą liczyć na 
tzw. trzynastki oraz coroczne premie 
z okazji Dnia Nauczyciela.
„Podstawówka” w społeczności wiejskiej 
odgrywa ważną rolę. Dzieci i nauczyciele 
chętnie angażują się w organizowanie 
różnych uroczystości, jak Dzień Babci, 
czy Dzień Kobiet na które przygotowują 
część artystyczną.
 Marian Buśko, dyrektor placówki 
nie martwi się o przyszłość szkoły. Jak 
wynika z prognoz ilość uczniów będzie 
się utrzymywać na poziomie 40-50 
podopiecznych, co nie grozi likwidacją 
szkoły ze względów finansowych. 
Cieszą się z tego zarówno uczniowie, 
jak również szesnastoosobowy personel 
placówki.

Tekst i zdjęcia: Sara Hanko

Debata w gimnazjum
Bialscy gimnazjaliści debatowali na temat 

wieloaspektowości pojęcia zdrowia, 
której są świadomi, jak się okazało. Spotkanie 
odbyło się 27 marca i uczestniczyło w nim 
40 uczniów naszego gimnazjum.
 Przygotowano scenki pro�laktyczne, 
które prowokowały do rozmowy. A tematy 
były trudne: alkoholizm i agresja w rodzi-
nie, odtrącenie, biedna koleżanka, wyjście 
na piwo. Ale żadne pytanie nie zawisło 
w próżni. Uczniowie klas pierwszych i 
drugich chętnie szukali sposobu pomocy 

rówieśnikowi, który znalazł się w trudnej 
sytuacji. Bo celem spotkania było kształcenie 
umiejętności rozwiązywania kon"iktów i 
sytuacji problemowych w relacjach uczeń 
– uczeń, uczeń – rodzice, dziecko – dziecko. 
Gorąca debata pokazała, że nasi uczniowie 
dostrzegają problem, szukają rozwiązania 
i co najważniejsze są asertywni. Wiedzą o 
szkodliwości środków  psychoaktywnych, 
takich jak alkohol, nikotyna, narkotyki, 
dopalacze. Planujemy kolejne debaty.

Joanna Grelich, Romana Gancarz

Nadzieja
w bocianach
Na przełomie marca i kwietnia 
przyleciały do nas bociany. Na 
zdjęciu widoczna bociana para w 
gnieździe przy ul. Nyskiej, przy 
skrzyżowaniu ulic Nyskiej, Staszica 
i Świerczewskiego. Mieszkańcy 
miasta liczą, że bociany poprawią 
bilans demograficzny na terenie 
naszej gminy, bo wszyscy wiemy, 
że bociany przynoszą dzieci.

Pytania do burmistrza

Redakcja: - Na ogół łagodna 
zima pozwoliła na zaoszczędzenie 
części środków przeznaczonych 
na utrzymanie przejezdności dróg. 
Jaka jest ich wysokość i na co zo-
staną przeznaczone?

Burmistrz Arnold Hindera:- 
Zaoszczędziliśmy w okresie zimowym 

około stu tysięcy złotych. Część 
środków przeznaczona zostanie 
na bieżące utrzymanie dróg, a po-
została na kolejny okres zimowy.

- Po okresie zimowym na drogach 
gminnych jest wiele dziur, kiedy 
przystąpi się do ich likwidacji?

- Naprawa dróg gminnych, przy-
słowiowe łatanie dziur zostanie 
przeprowadzone przez Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo – Mostowych 
z Głubczyc w najbliższym czasie. 

- Kiedy przystąpi się do wybu-
rzenia starych budynków przy 
ul. Kościuszki 24 i 22 i budowy 
w tym miejscu nowych budynków 
mieszkalnych?

- Prace rozpoczną się po formalnym 
przekazaniu WiK terenów na których 
znajdują się obiekty przeznaczone 
do wyburzenia. Wówczas przy-
puszczalnie do końca maja obiekty 
te zostaną rozebrane, a następnie 
będzie możliwe rozpoczęcie budowy 
w tym miejscu nowych budynków 
mieszkalnych.
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Byłem żołnierzem Wermachtu
O

siemdziesięcioośmioletni Franci-
szek Wistuba z Chrzelic należy do 

nielicznego już grona byłych żołnierzy 
walczących w czasie II wojny światowej. 
Służył w Wermachcie, o tym przez długie 
lata nie wolno było ani mówić, ani tym 
bardziej pisać. 
 Urodził się w 1924 roku. Dzieciństwo 
i młode lata spędził w Śmiczu w rodzinie 
wielodzietnej Marii i Jakuba. Rodzice 
wychowywali ośmioro dzieci – pięciu 
synów i trzy córki. 

Lata dziecinne i młodzieńcze
 Najstarszym dzieckiem rodziców – wspomina pan 
Franciszek – była moja siostra Augusta. Pozostali bracia 
i siostry byli młodsi ode mnie. W Śmiczu chodziłem 
do szkoły. Rodzina żyła skromnie, praca na roli ciężka, 
a dochody niewielkie. Z rodzeństwem pomagaliśmy 
rodzicom w gospodarstwie. Tak było do 1942 roku.

