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Dni Białej 2016

czytaj na str. 6 na pikniku z pielgrzymami w Grabinie

W dniach 20 – 25 lipca na tere-
nie gminy Biała przebywały 
trzy grupy pielgrzymów z za-

granicy, którzy przybyli na Światowe 
Dni Młodzieży w Krakowie. W Bia-
łej przebywała 21-osobowa grupa 
pielgrzymów z Holandii, w Łączniku 
42-osobowa grupa z Czech, a w Gra-
binie 48- osobowa grupa Libańczy-
ków. Powitanie poszczególnych grup 
odbyło się w środę 20 lipca w godzi-
nach popołudniowych w parafiach 
do których przybyli i zostali zakwa-
terowani w domach mieszkańców.

 W czwartek (21.07.) w godzinach 
południowych pielgrzymi uczestniczyli 
we mszy św. w kościele na Szwedzkiej 
Górce, a o 16.00 ich powitanie miało 
miejsce w czasie inauguracji Dni Białej, 

w ramach Festiwalu Kultury na bialskim 
stadionie sportowym. Zebranych powitał 
burmistrz Białej Edward Plicko życząc 
pielgrzymom miłych wrażeń z pobytu 
w Polsce i na Ziemi Bialskiej. Uczestnicy 
obejrzeli inscenizację tradycyjnego wesela 
śląskiego w wykonaniu młodzieży. Czesi 
i Libańczycy zaprezentowali inscenizacje 
piosenek, a Holendrzy tańce niderlandzkie.
 W piątek 22.07. w Dniu Miłosierdzia 
pielgrzymi uczestniczyli we wspólnych 
modlitwach w kościołach parafialnych, 
a o 19.00 w Drodze Krzyżowej w Białej. 
Przebyli trasę od kościoła parafialnego 
do miejscowej szkoły podstawowej. 
U zbiegu ulic Nyskiej i Góry Wolności 
bialski wikary o. Maciej Kostecki dokonał 
poświęcenia ufundowanego nowego 
krzyża.

Pielgrzymi w drodze

ciąg dalszy na str. 6
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Na sesji Rady Miejskiej w Białej 
odbytej w czerwcu 2016 r. 
nie bez kontrowersji miała 

miejsce dyskusja związana z dofi-
nansowywaniem przez naszą gminę 
modernizacji i remontów dróg po-
wiatowych. Jej przebieg na łamach 
gazety zapowiedzieliśmy w poprzed-
nim wydaniu PB. Poniżej w całości 
przedrukowujemy jej przebieg za-
mieszczony w protokole z sesji bez 
jakichkolwiek skrótów.

Ad. 13.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Radny powiatowy Janusz Siano usto-
sunkowując się do zgłoszonej interpela-
cji przez radną Joannę Słowińską zazna-
czył, że oczekujemy jako powiat 50% dofi-
nansowania zadania drogi Górka – Pogó-
rze, to wtenczas zostanie wykonane zada-
nie w Kolnowicach i w 2018 kontynuacja 
zadania modernizacji drogi Biała – Górka 
Prudnicka. Jeżeli ze strony Urzędu będzie 
dofinansowanie w wysokości 20% to powiat 
odstąpi od realizacji wykonania moderni-
zacji drogi Górka Prudnicka – Pogórze.
 Dalej wyjaśnił, że Gmina Lubrza dofinan-
sowuje remont drogi w 50%. Gmina Gło-
gówek nie dofinansowuje zadania remontu 
mostu w Kierpniu, gdyż zadanie to zostało 
wyparte przez inwestycję w Józefowie, a pla-
nowane było już znacznie wcześniej.
– Od kiedy ustalone zostały zasady finan-
sowania inwestycji obiecuję, że będę pilno-
wał zasad finansowania oraz na bieżąco będę 
informował państwa o odstępstwach od tych 
zasad. Jeżeli odstąpi się od dofinansowania 
to nie wiem kiedy to zadanie będzie wyko-
nane. Jest to zadanie priorytetowe i wola jej 
wykonania jest rady i Burmistrza.
Radny Alfred Krupa – Pan jako radny 
powiatowy obiecuje kontynuację moderni-

zacji drogi Biała – Górka, a dobrze pamię-
tam Pana obietnice odnoście drogi Rost-
kowice Mionów, która do dzisiaj nie jest 
wykonana i  Pana obietnica niedotrzy-
mana. Osobiście jestem za drogą Górka 
Prudnicka – Pogórze.
Janusz Siano – jako radny powiatowy nie 
zapomniałem o drodze Rostkowice – Mio-
nów o drodze Biała – Grabina i odcinku drogi 
Biała – Pogórze
Burmistrz Białej Edward Plicko – na kon-
wencie Burmistrzów nie było uzgodnień 
co do wielkości procentowej dofinansowa-
nia lecz tylko rozmowy i zaznaczyłem, że 
wysokość dofinansowania muszę przedsta-
wić radnym. Nie było również mowy o zale-
głym zadaniu w Gminie Głogówek. Jeżeli 
bym wiedział o zaległym zadaniu w Gło-
gówku to dzisiaj tego zarzutu bym nie pod-
nosił. Jako Burmistrz nie deklarowałem 50% 
dofinansowania – były to tylko jak już wcze-
śniej zaznaczyłem rozmowy.
Radny powiatowy Janusz Siano – Panie 
Burmistrzu to była Pana deklaracja i ja tylko 
to przedstawiłem.

