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sukcesy grupa STARS, Bialskie Mażoretki 
(grupy: szkolna, przedszkolna, szkółka 
i  najstarsza – LOCA). Popisy dali też 
młodzi muzycy grający na instrumentach 
klawiszowych (uczniowie Damiana 
Weinkopfa), instrumentach dętych 
(uczniowie Andrzeja Weinkopfa i Łu-
kasza Ostrowskiego), młodzi gitarzyści 
(którym na scenie towarzyszył instruktor 
Stanisław Michałowski).
 Trochę egzotyki wprowadziła grupa 

grająca na bębnach afrykańskich 
djembe „Black in white”. Nie zabrakło 
również Denisa Kopca, który zagrał 
kilka utworów na Fletni Pana. Był 
także element sportowy: popis dali 
dobrze wszystkim znani monocykliści 
z Chrzelic, a także karatecy: uczniowie 
Klubu TORAKAN Biała (we współpracy 
z karatekami z Jesenika).
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Zaprezentowali się w różnych dziedzinach

Muzyka, cegiełki, licytacje, pokazy

Pokazy karateków - bialskich i nie tylko

Publika i uczestnicy - dopisali

Zaprezentowały się m.in. mażoretki

Strażacy zaprezentowali to, czym nieraz przychodzi im się zajmować'

cd. na str. 12

cd. na str. 12

3 czerwca Gminne Centrum 
kultury w Białej po raz kolejny 
zorganizowało Przegląd Ze-

społów Artystycznych. Impreza 
ta ma na celu popularyzację oraz 
promowanie młodych (i tych star-
szych też) artystów, którzy działają 
na terenie naszej gminy.

 W  tym roku przegląd odbył się 
w parku w Białej. Na scenie zaprezen-

Po raz kolejny w Boże Ciało 
(czwartek wypadł tym 
razem 31 maja) na po-

dwórku przy plebanii w Białej 
zorganizowany został Festyn 
Rodziny Kamiliańskiej.

 Imprezę poprowadził Joachim Kosz, 
a  w  programie znalazły się występy 
wokalne (Justyna Grelich, Martyna 

towały się przeróżne formacje: były 
chóry (Seniores z  Łącznika, Campa-
nella z Grabiny, Zgoda z Chrzelic, Die 
Neudorfer z Nowej Wsi Prudnickiej), 
zespoły wokalne (Fermata – kierowana 
przez Anitę Bąk; Studio Piosenki – pod 
kierunkiem Iwony Preusner). Repertuar 
był zróżnicowany, publiczność usłyszała 
piosenki polskie i zagraniczne.
 Nie zabrakło elementów tanecznych – 
pojawiła się odnosząca ostatnio znaczące 

Preusner, Dawid Brzozowski, Julia 
Bąk i Julia Macioł, Andrea Rischka), 
taneczne (STARS, Bialskie Mażoretki 
– grupy przedszkolna i szkolna, Bial-
skie Mażoretki LOCA, zespół ROLL 
STARS z gościnnym występem samego 
o. Waldemara Wołowskiego), instru-
mentalne (Lukas Gogol – zwycięzca 
jubileuszowej edycji „Mam talent!”).
 Pogoda była idealna, słońce prażyło, 

więc organizatorzy przygotowali dla 
publiczności parasole, pod którymi 
można było się skryć. Każdy miał 
możliwość zakupienia tzw. cegiełki 
z  niespodzianką; odbyło się losowa-
nie (roweru – ufundowanego przez 
proboszcza o. Franciszka Bieńka; 
telewizora – fundowanego przez pro-
wincjała o.  Mirosława Szwajnocha; 

sprzętu AGD – ufundowanego przez 
burmistrza Białej Edwarda Plickę) oraz 
licytacja nagród specjalnych (m.in. 
koszulki ZAKSY i piłki z autografami, 
biletu na przelot samolotem, piłki 
z podpisem Michała Pazdana).
 Przygotowano także atrakcje dla 
dzieci: dmuchańce i zjeżdżalnie.
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Stare i nowe maszyny dloł rolników

Na bezrok banie 70 lołt, jak ech 
wyszła ze wsi, ale wieś ze mnie 
nie wyszła do dzisiej, bez-

tóż łoglondałach tyż trocha targi Opola-
gra w  Kamieniu Śląskim. To se w  gowie 
nie mieści, jaki wielki postemp techniczny 
nastompioł na wsi.
 Nołwianci maszyn to do żniw se bez te 70 
lołt zmieniyły, łod Grasmejerów do handa-
blejgrow i do skrzydlawy, chtoroł już sama 
gołszci zboża ubierała, aż do snopowioł-
zołki i piyrszych kombajnów. Nołprzód boły 
Vistule, poti Bizony, ale na naszyjch śląskich 
wsiach już rychli zaczły jeździć kombajny uży-

wane z Niemiec – zwiały se Class, Farry abo 
Dżandery. Co z tygo, iż PGR–y i Kółka rol-
nicze miały co trzeba, ale gospodołrze indy-
widualni, tzw. kułaki, kombajnu nie mogli 
tak wczas kupić. Bez toż ludzie, co stąd wyje-
chali do Rajchu, tał zaczli kupować maszyny. 
Byli pośrednicy, co wagonoma je posłali do 
Opola, a poti już tał tyż był chtoś, co je ode-
broł i  odesłoł tym, co je kupiyli. Boły to 
czasy w latach siedem- i łosiemdziesiątych, 
kiedy ludzie z naszych stron masowo ucie-
kali do Rajchu. Majstens modzi wykupiyli se 
wycieczkał do Niemiec i przi piyrszyj halten-
stely wysiedli z autobusu i już nazołd do niego 
nie prziszli, jyno jechali zarołz do Friedlandu 
abo do inkszygo lagru. Ci to byli źle drań, 
bo weźli jyne jeden abo dwa kofry. Niechto-
rzi łojcowie ani nie wiedzieli, iż tał łostaną. 
Narołz łostało dwóch staryjch ludzi na gospo-

darstwie. Boła to wielko starość dlo nich. 
Niechtorzi z tyjch modych byli dziepiyro co 
po weselu, niechtorzi już budowali abo mieli 
już gotowa chałupał. Z domu dostali dzieli-
zna, urzondzali se, wszyscy z domu pomoł-
gali, a poti wszystko łostawiyli abo sprzedali 
za byle co. Nołczanści to chop piyrszyj uciek, 
a kobiyta poti miała czas coś tał naszyjko-
wać i zabrać, co by se tak dokna wszystko 
nie zmitrałżyło. Przeca narobiyli se przi tyj 
wszyscy, a w Reichu i tyż za darmo żołdyn 
nic nie doł. Jakie to boły trudne czasy dloł 
tyjch, co wyjechali i dloł tyj co łostali. Zna-
łach tako dziołcha, co tyż uciekła jyno z jed-

nyj kofrał, a za rok już kupiyła taki niewielki 
kombajn dudom, kosztowoł 4.000 marek. Jak 
łona musiała szporować, nic se nie życzyć, 
wiela klamek musiała napucować, żeby te 
pieniondzy zarobić. Ale jako to boła ulga 
loł staryjch łojców. Myśla, iż takich jak łona 
boło w tyj czasie siyła. A  jedna matka, co 
i wszystkie dzieci wyjechały i łostała sama 
na wielki gospodarstwie – jak joł zapyjtałach, 
co to tał robią w tyj rajchu? – No zaczyjnajoł 
łod poczontku i szkrobioł fenik do fenika – 
padała i niewiela dajoł znać o sobie, ale to 
i dobrze, bo tyj myni wiał, tyj lepszi śpiał.
 W 2000 roku to w Śmiczu już czworty 
rołz robiyli Heimatreffen i  do tygo wieś 
miała 777 lołt. I zaś wszyscy ci starzi przije-
chali. Ale tyj razał boło tyż siyłał modyjch ze 
swojymi dziećmi. To byli ci, co to nielegalnie 
pouciekali i ci, co poti normalnie wyjechali. 