Na froncie zachodnim
 15 października 1942 roku zostałem powołany do 
wojska. Wyboru nie było, w przypadku odmowy służby 
wojskowej na odmawiających czekał sąd wojenny 
i pluton egzekucyjny. Powołanie otrzymałem pięć 
dni po osiemnastych urodzinach. Nikt nie chce iść 
na wojnę dobrowolnie, dlatego rodzina i ja byliśmy 
pełni obaw. Otrzymałem przydział do piechoty. Po 
krótkim przeszkoleniu wojskowym mój oddział został 
skierowany na front zachodni, w okolice francuskiego 
Metz. Potem, kiedy nasiliły się działania francuskiego 
ruchu oporu naszą jednostkę przeniesiono w pobliże 
granicy z Hiszpanią. Stacjonowaliśmy między innymi 
w okolicach Tuluzy. Po pół roku zostaliśmy przeniesieni 
do Katowic. 

Na froncie wschodnim
 Po miesięcznym pobycie w Katowicach moja 
jednostka została skierowana na front wschodni. 
Zostaliśmy przetransportowani w okolice frontu nad 
Donem. Najgorzej było w okresie zimowym. Ostre 
rosyjskie zimy dawały się żołnierzom mocno we znaki. 
Mieliśmy na szczęście ciepłą zimową odzież. Wojska 
niemieckie po klęsce pod Stalingradem były w odwrocie. 
Pod naporem wojsk sowieckich wycofywaliśmy się w 
kierunku byłej granicy z Polską. Rosjanie nacierali. 
W pobliżu rzeki Bug Sowieci zorganizowali „kocioł”, 
zgarnęli trzy tysiące żołnierzy niemieckich do niewoli. 
Wśród nich byłem ja. Do niewoli dostałem się w sierpniu 
1944 roku. Czy się bałem będąc na froncie? Ten kto 
mówił, że się nie boi, chciał zaimponować kolegom. 
Po prostu kłamał. Codziennie jednak ocieraliśmy się 
o śmierć, która nam zaglądała w oczy. To czyni ludzi 
mniej wrażliwymi na niebezpieczeństwa, przestaje się 
o tym myśleć. Zwycięża wola przetrwania.

W sowieckim łagrze
 Rosjanie wywieźli nas do Terespola, potem przez 
trzy tygodnie jechaliśmy w wagonach towarowych 
na Ural. W każdym wagonie było po stu żołnierzy 
niemieckich, było zimo, racje żywnościowe więcej niż 
skromne. Wielu żołnierzy, moich towarzyszy broni nie 
wytrzymało tych trudów i zmarło w czasie transportu. 
Dostawaliśmy wtedy dziennie do picia wodę i nieco 
czerstwego chleba, twardego jak kamień. Ja również 
niedomagałem, traciłem siły �zyczne.

Pobyt w łagrze
 Po trzech tygodniach dotarliśmy na miejsce przezna-
czenia. Najgorzej było w okresie od października 1944 
r. do maja 1945 r. W pierwszym okresie naszego pobytu 
w łagrze Sowieci rozstrzelali wielu wziętych do niewoli 
żołnierzy. Zostałem przeznaczony do pracy w fabryce 
samochodów ciężarowych. Przez pierwsze pół roku pobytu 
w niewoli chorowałem, byłem niezdolny do pracy. Byłem 
tak osłabiony, że koledzy musieli mi pomagać przy wejściu 
na piętrową pryczę. Ważyłem wtedy 42 kilogramy. 

Obozowe warunki
 Gdy ktoś nie mógł pracować dostawał zmniej-
szony przydział jedzenia – 600 gramów chleba, zupę 
wodziankę, w której pływało kilka liści kapusty i nieco 

oleju jadalnego. Organizmy pozbawione witamin 
i należytego kalorycznego wyżywienia były osłabione, 
wielu chorowało, wielu zmarło. Początkowo było 
nas w łagrze trzy tysiące osób. Pozostało nas tylko 
pięciuset żołnierzy. Kiedy mój frontowy kolega został 
przydzielony do pracy w kuchni przynosił mi suchy 
chleb. To pozwalało zaspokoić trudny do zniesienia 
głód. Pracowaliśmy przez osiem godzin dziennie. Co 
miesiąc poddawani byliśmy kontroli lekarskiej i jak 
ktoś lepiej wyglądał, miał więcej sił musiał pracować 
dziesięć godzin dziennie.

Brak wieści od rodziny
 Nie wolno nam było pisać i wysyłać listów do 
rodziny. Nie wiedzieliśmy co się dzieje w naszych 
rodzinach, a oni nie mieli wieści o naszym losie. 
Najgorsze były święta z dala od rodzinnego domu. 
Pierwszy list przekazałem koledze, który w 1948 r. 
został zwolniony z łagru i jechał do Polski. On nadał 
już z kraju list napisany do mojej rodziny w Śmiczu, 
a następnie na podstawie informacji listownej od 
rodziny pisał do mnie przekazując od niej informacje. 
Każdy przychodzący do łagru list podlegał obozowej 
cenzurze.

W drodze do kraju
 W listopadzie 1949 r. po pięciu latach i czterech 
miesiącach spędzonych w niewoli pociągiem towarowym 
z grupą sześćdziesięciu osób jechaliśmy do Brześcia  
tydzień. Tam spotkaliśmy wielu powracających, którzy 
byli przetrzymywani w Brześciu nawet przez rok. Nie-
zadowolenie ich z tej sytuacji wywołało bunt i władze 
sowieckie, aby ich ukarać w pierwszej kolejności zezwolili 
naszej, dopiero co przybyłej grupie na przekroczenie 

granicy. Po dwóch dalszych tygodniach dotarliśmy na 
Śląsk. Było nas 32 byłych żołnierzy niemieckich, którzy 
wrócili w rodzinne strony, większość jechała dalej, do 
Niemiec, gdzie przesiedlone zostały ich rodziny.