Ad 14.
Wolne wnioski
Radna Elżbieta Malik zaprosiła wszystkich 
radnych na b enefis Anny Myszyńskiej z oka-
zji 85 urodzin.
Radna Joanna Słowińska złożyła wniosek 
następującej treści: „W związku z  sprawą 
spadku po Państwie Kiwer i  nałożeniu 
na gminę dużych wydatków finansowych 
w związku z roszczeniem rodziny wnioskuję 
o przekazanie tej sprawy do kontroli Komi-
sji Rewizyjnej, dlaczego nic nie było zro-
bione wcześniej w tej sprawie, pozwolono 
na zaniżoną sprzedaż, nic nie zrobiono z czę-
ścią do syna, nikt nie odwołał się od wyceny. 
Narażono gminę na stratę ponad 200 tyś zł. 
Następnie złożyła wniosek do obecnego 

na sesji radnego powiatowego Janusza Siano, 
o wymuszenie w powiecie przesłania radnym 
gminy Biała mapek z zaznaczonymi drogami 
powiatowymi. Wniosek ten był już przesłany 
do powiatu w miesiącu kwietniu.
Przewodniczący Rady Robert Roden zabie-
rając głos zaznaczył, że na obecnej sesji musi 
być podjęte stanowisko radnych dotyczące 
wysokości przyznania pomocy finansowej 
na drogę powiatową Górka Prudnicka – Pogó-
rze. Wobec powyższego złożył wniosek o prze-
głosowanie dofinansowania w wysokości 50% 
na remont drogi Pogórze – Górka Prudnicka.
Radna Maria Moszczeńska zaznaczyła, 
że przy dofinansowaniu 50% do remontu 
drogi wskaźnik inwestycji na wsiach wzro-
śnie z 3% do 6%.
Burmistrz Białej – jeżeli dofinansowanie 
miało by być w wysokości 50% to jednak 
nie więcej jak 500 tys zł.
Radca Prawny Tomasz Surma zaznaczył, 
że skarbnik gminy Klaudia Kopczyk – poin-
formowała, że 50% dofinansowanie jest moż-
liwe do zrealizowania, ale na pewno będzie 
to kosztem zadań własnych.
Radny Jacek Czerwiński – jako radni powin-
niśmy pamiętać o  swoich inwestycjach 
i należy się dobrze zastanowić nad wielko-
ścią dofinansowania.
Przewodniczący Rady Robert Roden – wiem, 
że jest to zadanie realizowane przez powiat 
jednak na terenie naszej gminy.
 Przewodniczący poddał pod głosowanie 
złożony przez niego wniosek o 50% dofinan-
sowanie do remontu drogi Górka Prudnicka 
– Pogórze; 9 radnych głosowało „za”.
Przewodniczący Rady Robert Roden – dzi-
wię się Anecie, że nie głosowała.
Radna Joanna Słowińska wyraziła swoje obu-
rzenie dotyczące wypowiedzi Przewodniczą-
cego w sprawie nie głosowania przez Radną 
Anetę Płachta.
Sołtys wsi Browiniec Polski zabierając głos 

również wyraził swoje oburzenie dotyczące 
dofinansowania do zadań powiatu, niewy-
wiązywania się powiatu z realizacji zadań 
oraz w sprawie wypowiedzi Przewodniczą-
cego rady co do radnej Anety Płachta.
Radna Lidia Cziomer – rozważmy dofinan-
sowanie tej drogi, gdyż inne drogi też może 
w  przyszłości będą robione. Zaznaczyła, 
że radni mają pismo z miesiąca lutego br. 
w sprawie złożenia deklaracji o dofinanso-
wanie zadania. Pismo to zostało odczytane 
przez radną Gabrielę Neugebauer.
Burmistrz Białej Edward Plicko – jak już 
wspomniałem na konwencie burmistrzów 
wszyscy zadeklarowali dofinansowanie 
do zadań realizowanych na terenie swo-
ich gmin, jednakże nikt nie informował 
o zaległych sprawach i inwestycjach poza 
deklarowanymi. Teraz dowiadujemy się, że 
na terenie Gminy Głogówek podobne zada-
nie do naszego realizowane jest bez dofi-
nansowania ze strony Gminy Głogówek. Na 
spotkaniu były tylko rozmowy i uważam, 
że powinniśmy negocjować wielkość dofi-
nansowania. Radna Gabriela Neugebauer 
– powinniśmy się cieszyć, że remont drogi 
znalazł się na liście rankingowej.
Radny powiatu Janusz Siano – Panie Bur-
mistrzu prawda boli. Pan nie podjął stanowi-
ska, ale stanowisko konwentu było ustalone.
Sołtys wsi Chrzelice Grażyna Dolak zaprosiła 
wszystkich obecnych na dożynki 28 sierpnia 
br. do Chrzelic. Złożyła również zaproszenie 
do udziału w korowodzie.
Sołtys wsi Krobusz Jacek Niedorozow wnio-
skował o załatanie dużych ubytków na dro-
dze Gostomia Krobusz.

Ad 15.
Przewodniczący Rady Robert Roden 
zamknął obrady XVI Sesji Rady Miej-
skiej w Białej. 

(źródło BIP gminy Biała)

Czerwcowa sesja – informacje dodatkowe

Od prawie półwiecza obiekt 
s topn iowo popada 
w ruinę. Niespełna 10 

lat temu dla zabytku pojawiła się na-
dzieja. Niestety okazała się płonna, 
przynajmniej na razie.

 Po II wojnie światowej dawna chrze-
licka twierdza miała różne zastosowania. 
Wykorzystywana była na potrzeby 
mieszkalne, funkcjonowało tam również 
przedszkole i świetlica wiejska. W 2007 
roku niszczejący już i nieużywany od dzie-
sięcioleci budynek kupił od państwa 
Bartosz Mioduszewski z Warszawy wraz 
ze wspólnikiem Wojciechem Stępniakiem. 
Obaj panowie założyli Fundację „Ortus” 
(to łacińskie słowo oznacza „bycie”, 
„istnienie”, a także „pochodzenie”), której 
celem było zrobienie użytku z nabytego 
wcześniej zamku. Ów użytek miał być 
doprawdy nie byle jaki – Centrum 
Dialogu Kultur, multimedialna baza, 
miejsce spotkań, imprez kulturalnych, 
konferencji naukowych. Pomysłodawcy 