To łoni nołwiancyj pomołgali swoji rodzi-
nie, prziwoziyli te nowości z Niemiec, ten 
postęp na te nasze opolskie wioski. I histo-
ria zaś sie powtórzyła. Wdycki ludzie baną 
chcieli sie nauczyć coś nowego i lepszego od 
swojich somsiadów, bo – na tyj stoi ta nasza 
Europa. A skrzidlawy i  inne maszyny rol-
nicze z Opolszczyzny zaczły w tyjch latach 
jeżdzic po polach w Bieszczadach i postęp 
poszoł dalej na wschód. Poti przyszoł taki 
czas, iż corołz wianci ludzi z Ukrainy zaczło 
robić na ślonskich wsiach jeszcze za komuny. 
To łoni kupowali roztomajyty maszyny od 
naszych gospodołrzy i  PGR-ów, choć już 

boły dość feste ausrałżiyrt, to jednak jeszcze 
dugo służyły kaj indziej. Tak jak Vistuly abo 
reinigerki i rostomajte presy. Poszły też na 
wschód parniki do kartofli, bo świnie zaczli 
futrować paszą na sucho, a kartofle sadzoł 
jyno porał rzondków dlo siebie. Ten kiper, 
co stoł u mojy Mariki w Kórnicy, tyż se stra-
cił. Baj ech trefiyła, jak prawie gorkie karto-
fle wysuła do kastly. Toch drapko leciała po 
miskał, ich se połno nabrała tyjch Pelkar-
toflów. Potich je w kuchyni połobiyrała i ze 
solą zjadła. A  jak ech jeszcze w  jaki bun-
zlołku trochał kiszki wyniuchtała, to już lep-
szy wieczerzy dlo mnie nie było. Siyłał takich 
mynszych narzędzi rolniczych jak pługi, sze-
lołki, brony, płużyce abo byjk do ćwikly, tyż 
se pobrali. Zaprzołgnoł konia do tygo i już 
se wiałcyj pola łobrobio.
 Łoni już łostatnie klamorstwo, co tał kajś 

za studoło zaruściałe leżało powyciołgali, 
naprawiyli, wypucowali i zaś mieli coś do 
zabrania. Nasi tyż jadą do Niemiec na roboty, 
a łoni do nołs. Dlo nich to my jesteśmy tyn 
Zachód. Jedni i drudzy se dość natrołpioł 
zani se coś zarobio. Jedni i drudzy wdycki 
nauczoł se coś nowygo i weznoł to tał, kaj 
żyjoł, bo jest to richtich szkoła życia.
 Dobrze, iż łod 30 lołt już nic nie muszymy 
szmuglować, a ludzi z Ukrainy robi na naszych 
wsiach legalnie co rok to wianci. Jednak 
potrzeba robotników, na wielkich gospodar-
stwach tyż rośnie. Bestóż wspołczesny rolnik 
banie se musiał kupić takoł maszyna, co za 
pomocoł GPS banie sama siołć i żniwować, 
abo pracować w nocy. Wiela cudów techniki 
pokołzali wystawcy na targach w Kamieniu 
Śl. A łoglondało jy 40 tysioncy zwiedzajon-
cych. To coś znaczy.

Przyjemny i pożyteczny piknik Tym zajęto się na sesji

W dniach 9–10 czerwca na bo-
isku wiejskim w Grabinie od-
był się piknik rodzinny zor-

ganizowany przez miejscową Szkołę, 
Radę Sołecką i Ochotniczą Straż 
Pożarną. Honorowym gościem był 
burmistrz Białej – Edward Plicko.

 Na licznie przybyłych uczestników czekał 
bogaty zestaw atrakcji i wyśmienite menu. 
W sobotę odbyła się zabawa taneczna dla 
rodziców. Zaproszony DJ HRUPPO zadbał 
o  szampański nastrój, a  liczne stoiska 
z ciastem, daniami z grilla, przekąskami 
i napojami dodawały sił do tanecznych 
popisów. Atmosferę rozpaliła licytacja 
ofiarowanych wcześniej fantów.
 Bohaterami drugiego dnia imprezy byli 
najmłodsi, toteż organizatorzy zapewnili 
im mnóstwo rozrywek. Na milusińskich 
czekały: dmuchany zamek i zjeżdżalnia, 
malowanie buziek, symulator jazdy, 
konkurencje sportowe. Chętni mogli 
spróbować swych sił w jeździe konnej, 
a klacz o wdzięcznym imieniu Helena, 
szybko zdobyła serca najmłodszych 
uczestników festynu.
 Nauczyciele i pracownicy NSP w Grabinie 
wraz z  uczniami przygotowali program 
artystyczny, który spotkał się z gorącym 
aplauzem publiczności. Pełne werwy 
przedszkolaki zachwyciły wyczuciem rytmu 
i nienaganną dykcją. Występy dzieci z klas 
I–III ujęły poczuciem humoru, umiejętno-
ściami wokalnymi i tanecznymi. Widzom 
przypadła też do gustu scenka w gwarze 
śląskiej i  występ odnoszącego sukcesy 

w konkursach wokalnych, szkolnego chóru. 
Prawdziwą furorę zrobił, przygotowany jako 
niespodzianka dla dzieci, występ rodziców.
 Imprezę uświetniła grupa Rudy and 
Gentlemen Orchestra, a  także inne 
atrakcje. W kąciku medycznym można 
było zmierzyć ciśnienie i zasięgnąć dar-
mowych porad dietetycznych, a w kąciku 
urody skorzystać z bezpłatnego zabiegu 
pielęgnacji dłoni. Nie zabrakło chętnych 
do udziału w loterii fantowej, a licytacja 
prowadzona przez prezesa stowarzysze-
nia (prowadzącego szkołę) – Łukasza 
Dziarmagę wzbudziła gorące emocje. 
Kto nie chciałby polecieć samolotem 
lub zjeść kolacji w przepięknym zamku 
w Mosznej? Dochód z imprezy zostanie 
przekazany na funkcjonowanie szkoły 
i uzupełnienie wyposażenia pracowni 
lekcyjnych i przedszkola.

Monika Kęsek

W czasie majowej sesji Rady 
Miejskiej w Białej głoso-
wano w sprawie zmian 

budżetu Gminy Biała na 2018 r. 
oraz zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2018–2028.

 Radni zajęli się też uchwałą w sprawie 
zmiany statusu gminy Biała, a także 
określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w przed-
szkolach prowadzonych przez Gminę Biała
 W drodze głosowania wykreślono z po-
rządku obrad uchwałę w sprawie określenia 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej na terenie 
gminy Biała. Wprowadzono natomiast 
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 Przyjęto Plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych gminy Biała na lata 2018–2020, 
a także podjęto uchwałę w sprawie 
określenia sezonu kąpielowego na rok 
2018 na terenie gminy.
 Podczas sesji przedstawiona została 
ocena zasobów pomocy społecznej 
za 2017 r., a także sprawozdanie z realizacji 
Rocznego programu współpracy gminy 
Biała z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2017 r.
 Kolejny tego rodzaju punkt: analiza 
stanu gospodarki odpadami komunal-
nymi na terenie gminy Biała za rok 2017. 
Następny: informacja na temat szkół 
filialnych w gminie Biała.

BS

24.04 – kradzież przewodu elektrycz-
nego w  miejscowości Ligota Bialska 
(sprawca ustalony)
07.05 – sprawca kierował samochodem oso-
bowym w stanie nietrzeźwości alkoholowej 
31.05 – sprawca kierował motorowerem 
w stanie nietrzeźwości alkoholowej
03.06 – na trasie Łącznik–Chrzelice doszło 
do wypadku drogowego z udziałem samo-
chodu osobowego i motoroweru
03.06 – w Łączniku podpalono drzwi wej-
ściowe do lokalu gastronomicznego
05.06 – na drodze wojewódzkiej nr 414 
doszło do wypadku z udziałem samochodu 

osobowego i sarny
07.06 – w  Białej dokonano kradzieży 
(z otwartego samochodu) plecaka z zawar-
tością (m.in. dokumentami)
07.06 – na trasie Biała–Olbrachcice 
dokonano kradzieży napowietrznej linii 
telefonicznej
10.06 – w Pogórzu został potrącony pie-
szy – sprawca zbiegł z miejsca wypadku
17/18.06 – policjanci zatrzymali sprawcę 
kradzieży z  włamaniem do budynku 
mieszkalnego
18.06 – policja zatrzymała sprawcę kra-
dzieży samochodu osobowego
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Bez zdjęcia grupowego ani rusz

Lata lecą...

Uczniowie i nauczyciele spotkali się po latach

30 lat minęło... – zjazd absolwentów

Granty przyznano Podziękowanie

W  l istopadzie 2017 r. 
wśród grupy dawnych 
szkolnych znajomych 

zrodził się pomysł zorganizo-
wania spotkania absolwentów 
Szkoły Podstawowej w Białej – 
z okazji 30. rocznicy ukoń-
czenia nauki w tej placówce. 
Chętne do działania osoby roz-
poczęły intensywne przygoto-
wania i poszukiwania uczniów 
oraz nauczycieli ich uczących 
(bo część jednych i drugich 
rozjechała się po Polsce i Euro-
pie). Data „Zjazdu absolwentów 
– rocznik 1980-1988” została 
wyznaczona na 9.06.2018 r.