Powrót do domu
 11 grudnia 1949 roku wysiadłem na stacji kolejowej 
w Prudniku , kolejnym pociągiem dojechałem do Białej, 
skąd pieszo udałem się domu w Śmiczu. Była niedziela, 
ludzie w mojej wiosce wychodzili z kościoła. Byłem 
ubrany w typowy lichy waciak (kufajkę i watowane 
spodnie), wstydziłem się tego ubioru i dlatego wra-
całem obrzeżami wsi, aby nie spotkać powracających 
z kościoła. 

Lata powojenne
 Nie umiałem mówić po polsku, rodzice rozmawiali 
wyłącznie po niemiecku. Pierwsze trzy lata po powrocie 
pracowałem jako kowal w Ścinawie. Następnie w latach 
1953 – 1985, do czasu przejścia na emeryturę w wa-
runkach szkodliwych dla zdrowia. Byłem zatrudniony 
przy remontach kotłów w zakładach papierniczych. 
Do pracy dojeżdżałem rowerem do Białej, a następnie 
pociągiem do Krapkowic. I tak codziennie, niezależnie 
od pory roku i pogody.
 W 1951 r. młody Franciszek ożenił się z Marią, 
która zmarła przed piętnastoma laty. Wychowali troje 
dzieci – dwóch synów i córkę. Najstarszy syn Jan już nie 
żyje. Córka Brygida mieszka z rodziną w Śmiczu. 

Przeprowadzka do Chrzelic
 W 1979 r. Franciszek kupił dom jednorodzinny 
w Chrzelicach po rodzinie która wyjechała na stałe do 
Niemiec. Mieszka w nim z synem Gerardem i synową 
Sylwią. Sylwia troskliwie opiekuje się teściem, nic więc 
dziwnego, że pan Franciszek bardzo sobie tę troskliwość 
i dobre serce synowej chwali. Mieszka na cichej, bocznej 
ulicy z widokiem na okoliczne pola i chrzelicki las. Ro-
dzina Franciszka Wistuby jest liczna – ma dwanaścioro 
wnuków i ośmioro prawnuków. Najstarszą wnuczką 
jest obecnie trzydziestojednoletnia Magda, najmłodszy 
prawnuk ma zaledwie siedem miesięcy.

Epilog
 Mój rozmówca o latach wojny mówi bez emocji. Takie 
były czasy, wojennej grozy, panowania totalitaryzmów, 
kiedy życie ludzkie nie przedstawiało wartości. Poza tym 
patrzy na tamte lata z beznamiętnie, czas leczy rany, koi 
ból i smutek, pozwala na bez emocjonalne podejście 
do przeżyć z lat minionych, tych bardziej lub mniej 
odległych. Młodym nie opowiada swoich przeżyć, bo 
im trudno uwierzyć, że to co powie jest prawdą. Dziś 
pan Franciszek mimo upływu lat zachowuje dobrą 
pamięć i zdrowie. I pragnie, aby dopisywało ono jemu 
jak najdłużej. I tego życzymy z całego serca. 

Spisał: Ryszard Nowak

Mapka obejmująca Stalingrad i miejsca nad Donem, 
gdzie walczył Franciszek Wistuba.

8

otwarcie punktu sprzedaży - 28.04.2012 r.
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Terminarz rozgrywek
ligi trampkarzy

(drużyny siedmioosobowe) - runda wiosenna

Występują drużyny: LZS Chrzelice, LUKS Polonia Pogórze, LZS Lubrza, LZS Zawada, 
LZS Dytmarów, LZS Niemysłowice, LZS Czyżowice, LZS Ścinawa Nyska, LKS Polonia 
Biała, KS Fortuna Głogówek, LZS Ligota Bialska – Radostynia, LZS Trzebina

14 kolejka – 28.04.

LZS Trzebina – LUKS Polonia Pogórze – godz. 12.30 (boisko Biała)
LZS Chrzelice – LZS Lubrza – godz.11.00 (boisko Chrzelice)

KS Fortuna Głogówek – LZS Zawada – godz.11.00 (boisko Głogówek)
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Dytmarów – godz.12.30 (boisko Chrzelice)

LKS Polonia Biała – LZS Niemysłowice – godz.11.00 (boisko Biała)
LZS Ścinawa N. – LZS Czyżowice – godz.11.00 (boisko Ścinawa N.)

15 kolejka – 1.05.

LZS Ścinawa N. – LZS Trzebina – godz.11.00 (boisko Ścinawa N.)
LZS Czyżowice – LKS Polonia Biała – godz.11.00 (boisko Biała)

LZS Niemysłowice – LZS Ligota B.-Radostynia – godz.11.00 (boisko Niemysłowice)
LZS Dytmarów – KS Fortuna Głogówek – godz.12.30  (boisko Niemysłowice)

LZS Zawada – LZS Chrzelice – godz.11.00 (boisko Zawada)
LZS Lubrza – LUKS Polonia Pogórze – godz.12.30 (boisko Biała)

16 kolejka – 5 maja

LZS Trzebina – LZS Lubrza – godz.12.30(boisko Biała)
LUKS Polonia Pogórze – LZS Zawada – godz.11.00 (boisko Pogórze)

LZS Chrzelice – LZS Dytmarów – godz.11.00 (boisko Chrzelice)
KS Fortuna Głogówek – LZS Niemysłowice – godz.11.00 (boisko Głogówek)

LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Czyżowice – godz.12.30 (boisko Pogórze)
LKS Polonia Biała – LZS Ścinawa N. – godz.11.00 (boisko Biała)

17 kolejka – 12.05.