chcieli wykorzystać potencjał, który 
drzemie w śląskich terenach (na nich 
przecież od setek lat spotykają się wpływy 
polskie, niemieckie i czeskie).
 W 2010 roku w Chrzelicach odbył się 
„MediaLab”, wydarzenie swego rodzaju 
pilotażowe dla całego projektu. W grę 
wchodziły spore unijne pieniądze, prawie 
3 miliony złotych. Kością niezgody stała 
się interpretacja kosztów kwalifikowanych 
przy rozliczaniu projektu – co można 
nimi uczynić, a czego nie można. 
Co dla Fundacji „Ortus” owym kosztem 
kwalifikowanym było, dla Urzędu Mar-
szałkowskiego już niekoniecznie. W ten 
sposób projekt osiadł na mieliźnie i już 
się z niej nie wydostał. Niestety w 2015 
roku rozpoczęła się procedura związana 
z likwidacją fundacji. Właściciele zamku 
pozostali jednak ci sami (B. Mioduszewski 
i W. Stępniak).
 Stan obiektu nie jest dobry. Zawalił 
się dach i jedna ze ścian, teren naokoło 
porastają chaszcze. Strach się tam za-
puszczać, chyba że jest się miłośnikiem 

ruin i mrocznych zamkowych klimatów. 
Lub samorodnym archeologiem i eks-
ploratorem (uwaga, nielegalne); a takie 
przypadki się już zdarzały. Jeśli zaś chodzi 
o działania zgodne z prawem – tematem 
chrzelickiej twierdzy żywo interesował 
się Eryk Murlowski (1960-2013) jako 
historyk-pasjonat, społeczny opiekun 
zabytków i członek Rady Fundacji „Ortus”. 
Spisane przez niego dzieje zamku dostępne 
są w archiwalnych wydaniach „Tygodnika 
Prudnickiego” oraz wśród artykułów 
zebranych chrzeliczanina („Przejście 
do historii”, 2015). Z kolei Janusz Siano, 

mieszkaniec Chrzelic, samorządowiec 
i społecznik, wspominał o pomyśle 
uczynienia tzw. ruiny trwałej. Byleby jakoś 
zagospodarować. Byleby obiekt wyglądał 
lepiej niż obecnie. Na razie nic z tego. 
Bartosz Mioduszewski nie rezygnuje 
wprawdzie z realizacji swoich marzeń 
dotyczących zamku, ale nie posiada 
na razie planu B (za plan A uznajemy 
tu Fundację „Ortus”). Pozostaje więc 
czekać, aż coś się w tej sprawie „urodzi”. 
Rzecz dla niepoprawnych optymistów.

Bartosz Sadliński

Zamek w Chrzelicach wciąż niezagospodarowany
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Geburtstag z rodziną

Nierołz przidzie w życiu taki dzień, 
chtóry chciało by se przeżyć tak eks-
tra. Zaprosić przołcieli, tych nołbliż-

szych i znajomych. Majstens soł to te łokroł-
głe geburtstagi jak 50, 60 abo 70 lołt i wtedy 
se wróży, planuje jak by to nołlepszy zrobić, 
jak ugościć, coby se też przi tyj za feste nie 
narobić. Bo jak se moł zibcich to wiecie iże se 
już nie lołce jak szuparga i po klałczku se już 
nie umie szojerować i pucować. Młodzi majoł 
jedna rada jak by ich o to spyjtać: zróbcie to 
muter w lokalu i mołcie to z głowy, o nic se 
nie musicie starać. A jak już durch aus chce-
cie doma, to dejcie se prziwiyść z firmy jołdło 

i zróbcie se szwedzki stół. Jakie to jest fajne, 
te łóżka i zesle by se wyniysło i mogoł posta-
wić tu ten stół. Taki wystrojony kwiołtkóma, 
tisztuch banie aż na ziemia, wielkie szlajfy 
jeszcze prziłonaczo, no i wszystko na taler-
zach poustawiajoł na nij i kożdyj se może 
weź co chce i wiela chce. Ale syjnek - niero-
zumieli muter – to mi tak banoł łajzić goście 
po chałpie z toł nudelzupo, i wiesz że ciotka 
nie mogoł na nogi i muszoł se kajś siednonć. 
Hejdla zicher przijedzie z tyj małyj i trza go 
banie trochał bez połojdnie trochał pole-
gnonć. Ni, ni, zrobimy taki fajer jak my piy-
rwi robiyli. No i zrobiyli. Zaczli od malyrza 
co kuchynie i komora łoporzondziył, to prze-
cał banie kucharka i musi być czysto. I miej-
sce na kołołcz trza narychtować – muter tak 
richtig sami nie wiedzieli w co se pakujoł. 
Bo wiałkszygo fajeru łod dołwna u nich nie 
boło. I zaczło se już od esserwisów, chktóry 
mieli dwa. Ale trza boło jy ze szranku wywlec 
i pomyć. Ponbóczku wiela tych szkorup tał 
boło i żołdny nie w komplecie. To tu brachuje 
na zołza, to tał nie ma tela misek na kompot 
i gemiza, a przecał trza jeszcze na szpajza 
szklane miski i muter myli i myli, rachowali 
czy to już styknie, a jak ni to trza dopoży-
czyć coś u somsiadów, tak jak wiałkszy garcy 
i brytfanny. Przipomnieli se też, iż majoł kajś 
mikser, flajszmaszyna, ktoroł dołwno nie 
potrzebowali, ale teraz kucharka se pyjtała 
o to. Od dołwna doczekoł se tyż wielki stary 
stół swojego świanta. Został wyciągniony 
z dwóch stron i przi nim mogło siednonć 16 

gości, bo tela na swoje świanto muter zapro-
siła. Do tego stołu też był ekstra damasto-
wyj dugi tisztuch. Tak iż siła rzeczy w domu 
odżyło, przypomniało stare czasy i wtedy już 
jest nieważne, iż trza se narobić. I dobrze ktoś 
mondry powiedzioł: jak łobchodzisz świanto 
rodzinne to nie kukej wiela to kosztuje roboty 
i piniondzy, bo to nie jest czas na rachowanie 
jyno czas na spominanie. I wielka wtedy jest 
radość jak siednoł za ten stół bliscy ludzie, 
z którymi przeżyło se dobre i złe czasy, Gute 
und schlechte Zeiten – taki serial jest w tele-
wizji. Z niechtórymi przecał przeżyło se ciał-
żkie zimy, kwitnonce wiosny i  ciepłe lato, 