 Bardzo emocjonalny okazał się 
już dzień poprzedzający uroczystość, 
kiedy to nastąpiły pierwsze spotka-
nia po latach i… łezka zakręciła się 
w  oku; a  niektórzy nie potrafili się 
rozpoznać. W sobotę 9.06 o godzinie 
13:00 uroczystą mszą świętą w bial-
skim kościele rozpoczęło się długo 
wyczekiwane spotkanie. W czasie mszy 
modlono się za wszystkich obecnych 
oraz za zmarłych: kolegę Macieja 
Gacka, ówczesnego dyrektora szkoły 
Karola Golasa, nauczyciela muzyki 
i  wychowania fizycznego Andrzeja 
Hanusa i nauczycielkę języka polskiego 
Klaudię Deptuch.
 Następnie wszyscy zgromadzeni 
udali się nie gdzie indziej, jak do 
szkoły, w  której murach przyszedł 
czas na wspomnienia ze szkolnej ławy. 
Kolejnym punktem programu było 
spotkanie absolwentów i przybyłych 
licznie nauczycieli w restauracji Pod 
Łysą. Tam po raz kolejny goście wrócili 
pamięcią do czasów szkolnych. Był 
apel – jak 30 lat temu, hymn szkoły, 
przemówienia, podziękowania, prezenty 
i oczywiście wiele, wiele wspomnień. 
Byli uczniowie mogli zajrzeć do starych 
dzienników, przypomnieć sobie swoje 
oceny czy uwagi z zachowania. Atrak-
cją wieczoru okazała się możliwość 
obejrzenia relacji filmowej dotyczącej 
otwarcia nowej szkoły podstawowej 
przy ul. Tysiąclecia – nagranej 30 lat 
temu przez TV Katowice.
 Odżyły dawne wspomnienia i przy-
jaźnie. Stare zdjęcia klasowe, zdjęcia 
z wycieczek i  różnych imprez szkol-
nych czarno na białym pokazały, jak 
zmienili się nie tylko nauczyciele, ale 
i uczniowie. Jednak mimo upływu lat 
miło było powrócić pamięcią do czasów 
szkolnych i starać się te wspomnienia 
ocalić od zapomnienia…

latach rozpoznam dawnych uczniów. Nie 
zawsze to się udało, tym wzruszające 
były chwile, kiedy przypominali o sobie, 
opowiadali o swoim dorosłym życiu. Myślę, 
że wspólnie z rodzicami wychowaliśmy 
ich na wartościowych ludzi, którzy spo-
tkanie z pedagogami wypełnili radością 
i uśmiechem, a jednocześnie starali się 
„ocalić od zapomnienia” lata młodości.

 Bolesław Opiłka (nauczyciel muzyki, 
wychowawca klasy VIIIa): Wypuszczając 
kolejne roczniki wychowanków często 
zastanawiamy się jak potoczyły się ich 
losy, kim są, co robią, czy zrealizowali 
swoje plany i marzenia? To spotkanie dało 
nam możliwość, by się o tym wszystkim 
dowiedzieć. Mówiąc krótko: jestem 
dumny z moich wychowanków. Jest to 
moja i mojej żony osobista satysfakcja.

 Jan Szymczyna (nauczyciel matema-
tyki, wychowawca klasy VIIIe): Bit po 
bicie mija życie, a wspomnień nie daje 
się kupić. Najcenniejszy w zjeździe był 
kontakt z  ludźmi, których uczyliśmy 
i  z  którymi pracowaliśmy. Jak przed 
30 laty – były rozmowy, śpiewy i tańce. 
Był czas na opowieści o  sukcesach 
rodzinnych i  zawodowych. Dlatego 
szybko chwilowe zawieszenia pamięci 
zastąpiliśmy anegdotami, starymi 
zdjęciami. Dzięki pięknemu zjazdowi 
w głowie jest kolorowo.

 Jolanta Hoinka (od 28 lat mieszka 
w Niemczech): Całe moje dzieciństwo 
związane jest ze szkołą, ponieważ albo 
byłam w szkole, albo u babci Engel, która 
mieszkała pod szkołą. Przez to spotkanie 
wróciłam pamięcią do tamtych chwil. 
Z kolegami, koleżankami i nauczycielami 
wspominałam stare dobre czasy. Warto 
było przyjechać ponad 1000 km, żeby 
przeżyć takie chwile.
 Artur Handzik Kl VIIIa: Z radością 
przyjąłem zaproszenie na zjazd. Jestem 
nauczycielem i  wiem, jaka to ciężka 
i odpowiedzialna praca. Dużo zawdzię-
czam moim nauczycielom. Byli dla mnie 
wzorem do naśladowania. Dlatego bardzo 
chciałem się spotkać i im to powiedzieć.

 Tomek Kusber (od 29 lat mieszka 
w  Niemczech): Mieszkałem w  rynku. 
30 lat temu czasy szkolne spędzałem 
właśnie między blokami, rynkiem i ulicą 
Szkolną. Byliśmy łobuzami, ale nasze psoty 
były niewinne. Miałem co wspominać 
z  kolegami. Największe wrażenie na 
naszym spotkaniu zrobił na mnie szkolny 
apel – jak przed laty pan Opiłka grał 
na akordeonie, a wszyscy (nauczyciele 
i uczniowie) śpiewali szkolny hymn.

 Józef Świczewski (nauczyciel fizyki): 
Czas nie tylko w  fizyce jest pojęciem 
względnym. „Jak spędzasz czas z kimś, 
na kim ci zależy, to każda godzina 
wydaje się sekundą”. Tak też niczym 
sekundy minęły godziny spędzone we 
wspólnym gronie nauczycieli i uczniów. 
Wspomnień i wrażeń nie było końca.

 Anna Merha (nauczyciel matematyki): 
Spotkanie stało się impulsem do ćwiczenia 
pamięci, których uczniów pamiętam. Była 
okazja do rozmów z dorosłymi uczniami, 
którzy teraz są rodzicami kolejnych moich 
uczniów. Jeśli choć trochę przyczyniłam 

się do ich wychowania (a  mam taką 
nadzieję!), to mogę być z nich dumna, 
jak ze swoich dzieci. Wartością dodaną 
tego spotkania była możliwość kontaktu 
z  koleżankami i  kolegami, z  którymi 
pracowałam w tamtym okresie i dawno 
ich nie widziałam. To spotkanie pozo-
stanie długo w mojej pamięci, a każde 
wspomnienie będzie dawało radość.

 Irena Nawalany (nauczyciel j. pol-
skiego): „Upływa szybko życie” – jakże 
aktualne słowa piosenki w  stosunku 
do naszego spotkania, na które szłam 
z obawą. Zastanawiałam się, czy po tylu 

Udało się! „Duży koncert w małych 
gminach” – projekt Stowarzyszenia 
Bialska Orkiestra Dęta zdobył naj-

więcej głosów (9933) w subregionie (powiaty 
prudnicki, krapkowicki, głubczycki) w gło-
sowaniu w drugiej edycji Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Wygrana oznacza 
przekazanie ponad 150 tys. zł na organizację 
koncertów noworocznych i zakup instrumen-
tów dętych. Stowarzyszenie serdecznie dzię-
kuje wszystkim osobom, które oddały głos 
oraz osobom, które zaangażowały się w ich 
zbieranie – bez Was nic by się nie udało.

Dziesięć projektów z różnych 
zakątków działania Partner-
stwa Borów Niemodlińskich 

otrzymało granty. Łączna pula to 55 
513,44 zł. Jeśli chodzi o cztery spo-
śród wniosków – zaproponowane 
zostały cięcia w budżetach

 Obok Wawelna, Niemodlina, Chróściny, 
Łambinowic, Grabina, Przysieczy i Górek 
znalazły się miejscowości z gminy Biała: 
Rostkowic, Łącznik oraz Pogórze.
 W przypadku Rostkowic – projekt 

pod wymownym tytułem „Adaptacja 
budynku oraz terenów zielonych jako 
miejsca spotkań seniorów” – wartość 
5900 zł (przyznano bez cięcia).
 Pogórze – „Morwowa wioska” – wartości 
5982,44 (tu Partnerstwo Borów Niemo-
dlińskich dokonało cięć o prawie 500 zł).
 Łącznik – „Rodziny w  symbiozie 
z przyrodą” – wartości 5710 zł (po cięciach: 
przyznano o prawie 500 zł mniej).
 Do tych projektów będziemy wracać 
na łamach „Panoramy”.

BS

Zjazd oczami uczestników

BG
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Inwestycje – przeszłe, teraźniejsze i przyszłe
Przedstawiamy relację z prze-

biegu realizacji budżetu gminy 
na 2018 rok – z otoczką zreali-

zowanych inwestycji roku poprzed-
niego i sytuacji finansowej gminy.

Drodzy mieszkańcy miasta 
i gminy Biała!

 Mija półrocze realizacji tegorocznego 
budżetu; przed nami duże zadania 
do zrealizowania – jesteśmy po prze-
targach i  w  trakcie przekazywania 
placów budów ul Opolskiej oraz 
Szynowic (wartości ok. 4.200.000 zł), 
rewitalizacji rynku i kościoła ewan-
gelickiego (wartości ok. 7.500.000 zł) 
oraz drogi w Chrzelicach (wartości 
ok. 900.000 zł).

 Jesteśmy w trakcie realizacji zadania 
termomodernizacji Zespołu Szkół 
w Białej (wartości ok. 2.400.000 zł) 
oraz przetargu na budowę i remont 
dwóch budynków PSZok-u (wartości 
ok. 1.000.000 zł.)

 Trwa również budowa Oczysz-
czalni Ścieków w  Białej (wartości 
ok. 6.000.000 zł). Zakończyliśmy 
budowę I etapu ul, Opolskiej (wartości 
ok. 2.200.000 zł), kanalizacji sanitarnej 
tej ulicy (wartości ok. 1.100.000 zł) oraz 
zakończyliśmy remont kamienicy przy 
ul Wałowej (wartości ok. 350.000 zł).

 Tegoroczny budżet po stronie docho-
dów to ponad 50.000.000 zł, a po stronie 
wydatków: ponad 60.000.000 zł; 
na cele inwestycyjne przeznaczymy 
ok. 23.000.000 zł (doliczając do tego 
oczyszczalnię ścieków i kanalizację 
na ul Opolskiej, realizowaną przez 
WiK, to w sumie ok. 30.000.000 zł.