LKS Polonia Biała – LZS Trzebina – godz.11.00 (boisko Biała)
LZS Ścinawa N. – LZS Ligota B.-Radostynia – godz.11.00 (boisko Ścinawa N.)
LZS Czyżowice – KS Fortuna Głogówek – godz.12.30 (boisko Niemysłowice)

LZS Niemysłowice – LZS Chrzelice – godz.11.00 (boisko Niemysłowice)
LZS Dytmarów – LUKS Polonia Pogórze – godz.11.00 (boisko Pogórze)

LZS Zawada – LZS Lubrza – godz.11.00 (boisko Zawada)

18 kolejka – 19.05.

LZS Trzebina – LZS Zawada – godz.-12.30 (boisko Pogórze)
LZS Lubrza – LZS Dytmarów – godz.11.00 (boisko Biała)

LUKS Polonia Pogórze – LZS Niemysłowice – godz.11.00 (boisko Pogórze)
LZS Chrzelice – LZS Czyżowice – godz.11.00 (boisko Chrzelice)

KS Fortuna Głogówek – LZS Ścinawa N. – godz.11.00 (boisko Głogówek)
LZS Ligota B.-Radostynia – LKS Polonia Biała godz. – 12.30 (boisko Biała)

19 kolejka – 26.05. 

LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Trzebina – godz.12.30 (boisko Biała)
LKS Polonia Biała – KS Fortuna Głogówek – godz.11.00 (boisko Biała)

LZS Ścinawa N. – LZS Chrzelice – godz.11.00 (boisko Ścinawa N.)
LZS Czyżowice – LUKS Polonia Pogórze – godz.11.00 (boisko Pogórze)

LZS Niemysłowice – LZS Lubrza – godz.11.00 (boisko Niemysłowice)
LZS Dytmarów – LZS Zawada – godz.12.30 (boisko Pogórze)

20 kolejka – 2.06.

LZS Trzebina – LZS Dytmarów – godz.12.30 (boisko Biała)
LZS Zawada – LZS Niemysłowice – godz.11.00 (boisko Niemysłowice)

LZS Lubrza – LZS Czyżowice – godz.11.00 (boisko Niemysłowice)
LUKS Polonia Pogórze – LZS Ścinawa N. – godz.11.00 (boisko Pogórze)

LZS Chrzelice – LKS Polonia Biała – godz.11.00 (boisko Biała)
KS Fortuna Głogówek – LZS Ligota B.-Radostynia – godz.12.30 (boisko Głogówek)

20 kolejka – 9.06.

KS Fortuna Głogówek – LZS Trzebina – godz.11.00 (boisko Głogówek)
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Chrzelice – godz.12.30 (boisko Biała)

LKS Polonia Biała – LUKS Polonia Pogórze – godz.11.00 (boisko Biała)
LZS Ścinawa N. – LZS Lubrza  - – godz. 11.00 (boisko (Ścinawa N.)
LZS Czyżowice – LZS Zawada – godz.12.30 (boisko Niemysłowice)

LZS Niemysłowice – LZS Dytmarów – godz.11.00 (boisko Niemysłowice)

21 kolejka – 16.06.

LZS Trzebina – LZS Niemysłowice – godz.12.30 (boisko Niemysłowice)
LZS Dytmarów – LZS Czyżowice – godz.11.00 (boisko Niemysłowice)

LZS Zawada – LZS Ścinawa N. – godz.11.00 (boisko Zawada)
LZS Lubrza – LKS Polonia Biała – godz.11.00 (boisko Biała)

LUKS Polonia Pogórze – LZS Ligota B.-Radostynia – godz.12.30 (boisko Pogórze)
LZS Chrzelice – KS Fortuna Głogówek – godz.11.00 (boisko Chrzelice)

Terminarz rozgrywek klasa A juniorów runda wiosenna
Występują drużyny: LZS Dytmarów, LZS Lubrza, KS Fortuna Głogówek, LZS Łąka Prudnicka, LZS Olbrachcice.

13 kolejka

LZS Olbrachcice – LZS Lubrza – 29.04. godz.11,00

14 kolejka

LZS Olbrachcice – pauza 6.05.

15 kolejka

LZS Olbrachcice – KS Fortuna Głogówek – 13.05. godz.11,00

16 kolejka

LZS Dytmarów – LZS Olbrachcice – 20.05. godz.11,00

17 kolejka

LZS Olbrachcice – LZS Łąka Prudn – 27.05.  godz.11,00

18 kolejka

LZS Lubrza – LZS Olbrachcice – 3.06. godz. 11,00

19 kolejka

LZS Olbrachcice – pauza  10.06

20 kolejka

KS Fortuna Głogówek – LZS Olbrachcice – 17.06. godz.11,00

Terminarz rozgrywek
klasa A grupa III
Sezon 2011/2012 – runda wiosenna

Występują zespoły: LKS Bodzanów, LZS Ścinawa Nyska, KS Sławięcice Kędzie-
rzyn-Koźle, KS Fortuna Głogówek, LZS Orzeł Branice, LKS Śląsk Reńska Wieś, 
LKS Porawie Większyce, LZS Iskra Zopowy, LZS Racławiczki, LZS Lubrza, LZS 
Victoria Łany, LKS Spartan Grudynia Wielka, MGKS Cukrownik Baborów, LUKS 
Polonia Pogórze, KS Cisowa Kędzierzyn-Koźle, LZS Zryw Opawice.

Kolejka 21 – 25.04.2012 r.

LUKS Polonia Pogórze – LZS Racławiczki

Kolejka 22 – 29.04.2012 r.