żniwa i piyknoł jesień z koszoma jabek i wilijy 
Bożego Narodzenia 40 razy, 50 a z niechto-
rymi i 70 razy, to jest potyj co fajerować.
 A wiecie czego jeszcze nie idzie zrobić jakby 
se fajer zrobiło kajś w restauracji, gospodarz 
nie może swojich gości wykludzić po łobiedzie 
na dwórek i pokołzać całe łobejście. Pamian-
toł to z domu jak boł kiermasz abo łodpust, 
to my dziołchy pomyjwały i z mutroł potyj 
szykowały na kafej a foter szli z gojśćmi do 
masztalni, do chlywa pokołzać krowy i konie, 
chwołlyli se wiela to mleka dajoł, czy jałówki 
pódoł na chów, czy przedać, kiedy se goniły 
i czy łostały. Potyj jeszcze śli na zygroda i do 
studoły. Terołz se tyż to nie zmieniyło, dzie-
piero jest co pokołzać gościom. Np. te łazienki 
z kabinoma, roztomajite kafelki i duperelki, 
mejbly najnowszej generacji, a na dwórku 
maszyny, kombajny no i auta. Jest se terołz 
czyj chwołlić na fajerach,.jyno że gojści   pro-
sto z kościoła jadom do restołracyji. Doma 
już tał żołdyn nic nie stroji.  Jedno co se nie 
zmieniyło łod piyrwejsza, to jest ślonski 
kołołcz co terołz zaś króluje na wszystkich 
stołach i tych szwedzkich tyż.
 Ja mojego geburtstagu 85 lołt tyż nie 
strojyła doma, jeno w naszym domu kul-
tury. Nie boło szwedzkygo stołu, śląskie kra-
janki i kafej dloł gości boły prziszykowany na 
stolach, a gości z wszystkich stron było siła. 
Bez ty 25 lołt, kiedych mogła naprzód robić 
zdjyńcia do naszyj Panoramy Bialskiej, potyj 
pisać do niej po śląsku i rozprawiać w Radiu 
Opole po śląsku, trocha se tych mojich przi-

jaciół, bliskich i dalszich znajomych uzbiy-
ralo. Wdycky jak boła jakołś sposobność, 
promocja moich książek i inszych spotkań 
mogłach ich do domu kultury zaprosić. Łoni 
wszystko narychtowali, razał ze mną zapra-
szali, ustroili salał i zaśpiywali. I tak przez 
lata było, a w dzień tego mojego jubileuszu 
30.06. też, z  tyj, że w  tyj roku na ten mój 
jubileusz nasza gmina razał z domem kul-
tury wszystko organizowała. I fajnie jest se 
tak przijść, prziwitać się z gośćmi, przijmo-
wać kwiołtka, siednońć se na bina i nic cie 
nie obchodzi, a  to przeca już połra tyjdni 
noprzód panie z wydziału promocji gminy 
kole tego chodziły by wszystko klapło, razał 
z wielkoł niespodzianką, chtorą mi zrobili. 
Boła to odznaka honorowa co mi burmistrz 
Edward Plicko przipioł do bluzki. Joł woł 
padoł, to boło co lołs. Fotografy, redaktory 
i mój syn na czele, zaczli wszystko knipso-
wać, już nie spomna o inszych niespodzian-
kach. I co joł moł teraz po miesioncu padać, 
moga jeno fest mocno podziękować wszyst-
kim i kożdymu osobno.
 Za wielką pracę włożoną w naszikowa-
nie tego jubileuszu pracownikom z Urzędu 
Gminy i  Domu Kultury, za listy gratula-
cyjne, życzenia, kwiaty, za oprawę arty-
styczną naszych młodych artystów, moim 
Kórniczankom, które zaśpiywały mi sto 
lołt, koleżankom z Klubu Abstynenta oraz 
wszystkim gościom, którzy w  tym dniu 
byli ze mną, za to że mogłach tela szczę-
ścia przeżyć serdecznie dziękuję.
 Jednak dobrzech wybrała tytuł mojej ksion-
żki „Miałam szczęście do ludzi.”

3 lipca w  parku miejskim w  Białej 
w ramach „Akcji Lato 2016” zorga-
nizowane zostało – przez miejscowe 

Gminne Centrum Kultury – „Powitanie 
lata”. Na imprezę przybyły dzieci, mło-
dzież i ich rodzice. Uczestników uroczy-
stości ucieszyły pomysłowe zabawy zorga-
nizowane przez zespół klaunów z Ostrowa 
Wielkopolskiego. Wspólna zabawa dzieci 
z  rodzicami dostarczyła wielu wrażeń. 
Bawiono się wyśmienicie. Zorganizowano 
również konkursy dla dzieci i dorosłych. 
Do atrakcji należały też zjeżdżalnie.
 Drużyny przybyły na turniejowe zma-
gania wraz z kibicami. Dla dzieci z wielu 
okolicznych miejscowości zorganizowano 
dowóz autobusami. Impreza się udała, mię-
dzy innymi dzięki temu, że dopisała pogoda.

Tekst: Ryszard Nowak, Zdjęcia: Dominika Rak

Złote
gody

Barbara 
i Gunter Albert 

Barisch 
z Białej

18.06.2016
Róża Maria 

i Gerard Józef 
Globisz 

z Nowej Wsi
23.07.2016

W ARiMR
 Nowym kierownikiem Oddziału 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa z  siedzibą 
w Białej jest od 16 maja 2016 r. Damian 
Kwiatkowski z  Goświnowic. Posiada 
wykształcenie wyższe medyczne, przez 
osiem lat zajmował się pozyskiwaniem 
dotacji unijnych oraz prowadził własną 
działalność gospodarczą.