 W  2014 roku, kiedy rozpoczy-
nałem burmistrzowanie, budżet 
gminy wynosił ok. 30.000.000 zł, 
dziś mamy ok. 60.000.000 zł, czyli 
go podwoiliśmy. Zadłużenie gminy 
wynosiło ok. 7.000.000 zł, dziś wynosi 
ok. 3.500.000 zł.
 W  2017 r na cele inwestycyjne 
przeznaczyliśmy ok. 6.000.000 zł 
(bez zaciągania kredytu) i dodatkowo 
4.500.000 zł na inwestycje roku 2018. 
Sytuacja finansowa gminy – mimo 
tak dużych inwestycji – jest dobra 
i pozwoli nam na wiele kolejnych.

 Przekazaliśmy Gminnemu Centrum 
Kultury, w 2018 r., kwotę ok. 1.400.000 zł 
(na organizację imprez, prowadzenie 
różnych zajęć, prowadzenie bibliotek 
oraz organizację zajęć w świetlicach 
wiejskich), na naukę pływania i wyjazdy 
na basen (dzieci klas I–III): do każdego 
dziecka dopłaciliśmy 130 zł (przez 
prawie pół roku 130 dzieci jeździło 
na kryty basen do Krapkowic na naukę 
pływania) oraz wcześniej dla tych 
dzieci zorganizowaliśmy bezpłatne 
badania ortodontyczne i okulistyczne 
w  klinice dr. Fidzińskiego i  pani 
dr Orkisz w Prudniku.

 Na fundusz sołecki w  tym roku 
przeznaczamy kwotę ok. 0,5 mln. zł, 
czyli o ok. 150.000 więcej niż w roku 
2014; zaś zwrotu dostaniemy ok. 27%, 
zamiast 40%. W  ciągu minionych 
czterech lat wybudujemy cztery drogi 

tzw transportu rolnego – w ramach 
dofinansowania z FOGR-u – na naszych 
wioskach o wartości ok. 2.100.000 zł 
oraz ok. 20 dróg gminnych współfi-
nansowanych z funduszu sołeckiego. 
Powstały nowe place zabaw, boiska 
sportowe oraz siłownie zewnętrzne, 
obecnie jesteśmy w trakcie budowy 
pięciu takich siłowni w  ramach 
Programu Rządowego OSA (Biała, 
Olbrachcice, Gostomia, Łącznik 
i  Chrzelice). Aby inwestycja na ul. 
Szynowice była trwała, remontujemy 
nitkę wodociągową oraz dwa mosty 
w jej przebiegu (wartości 450.000 zł). 
Na realizację tych inwestycji pozyska-
liśmy ponad 15.000.000 zł środków 
zewnętrznych: krajowych i unijnych.

 Nie zapominamy również o naszych 
strażakach – w 2017 roku zakupiliśmy 
3 samochody strażackie, 2 motopompy 
Taihatsu, hydrauliczny zestaw Lukas 
do ratownictwa drogowego i  inny 
drobny sprzęt (w  sumie: wartość 
ok. 350.000 zł). W  ramach dwóch 
projektów przeszkoliliśmy naszych 
strażaków z  zakresu ratownictwa 
medycznego i  udzielania pierwszej 
pomocy medycznej, zorganizowaliśmy 
kursy pilarzy oraz szkolenie z obsługi 
nowoczesnych pomp ssawnych, szla-
mowych i pływających oraz z obsługi 
hydraulicznego sprzętu ratownictwa 
drogowego. Dodatkowo remontujemy 
nasze strażnice i na sprzęt w tym roku 
przeznaczamy kolejne ok. 200.000 zł, 
korzystając oczywiście z  różnych 
dofinansowań zewnętrznych.

 Remontujemy również nasze 
budynki i mieszkania komunalne, 
klatki schodowe i  dachy, w  ciągu 
dwóch lat – o wartości ok. 2.000.000 zł. 
Dokładamy również do inwestycji 
powiatowych realizowanych na terenie 
naszej gminy; w roku 2017 dołożyliśmy 
z budżetu gminy 0,5 mln zł na realizację 
odcinka drogi Górka–Pogórze oraz 
100.000 na chodniki w Chrzelicach, 
Śmiczu, Olbrachcicach, Kolnowicach 
i  (niezrelizowany) w  Miłowicach. 
W tym roku – zgodnie z deklaracja-
mi – na odcinek drogi powiatowej 
relacji Biała – Górka Prudnicka 
przeznaczyliśmy w budżecie gminy 
dofinansowanie w kwocie 1.325.000 zł, 
jednakże przy skróceniu tego odcinka 
proporcjonalnie do wykonanych 
prac, zgonie z podjętą uchwałą Rady 
Gminy. Zadeklarowaliśmy również, 
że dofinansujemy budowę drogi 
wojewódzkiej relacji Pogórze–Łącz-
nik i realizacja ma nastąpić w 2019 
roku. Jeszcze w tym roku ma ruszyć 
budowa drogi wojewódzkiej 414 
w kierunku Prudnika wraz ze ścieżką 
pieszo-rowerową.

Edward Plicko
Burmistrz Białej
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W Solcu zderzyły się dwa volkswageny W wypadku, który miał miejsce w Solcu, poszkodowane były dwie osoby

Strażacy zabezpieczyli dach budynku przed wodą W związku z wypadkiem w Solcu - droga była nieprzejezdna

Ćwiczenia w lesie w Chrzelicach potrwały parę godzin Strażacy wzywani byli także do gniazd szerszeni

Występy młodych tancerzy i tancerek z Adamant Dance Studio są już znane czytelnikom naszej gazety

Wyjazdy strażaków w ostatnim czasie

Powołanie do kadry

O cheerleadingu
słów kilka

Niezapowiedziane ćwicze-
nia pożarnicze odbyły 
się w chrzelickim lesie – 

u progu tygodnia w poniedzia-
łek 14 maja, godzina 10:15. Jed-
nostka OSP z Białej dotarła tam 
jako pierwsza. Zastęp powrócił 
po południu – po 16:00. Ćwi-
czenia trwały zatem parę go-
dzin. Oprócz bialskich straża-
ków-ochotników w działaniach 
uczestniczyły także jednostki: 
KW PSP Opole, PSP Prudnik, 
PSP Głubczyce, PSP Niemo-
dlin, OSP KSRG Biała, OSP KSRG 
Łowkowice, OSP Łącznik.

 Z kolei 17 maja (czwartek) 
bialska jednostka zabezpieczała 
dach plandeką – by padający 
deszcz nie zalewał dalej pod-
dasza oraz mieszkania.

 Wypadek drogowy w miej-
scowości Solec – także do tego 
zdarzenia zostali wezwani stra-
żacy z OSP Biała – 23 maja 
(w środę), o godzinie 8:47. Dwa 
volkswageny uczestniczyły 
w wypadku (jeden polo, drugi 
golf), dwie osoby były poszko-
dowane.

 Natomiast 26 maja (sobota) 
bialscy strażacy zadysponowani 
zostali na plac zabaw przy bu-
dynku wielorodzinnym w Białej 
– w drzewie znajdowały się szer-
szenie; zabezpieczono miejsce 
zdarzenia. Sytuacja miał miejsce 
wieczorem – po godzinie 20:00.

 Zdjęcia oraz informacje po-
chodzą z zasobów OSP Biała.

BS

„Cheer” to – z  angielskiego – „za-
chęcać, dodawać otuchy, rozweselać, 
wiwatować”. Słówko „lead” oznacza 
natomiast „przewodzić, prowadzić” 
(skojarzyć można z „liderem”). Cho-
dzi zatem o przewodzenie wiwatom, 
rozweselaniu. Obecnie cheerleading 
jest osobną, niezależną od sportu, 
dyscypliną, która w 2024 roku ma za-
debiutować na olimpiadzie, zaczęło się 
jednak od środowisk, gdzie toczyły się 
drużynowe rozgrywki.
 Począt ków można upatr y wać 
w  Stanach Zjednoczonych – było 

Tancerze i tancerki z dru-
żyny SILVER STARS (w ra-
mach bialskiego Adamant 

Dance Studio – prowadzonego 
przez Aleksandrę Hinderę) po-
wołani zostali (jak poinformo-
wał – jeszcze w maju – Polski 

Związek Sportowy Cheerle-
adingu) do kadry narodowej.
 To kolejny krok na drodze roz-
woju zespołu, o którym ostat-
nimi czasy często pisaliśmy na 
łamach "Panoramy Bialskiej".