LZS Lubrza – LUKS Polonia Pogórze

Kolejka 23 – 3.06.2012 r.

LUKS Polonia Pogórze – LZS Victoria Łany

Kolejka 24 – 6.05.2012 r. 

Spartan Grudynia WLK. – LUKS Polonia Pogórze

Kolejka 25 – 13.05.2012 r.

LUKS Polonia Pogórze – MGKS Cukrownik Baborów

Kolejka 26 – 20.05.2012 r.

LKS Bodzanów – LUKS Polonia Pogórze

Kolejka 27 – 27.05.2012 r. 

Cisowa K.Koźle – LUKS Polonia Pogórze

Kolejka 28 – 30.05.2012 r. 

LUKS Polonia Pogórze – LZS Zryw Opawice

Kolejka 29 – 3.06.2012 r. 

LZS Iskra Zopowy – LUKS Polonia Pogórze

Kolejka 30 – 10.06.2012 r. 

LUKS Polonia Pogórze – LKS Poprawie Większyce

Terminarz rozgrywek
II liga juniorow grupa III

runda wiosenna

Występują zespoły: LKS Orzeł Dzierżysław, LZS Stare Koźle, LZS Zryw Opawice, 
MKS Włókniarz Kietrz, LUKS Polonia Pogórze, LZS Zawada, TS Chemik Kędzie-
rzyn-Koźle, LZS Walce, TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle, LZS Rolnik Lewice, 
LZS Leśnica, LZS Nowy Dwór, LKS Śląsk Reńska Wieś, Start Bogdanowice.

Kolejka 19

LUKS Polonia Pogórze – LZS Nowy Dwór – 29.04. godz. 11.00

Kolejka 20

LKS Śląsk Reńska Wieś – LUKS Polonia Pogórze – 29.04. godz. 11.00

Kolejka 21

LUKS Polonia Pogórze – LZS Start Bogdanowice – 6.05. godz.11.00

Kolejka 22

TS Chemik K.Koźle – LUKS Polonia Pogórze – 13.05. godz. 11.00 

Kolejka 23

LUKS Polonia Pogórze – LZS Zawada – 20.05. godz. 11.00

Kolejka 24

LUKS Polonia Pogórze – LZS Zawada – 27.05. godz. 11.00

Kolejka 25

MKS Włókniarz Kietrz – LUKS Polonia Pogórze – 3.06. godz. 11.00

Kolejka 26

LUKS Polonia Pogórze – LZS Zryw Opawice – 10.06. godz. 11.00
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Odeszli
Maria Wittor ur. 1941 r. zm. 24.03.2012 r. zam. Mokra

Marian Chełmecki ur. 1953 r. zm. 24.03.2012 r. zam. Łącznik

Rafał Walczak ur. 1936 r. zm. 26.03.2012 r. zam. Łącznik. 

Adam Witor ur. 1970 r. zm. 29.03.1912 r. zam. Pogórze

Krzysztof Niewiadomski ur. 1952 r. zm. 04.04.2012 r. zam. Krobusz

Michał Faber ur. 1922 r. zm. 05.04.2012 r. zam. Chrzelice

Paweł Lata ur. 1931 r. zm. 09.04.2012 r. zam. Łącznik

Kazimierz Chałupa ur. 1919 r. zm. 11.04.2012 r. zam. Łącznik

Występują zespoły: LKS Polonia Biała, LZS Ligota Bialska – Radostynia, LKS 
Racławia Racławice Śląskie, LZS Rzepce, LZS Kolnowice, LZS Zawada, LKS Rolnik 
Biedrzychowice, LKS Partyzant Kazimierz, LZS Olbrachcice, LZS Chrzelice.

Kolejka 14 
LZS Chrzelice – LKS Racławia II Racławice – 29.04. godz. 13,00

LZS Ligota B. – Radostynia – LZS Rzepce - 29.04. godz.16,00
LKS Polonia Biała – LZS Kolnowice - 28.04. godz.16,00

LZS Olbrachcice – LZS Zawada – 28.04. godz.16,00
LKS Partyzant Kazimierz – LKS Rolnik Bierzychowice – 29.04.  godz.16,00

Kolejka 15
LKS Partyzant Kazimierz – LZS Chrzelice  - 6.05. godz.16,00

LKS Rolnik Biedrzychowice – LZS Olbrachcice - 6.05. godz.14,00
LZS Zawada – LKS Polonia Biała - 6.05. godz.16,00

LZS Kolnowice – LZS Ligota B.-Radostynia – 6.05. godz.16,00
LZS Rzepce – LKS Racławia II Racławice – 5.05. godz.17,00

Kolejka 16 
LZS Chrzelice – LZS Rzepce – 13.05. godz.13,00

LKS Racławia II Racławice – LZS Kolnowice – 13.05. godz.16,00
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Zawada – 13.05. godz.16,00

LKS Polonia Biała – LKS Rolnik Biedrzychowice – 12.05. godz.16,00
LZS Olbrachcice – LKS Partyzant Kazimierz – 13.05. godz.14,00

Kolejka 17 
LZS Olbrachcice – LZS Chrzelice – 20.05. godz.16,00

LZS Partyzant Kazimierz – LKS Polonia Biała – 20.05. godz.16,00
LZS Rolnik Biedrzychowice – LZS Ligota B.-Radostynia – 20.05. godz. 16,00

LZS Zawada – LKS Racławia II Racławice – 20.05. godz.16,00
LZS Kolnowice – LZS Rzepce – 20.05. godz.16,00 