Zmiany na 
stanowiskach

W Spółce WiK
 29 lipca br. odwołany został przez 
Radę Nadzorczą dotychczasowy prezes 
Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja 
w Białej. Na to stanowisko z dniem 1 
sierpnia 2016 r. powołany został Marcin 
Haberecht z Brzeźnicy. Posiada wykształ-
cenie wyższe techniczne i uprawnienia 
budowlane. Do 2010 r. pracował w firmach 
zagranicznych, a także w Spółce Aqua 
i „Ustroniance”. Od 2010 r. prowadził 
własną działalność gospodarczą.

Powitanie lata w Białej
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Pod koniec czerwca rozstrzy-
gnięta została XXIII edycja kon-
kursu Agroliga 2016 na szcze-

blu wojewódzkim, którego orga-
nizacją na Opolszczyźnie zajmuje 
się Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie.

 W konkursie promującym innowacyj-
ność i dobre praktyki w gospodarstwach 
rolnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa 
rolno-spożywczego i usług rolniczych 
wzięli udział również przedstawiciele 
z terenu powiatu prudnickiego. 
 Na uroczystość oprócz laureatów 
przybyli burmistrzowie i wójtowie (z gmin, 
na terenie których działają laureaci), 
przedstawiciele wojewódzkiego samorządu 
oraz organizacji związanych z opolskim 
rolnictwem; wśród fundatorów nagród 

nie zabrakło banków spółdzielczych. 
W kategorii innowacyjności – produkt, 
proces, organizacja, marketing – II 

miejsce zajął zakład cukierniczy Renaty 
Kimmel z  Grabiny, zatrudniający 12 
osób. Właścicielka prowadzi cukiernię 

od 1999 r. Początkowo zajmowała się 
wyłącznie wypiekiem ciast. W  kolej-
nych latach przeprowadzona została 
modernizacja obiektu, udoskonalenie 
linii produkcyjnej, co pozwoliło na 
zwiększenie i  rozszerzenie produkcji, 
a także podniesienie jakości. Popularność 
zdobyły wytwarzane w  cukierni torty 
z bitą śmietaną, z kremem, ciasta kruche 
i drożdżowe oraz lody. Przy zakładzie 
uruchomiona została kawiarnia. 
 Odbiorcami wyrobów z Grabiny są 
sklepy z  Opola, Białej, Prudnika oraz 
indywidualni odbiorcy. Cukiernia 
wyposażona jest w nowoczesny sprzęt. 
Właścicielka zakładu prowadzi również 
(wraz z  mężem) gospodarstwo rolne, 
co umożliwiło im skorzystanie z dofi-
nansowania na modernizację obiektów 
produkcyjno-gospodarczych.

Agroliga 2016 – drugie miejsce dla R. Kimmel

Nordic Walking w BiałejTegoroczne dożynki

W sobotę w czasie trwania te-
gorocznych Dni Białej zor-
ganizowano I Mistrzostwa 

Ziemi Opolskiej i LZS w Nordic Wal-
king. Organizatorem był Wesoły Bor-
suk Team. W zawodach wzięło udział 
109 zawodników na trzech dystansach. 
Najliczniejsza z nich grupa na 10 km 
liczyła 73 zawodników. W grupie 
na 5 km startowało 25 osób, a w naj-
krótszej trasie wynoszącej 2,5 km 
wzięło udział 11 zawodników.

 Start i meta zawodów znajdowały 
się na terenie stadionu miejskiego 
w Białej. Trasa prowadziła łąkami 
wzdłuż rzeki Białki. Zwycięzcami 
zawodów na 10 km byli zawodnicy 
z klubu z Polkowic – Grzegorz Dors, 
Rafał Kozik i Ireneusz Lubiatowski. 
Wśród kobiet w tej grupie najlepszą 
zawodniczką okazała się 15-letnia 
zawodniczka, również z Polkowic 
– Angelika Pietrzyk. Spośród bial-
skich zawodników z terenu bialskiej 
gminy najlepszym zawodnikiem 

okazał się Rafał Brylka, który zajął 
w klasyfikacji 25 miejsce.
 W kategorii na 5 km aż pięciu 
bielszczan zostało sk lasyf ikowa-
nych, Ewa Głombica na 11 miejscu, 
Leokadia Schneider na 12, Wiktoria 
Głombica na 13, Regina Przyklenk 
na 15, a Dagmara Duchnowska na 20. 
W czasie trwania marszu zawodnicy 
przechodzili pod namiotem, gdzie 
wydawano kubki z wodą, a chętnych 
polewano. Ponadto na łące znajdowała 
się kurtyna wodna, co miało znaczenie 
zważywszy na upalną pogodę.
 Organizacyjnie i finansowo zawody 
wsparła Gmina Biała i sponsorzy. 
Nagrodzeni zostali zwycięzcy, a wśród 
wszystkich uczestników mistrzostw 
losowano nagrody. Zawodników mo-
gło być więcej, ale należący do klubu 
nornic wal king na ziemi prudnickiej 
– Wesoły Borsuk Team postanowili, 
że nie wezmą udziału w tegorocznych 
mistrzostwach. Uczestnicy imprezy 
byli zadowoleni uznając, że była ona 
jedną z najlepiej zorganizowanych. 