BS

to po prostu dopingowanie drużyn 
sportowych. Pierwsze wzmianki sięgają 
lat 80. XIX wieku – kiedy to drużyna 
futbolu amerykańskiego wspierana 
była śpiewami i  okrzykami (robił 
to Thomas Peebles wraz ze studentami). 
Na początku stanowiło to – o dziwo 
– domenę mężczyzn; dopiero podczas 
II wojny światowej dziedzinę zdomino-
wały kobiety (czyżby mężczyźni zajęci 
byli walką na froncie...). Po 1945 idea 
cheerleadingu zaczęła już rozlewać 
się po świecie i  uniezależniać. Coś, 
co służyło dopingowaniu sportowców, 

samo stało się sportem.
 Cheerleadingiem zajmowały sę 
za młodu liczne gwiazy, np. Cameron 
Diaz, Madonna czy Maryl Streep. 
George Bush – w przedprezydenckich 
czasach (lata sześćdziesiąte) – także 
wziął udział w tego rodzaju aktywności 
(grając na trąbce). Ronald Reagan czy 

Franklin D. Roosevelt również mieli 
epizod z cheerleadingiem (aczkolwiek 
tym rozumianym bardziej ogólnie – 
jako zorganizowana forma zagrzewania 
do sportowego boju).
 Na podstawie informacji opubliko-
wanych przez Polski Związek Sportowy 
Cheerleadingu

(fot. M. Doskocz)
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Obrona dopisała

Nie samą piłką człowiek żyje - był też dmuchaniec

Nietypowe formy czytania

Meczowe
i pozameczowe atrakcje

“Sommerzeit”
Sonnenbrille, Sommerzeit,

Sommerferien endlich frei!
Sommerspaß β, Sonnenschein,

Sommerwetter warm und fein…
Sonnenbräune, Palmen, Strände,

warmes Wasser ohne Ende!
Ligestühle, volle Ruhe,

ohne Stress und ohne Schule!
WIR LERNEN: 

MINI – WÖRTERBUCH
• die Bräune - opalenizna

• das Meer - morze • die Palme - palma
• die Ruhe - spokój • der Sand - piasek

• die Sonne - słońce
• der Strand - plaża

• das Wasser - woda

P A L M E S 

S B S O M T 

O R U H E R 

N Ä M M E A 

N U E R R N 

E N S A N D 

R E S S A W 

• Bräune 

• Meer 

• Palme  
• Ruhe 

• Sand 

• Sonne 

• Strand 

• Wasser 

13 czerwca w Wojewódz-
kiej Bibliotece Peda-
gogiczne j  odby ło 

się wręczenie nagród laure-
atom konkursu fotograficz-
nego „Przyłapani na czytaniu” 
– polskiej edycji programu „Get 
Caught Reading” – kampanii 
prowadzonej w wielu krajach 
Unii Europejskiej, której zada-
niem jest promocja czytelnic-
twa poprzez media. 

 Konkurs to inicjatywa promująca 
ciekawe, często nietypowe i zabawne 
formy czytania. Startowali w  nim 

uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w Białej, którzy pojechali do Opola 
z nauczycielką Aliną Łuć. Laureatami 
konkursu okazali się: Julia Otte i Dawid 
Sobek, a wyróżnienia powędrowały 
do Agnieszki Kasprowicz i Wiktorii 
Sacher. W tym roku konkurs orga-
nizowany był w PG w Białej po raz 
siódmy, w  Opolu uczniowie brali 
udział po raz trzeci.
 Ogółem na konkurs wpłynęło 189 
prac wykonanych przez 98 uczestni-
ków, więc czołowe miejsca cieszą tym 
bardziej. Gratulujemy!

PB

30 maja  na  t ren ingu 
Akademii Piłkarskiej 
w  Białej, na orliku, 

w ramach Dnia Dziecka zo-
stały zorganizowane rozgrywki 
(wewnętrzne – między sobą), 
w których uczestniczyło około 
osiemdziesięcioro dzieci. 

 Zarząd AP zafundował dmu-
chaniec; nie zabrakło też zdro-
wego poczęstunku – w po-
staci owoców; a dla najlep-
szych zawodników przygo-
towano nagrody.

PB
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Skoro Dzień Dziecka - musi być kolorowo

Aurea dicta to - po łacinie - złote słowa

Grupa okazała się ciekawa nie tylko z nazwy

Nie brakowało intrygujących kostiumów Niektóre przebrania wyglądały groźnie

Aurea Dicta pojechała po złoto
6 czerwca w sali widowiskowej Pru-

dnickiego Ośrodka Kultury odbyły 
się XV Małe Konfrontacje Teatralne 

o statuetkę „Czarodziejskiej Lampy 
Aladyna”. W konkursie wzięły udział 
grupy teatralne z powiatu prudnickiego 
– triumfowała Aurea Dicta z Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Łączniku. 
Na podium stanęła wraz zespołem 
teatralnym AKTUS z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Moszczance.

 Aurea Dicta, pomimo, iż brała udział 
po raz pierwszy w konfrontacjach, nie 
posiadając żadnego doświadczenia sce-
nicznego, zdeklasowała rywali. Wspaniała 
gra aktorska uczniów: Patrycji Kusber, 
Emilii Woźniak, Agnieszki Walczyk, Julii 
Stankali, Oskara Neukircha, Michała 
Spyry, Emilii Bierek, Natalii Burosz, 
Emilii Fluder, Jakuba Zielonki, Marcela 
Chudali, Mateusza Wilczyńskiego oraz 
Pawła Szymańskiego, cudowna muzyka 
na żywo z akompaniamentem pani Anity 
Bąk, a  także innowacyjny scenariusz 
przypadły jurorom do gustu. Trzy 
osoby z zespołu: Patrycja Kusber, Emilia 
Woźniak, Agnieszka Walczyk otrzymały 
wyróżnienie „Indywidualność sceniczna 
XV Małych Konfrontacji Teatralnych”.

 Jak tłumaczy opiekunka zespołu 
teatralnego Anna Kacprowicz:
– Godziny pracy spędzone na tworzeniu 
scenografii oraz próbach zaprocentowały. 
Jestem dumna z tak wspaniałej młodzieży, 
z tych cudownych młodych artystów.
 Początki powstania łącznickiej grupy 
teatralnej nie były proste.
– Musieliśmy wymyślić ciekawą nazwę 
zespołu oraz zaprezentować niepublikowany 
nigdzie scenariusz, jednak z pomocą wielu 
życzliwych ludzi udało się i Aurea Dicta 
(łac. Złote słowa) sięgnęła po złoto – dodaje.
 Młodzież z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Łączniku jest szczęśliwa, że 
mogła wziąć udział w takim wydarzeniu. 
Pomimo braku doświadczenia wykazała się 
wspaniałymi umiejętnościami aktorskimi, 
łącząc w  przedstawianej przez siebie 
sztuce wątki patriotyczno-historyczne ze 
współczesną humoreską. Prezentowany 
na konfrontacjach dramat ma charakter 
ponadczasowy, skłaniający do refleksji, 
niezależnie od wieku.
 Młodzież z łącznickiej grupy teatralnej 
Aurea Dicta obiecuje, że nie spocznie na 
laurach. Zapowiadają, że jest to początek 
ich scenicznej kariery, więc zapewne 
jeszcze nie raz o nich przeczytamy.

PB

Przy przedszkolu w Solcu, zorga-
nizowano Dzień Dziecka (w dniu, 
w którym to święto wypadało).

Na najmłodszych czekały dmuchańce, 
kąciki zabaw, kolorowe balony, maskotki. 
Dla rodziców i opiekunów przewidziano 
kącik kawowo-herbaciany.
 Dopisała nawet pogoda, niebo tylko 
troszkę postraszyło chmurami, ale obyło 

się bez deszczu. Stoisko dla dzieci miał 
także dobrze w naszej gminie znany pan 
Józef Müller, który fascynuje się zakonem 
joannitów – przygotował on dla dzieci 
wystawę: można było obejrzeć zbroje, 
broń, a także spróbować sił w strzelaniu 
z łuku do tarczy oraz zbijaniu balonów. 
Pomiędzy dziećmi przechadzały się także 
żywe maskotki z firmy Mrówka, które 
rozdawały uczestnikom krówki.

cd. na str. 9
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Atrakcje dla najmłodszych
u progu czerwca
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Chrzelicka mowa?  cz. I
Gwara czy język? Takie 

pytanie można by sobie 
zadać, pisząc o  ślą-

skiej mowie. Zwolenników 
określania jej gwarą mamy 
tyle samo, co zwolenników 
stwierdzenia, że śląska mowa 
to język. Nie jest jednak moją 
rolą rozstrzygać tego sporu, 
dlatego też w dalszym opisie 
będę używał sformułowania 
„mowa” (tudzież dialekt), które 
jest swego rodzaju konsensu-
sem pomiędzy określeniami: 
gwara i język.