Kolejka 18
LZS Chrzelice – LZS Kolnowice – 27.05. godz.16,00

LZS Rzepce – LZS Zawada – 27.05. godz. 16,00
LKS Racławia II Racławice – LKS Rolnik Biedrzychowice – 27.05. godz.16,00
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Partyzant Kazimierz – 27.05. godz.16,00

LKS Polonia Biała – LZS Olbrachcice – 27.05. godz.16,00

TERMINARZ ROGRYWEK 
KLASY B SENIORÓW – GRUPA II
RUNDA WIOSENNA 2011/2012

Egzaminy na stopnie
w Yawara

W Krakowie w dniach 24-26 lutego 2012 
roku odbyło się jubileuszowe XXX 

Gasshuku Yawara / Jutsu prowadzone przez 
Hanshi Terry Wingrove`a (9 Dan Jujutsu, 9 
Dan Karate, 3 Dan Aikido). W ostatnim dniu 
seminarium odbył się drugi o"cjalny w Pol-
sce egzamin na stopnie kyu i dan w systemie 
Yawara przeprowadzony przez sensei Win-
grove. Pierwszy taki egzamin odbył się w listo-
padzie 2007 roku w Gdańsku. Obecny, nie-
dzielny egzamin trwał kilka godzin, a wśród 
ponad dwudziestoosobowej grupy egzami-
nowanych było pięciu przedstawicieli Cen-
trum KOBUDO KENKYUKAI w Chrzelicach. 
Byli to: asystent instruktora Stanisław Gazda 
z Kobukan dojo (Opole), który zdał na sto-
pień ikkyu yawara (1 kyu), sensei Robert 
Bober z Kobukan dojo (Opole) awansowany 
na stopień sandan yawara (3 dan), sensei 
Grzegorz Grinig z Igirisu Shibu dojo (Lon-
dyn) awansowany także na stopień sandan 
yawara, sensei Waldemar Pschemus z Doitsu 
Shibu dojo (Niemcy), który otrzymał awans 
na stopień godan yawara (5 dan) oraz Pre-
zes Centrum Eryk Murlowski z Sakura no 
Yama dojo (Chrzelice) awansowany na sto-

pień rokudan yawara (6 dan). Ostatni dwaj 
wymienieni są spośród dwudziestu kilku 
polskich studentów yawara jedynymi o"-
cjalnymi uczniami Hanshi Terry Wingrove, 
którzy współpracują z nim już od 1989 roku, 
w którym to roku właśnie w Krakowie odbyło 
się I Gasshuku Yawara. Dodać tylko należy, 
że cała czwórka promowanych studentów 
to także uczniowie sensei Eryka Murlow-
skiego, z których najmłodszy ćwiczy pod 
jego okiem 6 lat a najstarszy 24 lata.
 Grupa egzaminowanych podzielona była 
na trzy podgrupy: seniorzy i zaawansowani. 
W każdej podgrupie hanshi Wingrove osobi-
ście wyznaczył pary do egzaminów. W trakcie 
egzaminów były także krótkie wykłady tech-
niczne sensei Terrego. Każda egzaminowana 
para osobno zdawała egzamin przed egza-
minatorem. Kilkanaście minut po zakończe-
niu egzaminu sensei Terry Wingrove ogłosił 
wszystkim obecnym w dojo wyniki, mówiąc 
kto zdał na jaki stopień. Sensei ogłosił także, 
że odpowiednie certy"katy promowani otrzy-
mają na jednym z najbliższych seminariów 
w maju w Gdańsku.

Ceremonia nadania stopni i Walne Zebranie w Chrzelicach

W 
sobotę 13 marca 2012 roku w Sa-

kura no Yama So-Honbu dojo 
mieszczącym się w Wiejskim Centrum 
Kultury i Rekreacji w Chrzelicach odbyła 
się uroczysta ceremonia wręczenia 
certyfikatów na wyższe stopnie kyu 
w systemach Goshin jujutsu i Nihon 
jujutsu. Nominowanych z ramienia 
Centrum KOBUDO KENKYUKAI było 
ponad dwadzieścia osób (studenci 
i asystenci instruktora) z Chrzelic, 
Choszczna, Domecka, Mosznej, Góry 
Św. Anny, Łącznika, Łąki Prudnickiej, 
Pokoju i Prudnika. 
 Nominacja ta była uwieńczeniem 
dwumiesięcznej sesji egzaminów, które 
rozpoczęły się już w grudniu 2011 roku 
a zakończyły w ostatnim dniu stycznia 
2012 roku. Egzaminy przeprowadzane były 
na przemian raz w Chrzelicach (Sakura 
no Yama dojo), raz w Opolu (Kobukan 
dojo). W ich wyniku dwadzieścia pięć 
osób zostało promowanych na wyższe 
stopnie kyu od rokkyu do ikkyu.
 Ceremonię prowadził Eryk Murlowski 
(7 Dan jujutsu, 6 Dan yawara), Prezes 
i Dyrektor Techniczny Centrum wraz 
z Waldemarem Pschemusem (5 Dan 
yawara, 4 Dan jujutsu), regionalnym 
koordynatorem Centrum w Niemczech 
i Robertem Boberem (3 Dan jujutsu, 3 
Dan yawara), Dyrektorem Biura Zarządu 
Centrum. Po wygłoszeniu krótkiej prze-
mowy przez Prezesa wspólnie wręczali 
nominowanym certy'katy oraz po raz 

pierwszy w historii Centrum specjalne 
dokumenty - książeczki członkowskie 
centrum (tzw. budopassy). Trzej no-
minowani będący zarazem asystentami 
instruktora w centrum - Michał Rutkowski 
i Tobiasz Bekiesch (z Sakura no Yama 
dojo Chrzelice) oraz Stanisław Gazda 