Do z d a r z e n i a  d o s z ł o 
w niedziele (31 lipca), 
po godzinie 6:00 rano 

na trasie Krobusz – Gostomia. 
Jak wstępnie ustalili pracujący na 
miejscu policjanci ruchu drogo-
wego 19-latek, kierujący osobową 
hondą civic na prostym odcinku 
drogi stracił panowanie nad po-
jazdem, uderzył w przydrożne 

drzewo, a następnie dachował.
 Oprócz kierowcy pojazdem 
podróżowały 3 młode osoby 
w wieku od 19-23 lat. Wszyscy 
doznali obrażeń ciała i trafili do 
szpitala. Kierujący pojazdem był 
trzeźwy. Teraz przyczyny i oko-
liczności zdarzenia wyjaśniają 
policjanci.

mł. asp. Andrzej Spyrka

Zdarzenie na trasie 
Krobusz – Gostomia

Święto Plonów to ukorono-
wanie żmudnej, całorocznej 
pracy na roli i wielkie święto 

rolników oraz ich rodzin. Uro-
czystości dożynkowe Powiatu 
Prudnickiego i Gminy Biała za-
planowano na 28 sierpnia 2016r 
we wsi Chrzelice.

 Nie brakuje wśród mieszkańców 
naszej miejscowości osób niezwykle 
aktywnych, pomysłowych, skorych 
do pomocy oraz obdarzonych zmysłem 
organizacyjnym dlatego nie boimy 
się takiego wyzwania. Oprócz rady 
sołeckiej czynny udział w przygoto-
waniach do tej imprezy biorą udział 
członkowie wszystkich organizacji 
działających na terenie naszej wsi: 
Odnowa Wsi Chrzelice, SKGW, OSP, 
LZS oraz DFK. Wiemy, że tylko 
współpraca, którą od lat w niejednym 
przedsięwzięciu testowaliśmy będzie 
kluczem do sukcesu. Członkowie tych 
organizacji spotkali się już trzykrotnie 
oraz zorganizowano jedno zebranie 
wiejskie na które zaproszono wszystkich 
mieszkańców wsi. Przedyskutowano 
na spotkaniach m.in. trasę przemarszu 
korowodu, zabezpieczeniu trasy, wy-
znaczenie parkingów, poczęstunek dla 
gości, miejsce zorganizowania mszy, 
a  także dyskutowano o  scenariuszu 
imprezy i  atrakcjach kulturalnych 
oraz wystroju całego terenu.
 Od kilku tygodni trwają przygo-
towania. Grupa dzieci przygotowuje 
dekoracje dożynkowe, grupka pań zajmie 
się wyplataniem korony dożynkowej. 
Podpisano też umowy z  zespołami, 

które mają zadbać o oprawę muzyczną. 
Współorganizatorem uroczystości 
jest również GOK w  Białej, który 
ma doświadczenie w przeprowadzaniu 
imprez masowych i dzięki temu my nie 
musimy się martwić o sprawy formalne. 
Dożynki to również inwestycje w naszej 
wsi. LZS Chrzelice w końcu będzie miało 
pociągnięte przyłącze wody a wraz z nim 
toalety na boisku. Starostwo Powiatowe 
przeprowadzi remont chodnika wzdłuż 
drogi od boiska do Wiejskiego Centrum 
Integracji. Inwestycja ta będzie częściowo 
współfinansowana ze środków Gminy 
Biała. Powiat Prudnicki już połatał 
dziury na drogach sobie podległych 
na terenie naszej wsi.
 Ponieważ jest to święto nie tylko 
rolników z Chrzelic na ostatniej sesji 
Rady Gminy zaprosiłam inne wsie 
do czynnego udziału w naszej imprezie 
poprzez przygotowanie swojego wozu 
korowodowego. Zaproponowałam też 
by osoby z innych wiosek o talentach 
artystycznych zaprezentowały się u nas.
Mam nadzieję, że dzięki pomocy, 
zaangażowaniu i współpracy miesz-
kańców wsi Chrzelice uda nam się 
zorganizować wspaniałą imprezę, 
która na długo pozostanie w pamięci 
jej uczestników. Liczymy też na hojność 
sponsorów i jesteśmy otwarci na ich 
propozycje.
 A  naszym pobożnym życzeniem 
byłoby poświęcenie podczas tak ważnej 
uroczystości nowego samochodu 
bojowego dla OSP Chrzelice o który 
się staramy od długiego czasu.

Sołtys Dolak Grażyna
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Być kapłanem, być kibicem
Maciej Kostecki, kamilianin, 

człowiek o serdecznym uspo-
sobieniu, słynie z szerokich 

zainteresowań – łatwo go spotkać 
na imprezach kulturalnych w GCK, 
a także... wśród kibiców. W wywia-
dzie dla „Panoramy Bialskiej” bialski 
kapłan opowiada o drugiej z wymie-
nionych pasji.