	 W  niniejszym	 artykule	 po-
stawię	tezę	dotyczącą	miejsco-
wości	 należących	 dawniej	 do	
dóbr	 chrzelickich,	 w  których	
mieszkańcy	posługują	się	nieco	
wyróżniającą	się	mową.	Chodzi	
tutaj	 o  charakterystyczną	 dla	
kilkunastu	miejscowości,	 po-
łożonych	w  północnej	 części	
dawnego	(historycznego)	powiatu	
prudnickiego,	 cechę,	w  której	
typowe	dla	ogólnej	mowy	ślą-
skiej	 „oł”	 wymawia	 się	 jako	
„eł”.	Bo	tutaj	było	„keło”	(a nie	
„koło”),	które	w dodatku	stało	za	
„stodełył”	(a nie	„stodołōł”).	Ta	
subtelna	różnica	na	przestrzeni	
lat	stała	się	niejako	wyróżnikiem	
dla	pewnych	miejscowości	i jej	
mieszkańców,	w których	mowie	
da	się	ją	wychwycić.
	 Różnice	tę	zauważył	już	kiedyś	
Feliks	Pluta,	który	w publikacji	
z 1963	r.	pt.	„Dialekt	głogówec-
ki	 –	 część	 I,	 fonetyka”	 pisze:	
„W  Kujawach	 informowano,	
że	oni	sami	mówią	pout̯	‘padł’,	
a w sąsiednich	Racławiczkach	
pöut̯;	u nou s̯	kouo̯	–	v	Racua̯-
vičkaü[ch]	keuo̯,	škeua̯”1.	Cechę	tę	
określa	on	przejściem	dawnego	
ā	(tzw.	a pochylone	lub	a długie)	
w öu	||	eu	–	ulega	ono	tutaj	tzw.	
dyftongizacji2.
	 Inne,	bardziej	swojskie	okre-
ślenie	 tej	 cechy	 mają	 sami	
mieszkańcy,	którzy	jej	używają,	
albo	też	sąsiedzi	z innych	wiosek,	
którzy	 specyfikę	 takiej	mowy	
nazywają	 „hełczeniem”,	 które	
jeszcze	 nie	 tak	 dawno	 było,	
a może	w niektórych	środowi-
skach	jest	wyśmiewane.	Dla	osób	
posługujących	się	śląską	mową	
ogólną	„hełczenie”	było	czymś	
innym.	To	ich	mowa	stanowiła	
normalność,	a mowa	„hełków”/
„hęków”	–	bo	taką	nazwą	opisuję	
ją	w swoich	badaniach	i notat-
kach	–	była	nienormalna.
	 Warto	 jeszcze	nadmienić,	 iż	
na	 terytorium	występowania	
dialektu	 głogóweckiego	 –	 bo	
o  takim	 obszarze	 tutaj	mowa	
–	 wykształcił	 się	 podział	 na	
kilka	podgrup	gwarowych	cha-
rakteryzujących	mieszkańców	
poszczególnych	wiosek.	Między	
innymi:	podlesioki	(Smolarnia,	
Dziedzice,	Racławiczki,	Ścigów,	
Moszna,	Zielina,	Łącznik,	Nowa	
Wieś,	Kujawy)	–	miejscowości	
położone	 pod	 lasem;	 golołki	

1 Pluta, s. 15.
2 Pluta, s. 21.

(Gostomia,	 Solec,	 Rostkowice,	
Wilków,	 Mionowa,	Wierzch,	
Olbrachcice,	Nowy	Browiniec,	
Browiniec	 Polski);	 klocołrzy	
(Czartowice,	Golszowice,	Mucków,	
Sysłów,	Wawrzyńcowice,	Zawa-
da)	–	ludność	z tych	wsi	chodziła	
do	 lasu	po	drzewo;	mietlołrzy	
(Steblów,	 Dobra,	 Strzeleczki)	
–	trudnili	się	wyrobem	mioteł;	
czy	też	kapuściołrzy	(Mochów,	
Błażejowice,	Dzierżysławice)	–	
od	uprawy	warzyw.
	 Powyższy	podział	wynika	z po-
łożenia	miejscowości	w terenie	
(np.	pod	lasem),	czy	też	rodzaju	
prac,	jakie	wykonywali	dawniej	
mieszkańcy	poszczególnych	wsi	
(wyrób	mioteł,	uprawa	warzyw).	

Nie	uwzględnia	on	jednak	do	końca	
aspektu	mowy,	 jaką	posługują	
się	mieszkańcy	poszczególnych	
miejscowości	i w praktyce	gra-
nice	pomiędzy	poszczególnymi	
podgrupami	gwarowymi	mogą	
na	siebie	nachodzić,	zacierać	się	
i być	nieco	inne.

Dobra chrzelickie

	 Poprzez	pojęcie	dóbr	chrzelic-
kich	(niem.	Herrschaft	Schelitz),	
jako	głównego	punktu	zaczepienia	
przedstawionej	 tu	 tezy,	 należy	
rozumieć	wszystkie	miejscowości	
historycznego	powiatu	prudnic-
kiego,	które	przynależały	dawniej	
do	 Chrzelic.	 Z  dokumentów	
wiadomo,	że	już	w 1534	r.	były	
to:	Ścigów,	Dziedzice,	Rzymko-
wice,	Ligota	(chodzi	tu	o obecną	
Kuźnicę	 Ligocką),	 Chrzelice,	
Łącznik	 i  Pogórze,	 a  w  roku	
1574	dodatkowo	Mokra.	Niecałe	
200	 lat	później	–	 jak	pokazuje	
urbarz	chrzelicki	z 1758	r.	–	do	
dóbr	 chrzelickich	należało	 już	
14	 miejscowości:	 Brzeźnica,	
Chrzelice,	Frącki,	Łącznik,	Mokra,	
Nowa	Wieś	Prudnicka,	Pogórze	
i Radostynia	–	na	terenie	obecnej	
gminy	Biała;	Dziedzice	(dotyczy	
również	 obszaru	 dzisiejszej	
Smolarni	 i  Serwitutu),	Oracze	
(obecnie	jest	to	część	Strzeleczek),	
Ścigów	 i  Strzeleczki	 –	 gmina	
Strzeleczki;	oraz	Borek,	Kuźnia	
Ligocka,	Przechód	i Rzymkowice	
w gminie	Korfantów.	Jak	więc	
widać	znaczna	część	z tych	miej-
scowości,	bo	aż	osiem,	przynależy	
współcześnie	do	gminy	Biała.
	 Porównując	ze	sobą	położenie	
wymienionych	wyżej	miejscowości	
(i biorąc	pod	uwagę	współczesne	
występowanie	charakterystycznej	
cechy	opisywanej	tutaj	mowy),	
można	dojść	do	bardzo	ciekawego	

wniosku.	Mianowicie:	 prawie	
wszystkie	 wioski,	 w  których	
mieszkańcy	 posługują	 się	 nią	
po	 dzień	 dzisiejszy,	 w  prze-
szłości	 należały	 właśnie	 do	
dóbr	 chrzelickich	 (dlatego	 też	
na	 początku	 artykułu	 użyłem	
określenia	„mowa	chrzelicka”),	
które	leżą	na	obszarze	dialektu	
głogóweckiego.
	 Wspominany	 wcześniej	 F.	
Pluta	pisał	tak:	„Dialekt	głogó-
wecki	obejmuje	rozległą	okolicę	
miasteczka	Głogówek,	leżącego	
w południowo-zachodniej	części	
powiatu	prudnickiego	na	Śląsku	
Opolskim.	Właściwości	 fone-
tyczne	i fleksyjne	tego	dialektu	
obejmują	 nie	 tylko	 dzisiejszy	

powiat	prudnicki,	ale	także	część	
powiatu	 kozielskiego	 oraz	 tę	
część	powiatu	krapkowickiego	
i niemodlińskiego,	która	od	daw-
na,	aż	do	1954	roku,	stanowiła	
z powiatem	prudnickim	całość	
administracyjną”.
W praktyce	w dialekcie	głogó-
weckim	dla	mniejszych	obszarów,	
skupiających	po	kilka,	kilkanaście,	
a czasami	i więcej	miejscowości,	
można	wyróżnić	cechy	–	że	tak	
to	nazwę	–	dialektów	lokalnych.	
I taką	cechę	w moim	przekonaniu	

posiada	mowa,	którą	w dalszej	
części	 będę	 roboczo	 określał	
mową	chrzelicką.

Czasy współczesne

	 Obecnie	 opisywaną	 tutaj	
mową	posługują	się	mieszkańcy	
kilkunastu	miejscowości,	które	
wchodzą	w skład	gmin:	Strzeleczki	
(północno-zachodnia	część	pow.	
krapkowickiego),	Biała	(północna	
część	pow.	prudnickiego)	oraz	
Korfantów	(północno-wschodnia	
część	pow.	nyskiego).	W pierwszej	
z gmin	z całą	pewnością	są	to	
mieszkańcy:	Smolarni,	Serwitutu,	
Dziedzic,	Racławiczek	i Ścigowa.	
W gminie	Biała	mową	chrzelicką	
posługują	się	na	pewno	mieszkań-
cy	Chrzelic,	Pogórza,	Łącznika,	
Radostyni	i Ligoty	Bialskiej,	zaś	
w gminie	Korfantów	są	to	m.in.	
mieszkańcy	Rzymkowic.
	 Oczywiście	w każdej	z  tych	
miejscowości	odsetek	mieszkań-
ców	posługujących	się	tą	mową	
jest	inny,	a im	młodsze	pokole-
nie,	tym	w codziennym	użyciu	
jest	jej	coraz	mniej.	W powyż-
szym	wykazie	nie	wymieniłem	
wszystkich	wiosek,	należących	
dawniej	 do	 dóbr	 chrzelickich.	
Wynika	to	z faktu,	iż	nie	mam	
stuprocentowej	pewności,	co	do	
mowy,	 jaką	 posługują	 się	 np.	
mieszkańcy	Brzeźnicy,	Mokrej,	
Nowej	Wsi	Prudnickiej	czy	też	
Przechodu	i Borku.	