(z Kobukan dojo Opole) za swoją pracę 
i zaangażowanie prócz wyższych stopni 
otrzymali upominki książkowe. Wśród 
nominowanych były też dwie dziewczyny 
z Kobukan dojo w Opolu - Beata Jończyk 
promowana na stopień 3 kyu oraz Joanna 
Jeżewska promowana na stopień 5 kyu. 
Najmłodszy adept jujutsu Arkadiusz 
Bieniek z Sakura no Yama dojo Chrzelice 

otrzymał promocję na stopień 4 kyu. 
Po zakończeniu wręczenia certy'katów 
wszyscy zebrali się do zrobienia wspólnych 
pamiątkowych zdjęć, a później udali się 
do sali na I piętrze na rozmowy w kuluarach 
połączone z konsumpcją kilku rodzajów 
ciast wraz z pyszną herbatą i kawą. W uro-

czystości wzięli udział zaproszeni goście, 
w tym kilkoro rodziców nominowanych. 
Z przyczyn technicznych na ceremonię 
przybyło kilka osób, które otrzymają 
certy'katy przy najbliższej okazji.
 Po zakończeniu uroczystości w chrzelic-
kim WCKiR odbyło się V Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
Centrum KOBUDO KENKYUKAI. Było 

to zebranie sprawozdawczo wyborcze 
podsumowujące pięcioletnią kadencję 
władz centrum. Prawie dwudziestooso-
bowa grupa członków centrum w trakcie 
ponad dwugodzinnego zebrania przyjęła 
sprawozdania z działalności wraz z 'nan-
sowym za 2011 rok i udzieliła zarządowi 
centrum absolutorium. Później nastąpiły 
wybory członków zarządu i komisji 
rewizyjnej, gdzie w głosowaniu jawnym 
zdecydowaną większością głosów zarząd 
na następną kadencję będzie pracował 
w niezmienionym składzie – Prezes Eryk 
Murlowski, Wiceprezes Robert Bober 
oraz skarbnik Bartosz Zawada. Zmienił 
się tylko nieznacznie skład komisji rewi-
zyjnej, której nowym przewodniczącym 
został Piotr Wichłacz. Walne Zebranie 
przyjęło także kilka uchwał, w tym jedną 
dotyczącą zmian w statucie stowarzyszenia 
mających na celu lepsze i skuteczniejsze 
wypełnianie zadań statutowych. Ma to też 
związek z rozszerzeniem działalności 
centrum poza granicę kraju (Niemcy 
i Anglia) jak i w kierunku rozwoju 
monocyklingu i historii regionalnej. 
Podsumowanie wykazało, że rok 2011 
to dobry okres w działalności stowa-
rzyszenia, w którym Centrum zaistniało 
bardzo mocno nie tylko na arenie krajowej 
ale też i międzynarodowej. Można mieć 
tylko nadzieję, że kolejny 2012 rok będzie 
jeszcze lepszy a działalność centrum da 
satysfakcję wszystkim jego członkom 
i sympatykom.
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, "ot)
 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

Wynajem namiotów

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

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864 
 77 437 54 12CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim kolegom mieszkań-
com Białej i Przewodniczącej 
Samorządu Mieszkańców Nr 2 
Annie Solloch, która przekazała 
nam wsparcie finansowe od 
mieszkańców ul Szynowice 
dla naszego syna Marka pod-
czas jego choroby i pobytu 
w Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie dziękują rodzice 
Klaudia i Edward Lompa

OGŁOSZENIE
Sprzedam Humus z pól, 

czyli ziemię nadającą się 

do ogrodów.

tel. 600 989 417,

77/ 4376 917.

PODZIĘKOWANIE
Podziękowania wszystkim, którzy 
wzięli udział w przygotowaniu 
kiermaszu świątecznego w Białej 
na rzecz odnowy przykościelnej 
groty składają organizatorzy

BIURO RACHUNKOWE MALEX
Łącznik, ul. Skowrońskiego 25

telefon: +48 728 949 755 lub +48 606 833 604

• Roczne rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych (PIT)

• Księga przychodów i rozchodów, ryczałt, KP
• VAT w rolnictwie
• Rozliczenia z ZUS, US i inne

Atrakcyjne upusty!!!
Nawet do 75% wynegocjowanej ceny usługi

przez pierwsze 2 miesiące

Jacek Thiel
Biała Prudnicka, ul. Prudnicka 33

tel. 77 43 88 280, 600 807 416

Przyjmę uczniów

PODZIĘKOWANIE
Za udział w ostatniej drodze

śp. Mariana Chełmeckiego 

i okazane wyrazy współczucia

serdeczne podziękowanie 

składają

rodziny

Chełmeckich i Lissoń



PANORAMA BIALSKA ❍ KWIECIEŃ ❍ 201212

21 marca około osiemdziesięcioro dzieci z bialskiego przedszkola powitało 
przyjście wiosny. Pogoda w tym dniu dopisała. Barwny pochód przedszko-

laków z marzannami, gaikami i innymi emblematami symbolizującymi nadejście 
wiosny z udziałem nauczycielek przedszkolnych przemaszerował ulicami miasta 
wzbudzając zainteresowanie przechodniów. Dzieci w sali Gminnego Centrum 
Kultury w Białej obejrzały sztukę teatralną „Paweł i Gaweł”. W drodze powrot-
nej na placu przed przedszkolem marzanny, symbol odchodzącej zimy zostały 
spalone. Powitanie wiosny przygotowały nauczycielki: Marzanna Schirmeisen, 
Daria Madzia, Klaudia Glombica i Urszula Handermander.