 Kiedy zaczęła się ojca przygoda z kibi-
cowaniem?
 Myślę, że od smutnego w gruncie rzeczy 
wydarzenia, a więc pogrzebu działacza pił-
karskiego, pana Onufrejowa – zmarł w sierp-
niu 2011 roku. Wypadło tak, że prowadziłem 
to nabożeństwo i wtedy uświadomiłem sobie 
dobitnie, że są ludzie, którzy bardzo poważ-
nie zajmują się sportem, no i że mamy naszą 
lokalną drużynę. Poza tym... likwidowano 
liceum, w którym uczyłem; miałem więcej 
czasu i stwierdziłem, że dobrze będzie wejść 
w środowisko, kupić megafon i dopingować.
 Na czym te działania polegają?
 Na przykład – kiedy u nas grany jest mecz, 
z  jakimś sąsiadem, wyjeżdżam na ulice 
naszej miejscowości i zapraszam wszystkich 
na to wydarzenie; mówię coś w rodzaju: „Dro-
dzy mieszkańcy Białej! Dziś Polonia gra ze Ści-
nawą! Zapraszam do kibicowania naszym 
chłopcom! O godzinie 16:00 wszyscy na sta-
dion!”. Ja przyjeżdżam tam 20 minut przed 
meczem, w megafonie mam kartę pamięci 
z muzyką; puszczam nagranie, kiedy widzę, 
że wszyscy wychodzą na stadion. A kiedy 
pojawiają się sędziowie, przerywam muzykę 
i witam zebranych. Może jeszcze dodam, że – 
jak każdy szanujący się stadion – mamy swoją 
nazwę: „Valley White”, a więc „Dolina Bia-
łej” (zapis językowo niepoprawny, ale pew-
nie nie to jest w tej zabawie najważniejsze – 
przyp. red.), a to stąd, że rzeka nazywa się 
Białka (obok mieści się zresztą smażalnia ryb 
i wszystko tworzy pewną całość). Mój uczeń 
namalował ten napis, w stylu graficiarskim. 
A wracając do przerwanego wątku – kiedy 
sędziowie ustawiają drużyny na linii bocz-
nej, wyłączam muzykę i mówię coś w stylu: 
„Hallo, hallo, witam wszystkich zgromadzo-
nych na słynnym europejskim stadionie „Val-
ley White” w Białej, witamy skład sędziow-
ski, witamy różnych gości wraz z trenerem, 
sympatycznymi kibicami, życzymy wszyst-
kim dobrego widowiska sportowego, niech 
wygra lepszy, niech trwa święto sportu, ole! ”. 
Potem piłkarze wychodzą na środek boiska – 
wtedy puszczam muzykę, pasującą do sytuacji.
 Na przykład?
 Staram się zmieniać utwory, co roku, 
co pół roku. Puszczałem przykładowo „We are 
the champions” albo „Show must go on” 
Queenów. Włączałem żartobliwie np. muzykę 
z filmu „Bonanza”. Poza tym kawałek zespołu 
Leniwiec „Chłopaki urodzeni po Wembley”. 
Albo „Hymn” Luxtorpeda. Czy „Krakowski 
spleen” Maanamu.
 Z  jaką reakcją się ojciec spotyka? 
Życzliwą? Nikt nie pyta – skąd się pan 
tu wziął, co pan puszcza za muzykę?
 Nie nie, w żadnym razie. Na początku był 
pewien opór, gdy zwracałem komuś uwagę, 
bo nieraz to robię – wobec naszych i wobec 
przyjezdnych. Jakaś brzydka przyśpiewka 
się zdarzała, więc starałem się załagodzić. 
Jesteśmy – co jak co – w miejscu publicz-
nym, nie powinniśmy używać słów wul-
garnych; warto dopingować swoją drużynę, 
a nie obrażać przeciwną lub sędziego. Jego 
też biorę w obronę. Wiadomo, emocje się-
gają nieraz zenitu – moi też się denerwują. 
W ogóle w kibicowaniu pomaga mi kolega 
– Wojciech Remisz, wspólnie dopingujemy, 
nie przeszkadzamy sobie, a wręcz przeciwnie. 

Poza tym napisałem hymn naszej drużyny, 
na melodię „10 w skali Beauforta”. Wytłuma-
czę tylko, że pojawia się tam słowo „buksy”, 
a więc rozrabiacy. No i drugie wyjaśnienie: 
kolory Polonii Biała to biały i zielony. Oto 
pierwsza zwrotka i refren: „Kolory biały i zie-
lony są, świat gdzieś za murem został. I nagle 
sędzia gwiżdże już, to futbol się zaczyna. Kapi-
tan tylko splunął w dół i zaklął: Eh, do czorta! 
Nie dajmy buksom żadnych szans! Polonia 
walcząc zwycięża! Polonia walcząc zwycięża! 
 Kibice wiedzą, że mają do czynienia 
z duchownym?
 Tak, tak. Na początku może niektórzy 
nie wiedzieli, ale teraz na pewno wiedzą. 
Kibice widzieli moją koszulkę LZS Polo-
nia Biała, z napisem „Ojciec Maciej”, którą 
ubieram, razem zresztą z szalikiem. Mam 
też szachownicę biało-zieloną – taką dużą 
flagę, a do tego transparent. Słowem: robimy 
oprawę. Na koniec dziękujemy przez mega-
fon: za wspólne kibicowanie, za sędziowa-
nie; zawodnikom za emocje; życzymy dobrej 
niedzieli, czy dobrego wieczoru. Jak jeste-
śmy na wyjeździe, to – z kolei – zapraszamy 
do Białej. Promujemy miasto przy okazji. 
Po meczu u nas zapraszają na jakąś kiełba-
skę; taki pan Janek jest kucharzem, zawsze 
coś przygotuje. Można pogadać, co wyszło, 
a co nie wyszło na boisku...
 Działa ojciec oficjalnie w struktu-
rach klubu?
 Jako tako nie, ale trzeba w tym miejscu 
powiedzieć, że ostatnio powstało coś nowego 
– Akademia Piłkarska, tutaj, w Białej, jestem 
jej członkiem. Założyliśmy zresztą stowarzy-
szenie – po to, żeby była ochrona prawna, 
żeby móc pozyskiwać sponsorów itd.
 Jak działa ta akademia? Są organizo-
wane jakieś nabory?
 Odwrotnie – tylu pojawiło się chętnych, 
że trzeba było stworzyć akademię.
 Jaka jest ojca rola w tej akademii?
 Popatrzę, pooglądam; zwracam też uwagę 
na stronę etyczną – żeby nie przeklinali, żeby 
wzajemnie się szanowali, żeby szanowali inne 
drużyny; wiadomo, jedni są silniejsi, drudzy 
słabsi. Współpracuję z  trenerami; oni też 
uważają, że to jest ważne. Trzeba przy tym 
podkreślić rolę rodziców – oni muszą ileś 
czasu poświęcić: na treningi, turnieje. Cza-
sem mam wrażenie, że młodsi więcej grają 
niż seniorzy. Soboty, niedziele...
 Ojciec też gra w piłkę nożną? Albo grał?
 Coś tam grałem, w szkole na przerwie; 
po szkole zresztą też. No i uprawiałem piłkę 
ręczną – na przełomie podstawówki i średniej 
szkoły. Ostatnio spędzałem urlop w Krako-
wie, byłem z bratem w pobliżu klubu Borek 
Fałęcki, gdzie kiedyś trenowałem (jest on 
blisko Krakowskich Zakładów Sodowych 
„Solvay”, gdzie pracował młody Karol Woj-
tyła). Akurat taki pan tam grabił, podsze-
dłem, porozmawialiśmy; pytałem, w któ-
rej lidze są; powiedział, że w  okręgówce, 
mają teraz potężną akademię piłkarską – 
250 dzieci. Ucieszyłem się; klub na skraju 
Krakowa, a tylu chętnych. Poza tym boisko 
zadbane, ostrzyżone; mają taki orlik, razem 