Robert Hellfeier

Chodzi tutaj o charakterystyczną dla kilkunastu 
miejscowości, położonych w północnej części 
dawnego (historycznego) powiatu prudnickiego, 
cechę, w której typowe dla ogólnej mowy 
śląskiej „oł” wymawia się jako „eł”. Bo tutaj było 
„keło” (a nie „koło”), które w dodatku stało za 
„stodełył” (a nie „stodołōł”). Ta subtelna różnica 
na przestrzeni lat stała się niejako wyróżnikiem 
dla pewnych miejscowości i jej mieszkańców, 
w których mowie da się ją wychwycić.

	 Ciąg	dalszy	w następnym	wydaniu	
„Panoramy	Bialskiej”
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Akcenty rycerskie - bez nich w Solcu ani ruszFestyn zorganizowano na placu nieopodal soleckiego kościoła

Niebo zaciągnięte przez ciemne chmury - nie każdy jednak czuł się tym faktem przestraszony

 Wyjazd ten organizowany jest 
co roku przez nauczycielkę historii 
– panią Bożenę Jarosz i nadal cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem 
wśród młodzieży. Tej wiosny, a do-
kładniej 10 maja, o  godzinie 8.30, 
sprzed szkoły wyjechał autobus 
i bus. O 11:30 byliśmy na miejscu. 
Wchodziliśmy z  przewodnikami 
w  trzech dwudziestoosobowych 
grupach. Przewodnicy przedstawili 
regulamin obiektu i historię obozu. 
Po chwili staliśmy przed symboliczną 
bramą KL Auschwitz I  — Arbeit 
macht frei.
 Od siedemdziesięciu ośmiu lat 
obóz pozostał niemalże w takim 
samym stanie. Jednym z najwięk-
szych uchowanych placów jest ten, 
na którym odbywały się ranne 
i wieczorne apele. Poranne – przed 
pracą – służyły do sprawdzenia 
liczebności więźniów, wieczorne – 
po pracy – aby sprawdzić obecność 
wszystkich w obozie, nawet tych 
martwych, którzy zginęli w ciągu 
dnia. Gdy kogoś brakowało – cze-
kano, aż się zjawi. Najdłuższy apel 
trwał około dwudziestu godzin, 
ponieważ zanotowano ucieczkę. 
Ludzie stali w szeregach na zmia-
nę w przykucu i na baczność, aż 
do znalezienia uciekiniera.

 Zwiedzanie muzeum zaczęliśmy 
od bloku numer sześć, w którym 
mieści się główna wystawa. Na ścia-
nach korytarza mogliśmy ujrzeć 
zdjęcia mężczyzn i kobiet. Każda 
osoba wjeżdżająca na teren obozu 
koncentracyjnego traciła dosłownie 
wszystko. Więźniowie stawali się 
numerami, głodowali, a  ubogie 
porcje ży wnościowe dostawali 
pierwsi w kolejce, gdyż dla ostatnich 
często brakowało.

 W poszczególnych salach znajdo-
wały się obrazy, fotografie i rzeczy 
związane z  życiem obozow ym. 
Pasiaste ubrania zostaną na pewno 
zapamiętane przez pokolenia. Jedno 
z ostatnich pomieszczeń poświęcono 
losom matek i  dzieci, które były 
ofiarami eksperymentów medycznych 
doktora Josefa Mengele zwanego 
„aniołem śmierci”.
 Następnym miejscem był blok 
numer pięć, z  gablotami zawiera-
jącymi rzeczy prywatne więźniów, 
np. protezy, walizki, buty. „Blokiem 

śmierci” określano budynek o numerze 
jedenaście. Tam oprócz sali sądu, biura 
esesmana i  pomieszczeń więźniów 
funkcyjnych znajdowały się (w piwnicy) 
cele – do stania (ciemnie i głodowe). 
W celi głodowej przebywał m.in. św. 
Maksymilian Kolbe.
 Na placu pomiędzy blokami 
numer dziesięć i jedenaście znajduje 
się „ściana śmierci”, gdzie rozstrze-
liwano skazanych. Wraz z kilkoma 
osobami, chcąc oddać hołd zmarłym, 

zapaliliśmy znicze, aby upamiętnić 
w ten sposób ofiary holokaustu.
 Idąc ścieżką, którą niegdyś prze-
chodzili więźniowie KL Auschwitz, 
skierowaliśmy się do bloku poświę-
conemu holocaustowi, znanego 
również pod nazwą Szoa. Ekspozycję 
multimedialną otwierają wyświe-
tlane po hebrajsku słowa modlitwy 
„Ani maamin”  (hebr. „wierzę”. 
Na ekranach zobaczyliśmy przedwo-
jenne losy judaistów oraz ich życie 
podczas wojny. Warto wspomnieć, 
że w bloku mieści się księga, w której 

umieszczono nazwiska ofiar Szoa. 
Zwiedzanie obozu macierzystego 
zakończyliśmy w budynku kremato-
rium. Zobaczyliśmy także szubienicę, 
na której powieszono komendanta 
obozu – Rudolfa Hössa.
 Przejechaliśmy do drugiej części 
muzeum znanego jako Auschwitz 
II – Birkenau, mieszczącego się 
w Brzezince. Tam, na rampie odbywała 
się selekcja ludzi – śmierć albo życie 
obozowe. Na końcu rampy znajdo-
wały się komory gazowe, do których 
przywożono ciężarówkami Cyklon 
B, a nieopodal nas stał oryginalny 
wagon – symbol transportu ludzi 
do obozu.
 Uczniowie przez cały czas zwie-
dzania zachowali należytą powagę 
i skupienie, słuchając słów prowadzą-
cych. Wydawało się, jakby myślami 
byli obecni w przeszłości i uważnie 
ana l izowali wszystk ie aspekty. 
Uczestnicy swoim zachowaniem 
i  postawą udowodnili, że dobrze 
zrozumieli cel wycieczki. Pogłębili 
w ten sposób wiedzę na temat obozu 
i  wydarzeń w  Oświęcimiu. Wiele 
scen, obrazów i  słów tam wypo-
wiedzianych z pewnością zostanie 
z nimi już na zawsze.

Agnieszka Kasprowicz
Kamila Heda

Smutek, żal, ból – ciekawa lekcja historii
„Miejsce, które trzeba zobaczyć, aby »namacalnie« poznać historię Polski” – tak orientacyjnie określa się 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, do którego wybrały się cztery klasy gimnazjalne z Białej.

Każda osoba wjeżdżająca na teren obozu koncentracyjnego 
traciła dosłownie wszystko. Więźniowie stawali się 
numerami, głodowali, a ubogie porcje żywnościowe 

dostawali pierwsi w kolejce, gdyż dla ostatnich często brakowało.

ORGANIZATORZY PRAGNĄ PODZIĘKOWAĆ SPONSOROM:
Ross Spedition, Strzoda Maszyny Rolnicze, BS Biała, In Facility 
Sp. z o.o., RSP Rostkowice, Ambasada Uśmiechu, Mineral 
Pasz, Meble Piasecki, Magia Fryzur, Apteka św. Kamila, Czaja 
Usługi Rolnicze, F. I J. Augustyn, Firma Budowlana Damian 
Badura, Lewiatan CH Majer, Kateryna Barton Photography 
& Design, Magiczny Strych, Pizzeria Quattro, Filplast Sp. 
z o.o., Cukiernictwo Handzik, Pracownia Cukiernicza Rena-
ta Kimmel, Firma Wiktor Hanko, Salon Kosmetyczny Elle, 
Biochem, Candela, Firma Kopka Hubert, Sola M. Honisch, 
Dom Restauracyjny „U Hupki”, Firma „Mrówka” Prudnik.

ZE STRONY ORGANIZATORÓW SZCZEGÓLNE PODZIĘ-
KOWANIA WĘDRUJĄ TAKŻE DLA PAŃ: Justyny Czaji 
i Patrycji Reszki, bez ich wielkiego zaangażowania impreza 
by się nie udała.

dokończenie ze  str. 1

Atrakcje dla najmłodszych u progu czerwca
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Weronika Gąsior ur. 1951 r., zm. 24.05.2018 r., zam. Biała
Wilibald Wybraniec ur. 1936 r., zm. 25.05.2018 r., zam. Wilków

Maria Piontek ur. 1940 r., zm. 29.05.2018 r., zam. Śmicz
Krystyna Olszawy ur. 1926 r., zm. 31.05.2018 r., zam. Grabina (DPS)
Krystyna Moszczeńska-Wośko  ur. 1925 r., zm. 01.06.2018 r., zam. Łącznik

Joachim Mazur ur. 1939 r., zm. 08.06.2018 r., zam. Biała
Jan Sobek ur. 1933 r., zm. 08.06.2018 r., zam. Ogiernicze

Walter Biela ur. 1937 r., zm. 13.06.2018 r., zam. Olbrachcice
Hildegarda Lubczyk ur. 1936 r., zm. 16.06.2018 r., zam. Chrzelice

Rajmund Wilczek ur. 1967 r., zm. 16.06.2018 r., zam. Gostomia

W wieku 78 lat zmarł Joachim 
Mazur, mieszkaniec Białej, 
człowiek wielu aktywności.

 Urodził się w Białej w 1939 roku (13 
września), więc jego najmłodsze lata 
przypadły na okres II wojny światowej. 
Był jednym z pierwszych absolwentów 
bialskiego liceum, potem ukończył 
szczecińską politechnikę – jako inżynier-
-elektryk nadzorował liczne inwestycje, 
np. związane z Bankiem Spółdzielczym 
w Białej czy prudnickim szpitalem.