Konkurs kroszonkarski
Od kilku lat w Gminnym Centrum Kultury w Białej w okresie poprze-

dzającym Święta Wielkanocne odbywa się konkurs kroszonkarski 
dla uczniów szkół z terenu bialskiej gminy. Celem konkursu jest ocalenie od 
zapomnienia tradycji zdobienia jaj wielkanocnych.
 Młodzież szkolna chętnie uczestniczy w konkursie, doskonali swoje umie-
jętności w zakresie zdobienia kroszonek. Również w tym roku zorganizowany 
został konkurs kroszonkarski.
 Na zdjęciu: młodzi kroszonkarze przy pracy.

Powitanie wiosny
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isiskaka sportrtowego, k któtótóre odbdbędędzizie sisię 5 5 majaja 
2012 r. o godz. 14.00. W programie przewi-
dziane są rozgrywki sportowe (14.00 – 17.00) 
a następnie zabawa taneczna.

Organizatorzy

Wieś Łącznik, która przy-

stąpiła do programu 
Odnowy Wsi w 1997 r. może 
poszczycić się wieloma osią-

gnięciami. Prezesem lokalnego 
stowarzyszenia jest Dorota 
Małek. 

 W 2011 roku wartość wszystkich 
zrealizowanych przedsięwzięć i pro-
jektów wzniosła 85 tys. zł. Wydatko-
wane zostały one na przedsięwzięcia 
materialne i niematerialne. W ramach 
przedsięwzięć maerialnych zrealizowano 
następujące inwestycje:

• na rzecz powstania Wiejskiego 
Centrum Rekreacji i Sportu zlecono 
wykonanie kosztorysu inwestorskiego 
w celu postawienia przy obiekcie 
sportowym boiska wielofunkcyjnego. 
18.400 zł wydatkowano na budowę 
terenu rekreacyjnego „Piekielko”.

• zlecono i wykonano baner promocyjny 
o wymiarach 4 x 1,5 m z pięknym 
zdjęciem Łącznika z lotu ptaka, kubki 
ze starym zdjęciem Łącznika i 1.000 
pocztówek. Materiały promocyjne 
stowarzyszenie otrzymało za udział 
w projekcie zorganizowanym przez 
Centrum Wspierania Inicjatyw Lo-
kalnych,

• zadbano o urządzenie przed remizą 
OSP placu św. Floriana. Na placu przed 
remizą prezentowana jest zabytkowa 
sikawka konna. W ramach tych prac 
wykonano ogrodzenie, wiatę i wybru-
kowano podłoże. Łączna wartość tych 
prac wyniosła 8.360 zł.,

Rok miniony
w Odnowie Wsi Łącznik

• Uporządkowano miejscowy cmentarz, 
w kwaterze gdzie pochowani zostali 
żołnierze polegli w czasie działań 
wojennych teren ogrodzono ozdobnymi 
łańcuchami. 

 Do przedsięwzięć niematerial-
nych zrealizowanych należą przede 
wszystkim imprezy kulturalne i in-
tegracyjne. W 2011 r. zorganizowano 
ich jedenaście.  Najważniejszą z nich 
jest „Dźwięk Blaszanego Bębenka” 
– impreza organizowana przez 
Koło DFK w Łączniku. 8 marca 
zorganizowano Dzień Kobiet, 15 
października Dzień Kobiet Wiejskich, 
rajdy rowerowe w ramach których 
poznawane są ciekawe miejsca na te-
renie łącznickiej parafii. Odbywają 
się rokrocznie wigilie dla samotnych, 
Dzień Chorych przy współudziale 
parafialnego Caritasu.
 Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Matki odbywają się przy aktywnym 
udziale miejscowych przedszkolaków, 
podobnie jak Jasełka i wieczór wigilijny 
z udziałem uczniów miejscowych 
szkół. 

 W 2011 r. z tytułu organizacji 
imprez lokalnych  wpływy wyniosły 
1.900 zł, dofinansowanie od sponsorów 
- 3.150 zł, a ze źródeł zewnętrznych 
4.550 zł. Prace społeczne wykonane 
w minionym roku wyceniono na 30.740 
zł. Pod koniec 2011 r. stowarzyszenie 
złożyło dwa wnioski o dofinanso-
wanie w ramach środków unijnych 
projektów na urządzenie nowoczesnej 
świetlicy wiejskiej oraz „Odnowy 
z komputerem”.

Jest taki kraj,
gdzie nawet cmentarz
zapłonie życiem zmarłych.
- Wiara przenika,
głos jej słyszany
z otchłani wieków
jednoczy mało wytrwałych,
zbyt często wątpiących.
Jest taki brylant,
którego brukselscy szlifierze
pragną przejąć za bezcen.
Ileż to rozżalonych słów
przenika na oślep,
bo naród na łąkach

wsłuchany w jedności
w perłę pasterza.
Tego nie było,
nie ma i nie będzie –
nigdy i nigdzie.
A my?  - tutaj żyjemy.
Jakie to szczęście…

Jan Szczurek

Pielgrzym

OGŁOSZENIE

Zakład produkcji pelletów ze słomy 
zatrudni w okresie żniw lub na stałe:

• traktorzystów

• kierowców CE

• mechanika
tel. 77/ 4376 917,  600 989 417
Miejsce pracy: Śmicz k/ Białej