 Przez ponad czterdzieści pracował 
w Prudniku: byłem dyrektor ds. tech-
nicznych we Frotexie; w swojej karierze 
piastował też funkcję prezesa spółdzielni 
Pionier. Miał też bogate doświadczenie 
jako samorządowiec – Rada Miejska 
w  Białej, Rada Powiatu Prudnickiego 
(do 2014 roku). Był nawet wicestarostą 
(w latach 1998-2006).
 Działał w  Towarzystwie Społecz-
no-Kulturalnym Niemców na Sląsku 
Opolskim. Był też członkiem Rady 
Społecznej Szpitala św. Elżbiety w Białej.

 Posiadał wykształcenie muzyczne – 
ukończył szkołę średnią (podobnie jak 
studia – w Szczecinie) – grał na fortepianie 
i klarnecie), przez ponad pół wieku udzielał 
się w parafialnej orkiestrze – grał podczas 
wielu kościelnych uroczystości. Jednym 
z jego zajęć i pasji było też pszczelarstwo.
 Jeśli chodzi o sprawy rodzinne – miał 
żonę Krystynę, córki Joannę i Beatę, 
a także wnuki, którym chętnie poświęcał 
czas – na emeryturze przebywał od 
2006 roku.

Bartosz Sadliński

Odszedł aktywny samorządowiec

Był współwłaścicielem zamku 
w Chrzelicach – zginął śmiercią 
tragiczną (w pożarze) na początku 

czerwca. Warszawiak miał 46 lat.

 Jedenaście lat temu, wraz z Wojciechem 
Stępniakiem, kupili ruiny chrzelickiej 
twierdzy. Założyli Fundację Ortus, której 
zadaniem było uczynienie z  budynku 
Centrum Dialogu Kultur. 

 Plany były bardzo bogate – zorga-
nizowano MediaLab, pozyskano duże 
środki zewnętrzne; okazało się jednak, 
że – w dużym skrócie – istnieje problem 
z wkładem własnym do projektu.
 W 2015 roku rozpoczęto procedurę 
likwidacyjną Fundacji Ortus – wcześniej 
przez wiele miesięcy praktycznie już 
nie działała.

BS CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

Rodzinie 
z powodu śmierci 

śp. Joachima Mazura 
głębokie wyrazy współczucia 

składa 
Zarząd Gminny TSKN w Białej

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości 

oraz uczestniczyli w mszy św. i ceremonii pogrzebowej 
śp. Marii Piontek

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym 
serdeczne podziękowania 

składają dzieci z rodzinami

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim 

pożegnaniu 
śp. Krystyny Moszczeńskiej-Wośko

Państwa obecność, dobre słowa były dla nas 
niezwykle ważnym wsparciem

Z wyrazami szacunku i wdzięcznością
Rodzina

Rodzinie 
z powodu śmierci 

śp. Joachima Mazura 
głębokie wyrazy współczucia 

składa 
Zarząd Koła DFK w Białej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wieloletniego cenionego samorządowca,

Radnego Rady Powiatu Prudnickiego w latach 1998-2014
oraz Wicestarosty w latach 1998-2006,

zawsze w pełni oddanego służbie lokalnej społeczności
śp. Joachima Mazura

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie Zmarłego

składają:
Rada Powiatu Prudnickiego,

Zarząd Powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Prudniku

Nie żyje Bartosz Mioduszewski
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:
OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)

 MAT. BUDOWLANE, 
ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 

(nawozy środki ochrony roślin itp.), 
SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,

USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 17

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

www.german-shop.pl  info@german-shop.pl
Krzysztof Schuster  Olbrachcice 21 a

tel: 606 631 142, 503 107 561

Usługi Budowlane
Schuster

º Malowanie  º Tapetowanie
  º Rigipsy  º Gładzie

  º Posadzki

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

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

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

Komunikat!!!
W związku z uwagami 
od firmy odbierającej 

odpady komunalne 
prosi się mieszkańców 

o wystawianie 
pojemników wyłącznie 

z napisami jakie odpady 
znajdują się w pojemniku.

Pojemniki bez 
naklejek nie będą 

odbierane.
Naklejki można 

otrzymać w Urzędzie 
Miejskim w Białej.
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gdzie wraz z instruktorką zajęć pla-
stycznych – panią Renatą Sznejweis 
można było rysować kredą po asfalcie, 
namalować własne dzieło kredkami, 
pisakami lub węglem rysunkowym.
Przegląd poprowadził w humorystyczny 
sposób Joachim Kosz.

 Impreza została zorganizowana 
w ramach projektu „Muzyczno-spor-
towe oblicza przyjaźni” współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz ze środków budżetu państwa 
PRZEKRACZAMY GRANICE.

Dominika Rak

Zaprezentowali się w różnych dziedzinach

Muzyka, cegiełki, licytacje, pokazy

Załoga Iwony Preusner

Gastroekipa w akcjiKoncert akordeonowy

Mali artyści w czerni

Był i czas na country Monocykliści - także na wyższych rowerkach

cd. ze str. 1

cd. ze str. 1

 Niespodzianką był występ czeskiej 
grupy Holátka (z  Šumperka), która 
wprowadziła na scenę trochę rytmów 
country.
 Na koniec wystąpiła Bialska Orkiestra 
Dęta – pod batutą Andrzeja Weinkopfa.

 Każdy uczestnik przeglądu otrzymał 
pamiątkową statuetkę, koszulkę, dy-
plom za udział oraz pudełko słodkich 
krówek. Bony na słodki poczęstunek 
dla chórów ufundowały: Cukiernia 
Handzik z Olbrachcic, Cukiernia Renata 
Kimmel z Grabiny, Cukiernia Irena 

 Nie zabrakło czegoś pysznego: można 
było raczyć się m.in. lodami, ciastem, 
goframi, chlebem ze smalcem i ogórkiem, 
kiełbaską z grilla, udźcem podawanym 
z kaszą i kapustą zasmażaną.
 Działania w  zakresie wyciągania 
poszkodowanego z samochodu uczestni-
czącego w wypadku zaprezentowały: straż 
pożarna, policja oraz karetka pogotowia.
 Na zakończenie imprezy odbyła 
się zabawa taneczna – zagrał zespół 
AKROPOL.
 Dzięki uprzejmości TELENETIKS.
pl (Marcin Peszel) można było na żywo 
oglądać transmisję imprezy w internecie.

DR

Cebula z Łącznika oraz Restauracja 
Malwa, za co organizator serdecznie 
dziękuje. Sponsorem imprezy był 
także Bank Spółdzielczy w Białej.
 Pogoda nie rozpieszczała; było 
deszczowo i  burzowo, do same-
go końca – mimo to publiczność 
dopisała. Pomimo niedogodności 
impreza odbyła się bez zakłóceń, 
organizator zapewnił parasole, pod 
które można było się schować. Kto 
zgłodniał od oklaskiwania artystów, 
mógł skorzystać z oferty gastrono-
micznej (zapiekanki, kiełbaski z grilla, 
gotowana kukurydza, wata cukrowa, 
pyszne gofry), dla dzieci przewidziano 
dmuchańce oraz kącik artystyczny, 

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW: o. Franciszek Bieniek – proboszcz parafii Biała, o. 
dr Mirosław Szwajnoch – prowincjał zakonu posługujących chorym, starosta Radosław 
Roszkowski – Starostwo Powiatowe w Prudniku, burmistrz Edward Plicko, Jacek Bożek – 
Ustronianka, Daniel Spyra – Goodlink.pl, STRZODA Maszyny Rolnicze Monika Strzoda, 
Zarząd oraz prezes Franciszek Gąsior – Bank Spółdzielczy w Białej, Salon fryzjerski Hair 
Top Style Kornelia Sobczyk, FHU Wiktor Barbara Ryszard Hanko, Kwiaciarnia TERESA, 
PPHU Green Site Tomasz Brzezina, W.J.M. Flowers Anna Bąk, Apteka Tomasz Pohl, Ka-
wiarnia MALWA, Zakład Fryzjerski Aneta Czerniak, Firma Budowlana Damian Badura, 
Bar RYNKOWA Teresa Głogowska, Zakład pogrzebowy Matuszek, GCK w Białej, Akademia 
Piłkarska Biała, Sołectwo Krobusz, Gminne Centrum Kultury w Lubrzy, OSP KSRG Biała, 
Posterunek Policji w Białej, Komeda Powiatowa Policji w Prudniku, Salon kosmetyczny 
ALEKSANDRA, Salon Kosmetyczny Solarum Agata Dorożyńska, Cukiernictwo Karina 
Handzik, Prywatny gabinet stomatologiczny Aniela Remisz, Apteka im. św. Kamila, 
ROL-BUD Sklep Wielobranżowy, WJM Auto Serwis, Piekarnia Henryk Markowski, Ewelina 
oraz Dariusz Łysoń, Salon kosmetyczny OLIWIA, Mak-Plast Krzysztof Piekarczyk, Multi 
Tools Paweł i Agnieszka Rygiel, Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych ALF, 
Materiały Budowlane Ciesielstwo Jacek Thiel, Zespół AKROPOL.