Dotacja na budowę zespołu boisk 
sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia

Informujemy, że w  ramach programu 
„Budowa i modernizacja dróg lokalnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 wykonane 
zostanie zadanie pn. Przebudowa drogi 
gminnej ul. Opolska w Białej 
 Celem projektu jest stworzenie pełnowy-
miarowego ciągu komunikacyjnego o wyso-
kich parametrach technicznych długości 774 
m wraz ze ścieżką rowerową długości 750 m 
oraz miejscem wypoczynku podróżnych, 
łączącego się z drogą wojewódzką nr 414, sta-

nowiącą jedną z głównych osi komunikacyj-
nych województwa. Przebudowa ma na celu 
zarówno zwiększenie bezpieczeństwa wszyst-
kich użytkowników drogi, poprzez wydzie-
lenie ścieżki dla rowerzystów i pieszych, jak 
i rozwój infrastruktury w regionie, w połą-
czeniu z nowo wybudowaną infrastrukturą 
województwa opolskiego czyli DW 414.
 Wartość wskaźników, których osią-
gniecie jest zakładane w  wyniku reali-
zacji operacji: przebudowa odcinka drogi 
długości 0,774 km.
 Dofinansowanie z  EFRROW w  formie 
dotacji wynosi 1 812 485 zł, tj. 63,63% kosz-
tów inwestycji.
 Termin zakończenia realizacji zadania - 
maj 2018 r.

Informujemy, że w  ramach programu 
„Budowa i modernizacja dróg lokalnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
wykonane zostanie zadanie pn. Przebudowa 
drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej 
 Celem projektu jest stworzenie pełno-
wymiarowego ciągu komunikacyjnego 
o wysokich parametrach technicznych 
poprzez przebudowę ulicy Kilińskiego 
w Białej długości 1116 m, przebudowę 
chodnika długości 760 m i uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego, łączącego centrum 

miasta i obwodnicę - drogę wojewódzką 
nr 414. Podniesienie parametrów tech-
nicznych drogi przyczyni się do poprawy 
warunków życia mieszkańców, poprzez 
min. zwiększenie ich bezpieczeństwa 
i przyczyni się do rozwoju gospodarczego 
punktów zlokalizowanych w jej pobliżu 
dzięki lepszemu skomunikowaniu 
z nadrzędnymi drogami.
 Wartość wskaźników, których osią-
gnięcie jest  zakładane w wyniku realizacji 
operacji: przebudowa odcinka drogi 
długości 1,116 km.
 Dofinansowanie z EFRROW w formie 
dotacji wynosi 883  753 zł, tj. 63,63 % 
kosztów inwestycji.
 Termin zakończenia realizacji zadania 
- październik 2017 r.

z halą. Coś tam się dzieje.
 Myślał ojciec, żeby zostać po prostu dusz-
pasterzem środowisk piłkarskich – czy sze-
rzej: sportowych – w Białej?
 Myślę, że kiedy wchodzi się w jakieś struk-
tury, to już nie jest to samo. Teraz wszystko 
odbywa się na zasadzie koleżeńskiej; poza 
tym wielu moich uczniów tam gra. Zasta-
nawiałem się też kiedyś, co moje zajęcie 
ma wspólnego z kamilianami, Pomyślałem: 
oni zajmują się chorymi, a na boisku zdarzają 
się poważne kontuzje (śmiech).
 Dlaczego ojciec wybrał akurat ten zakon, 
spośród wielu?
 Może dlatego, że wychowałem się w domu, 
gdzie przez wiele lat babcia leżała w łóżku. 

Wyrosłem w atmosferze opieki na chorym. 
No i pewnie Bóg pomyślał sobie, że droga 
kamiliańska byłaby dla mnie dobra. Pochodzę 
z Krakowa, skończyłem najpierw Politech-
nikę Krakowską (budownictwo), a w czasie 
studiów chodziłem do duszpasterstwa aka-
demickiego redemptorystów, odwiedzałem 
wtedy takiego chorego pana. Kiedyś zapro-
ponował mi, żebym pojechał z nim na reko-
lekcje dla chorych jako opiekun, byliśmy tam 
chyba z 15 razy. No i na wyjeździe spotkałem 
kleryków kamiliańskich – tam się zetknąłem 
z tym zakonem. Potem, będąc w wojsku, zde-
cydowałem, że do nich wstąpię. Święcenia 
przyjąłem w 1990 roku, w Warszawie.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 Burmistrz Białej informuje, że została 
rozpoczęta realizacja zadania inwestycyj-
nego pn.: „Budowa zespołu boisk sporto-
wych wraz z budynkiem zaplecza sportowego 
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”
 W ramach niniejszego projektu planuje się 
wykonać zespół przyszkolnych boisk sporto-
wych w pełni wyposażonych i ogrodzonych 
wraz z oświetleniem, w tym:
-  boisko wielofunkcyjne o  wym. 44,0 x 

32,1m o  nawierzchni przepuszczalnej 
poliuretanowej (do gry w piłkę ręczną, 
koszykówkę i siatkówkę),

-  boisko do piłki nożnej o  wym. 54,0 x 
32,8m o  nawierzchni przepuszczalnej 
z trawy syntetycznej,

-  boisko do tenisa ziemnego o wym. 33,77 
x 17,37m o nawierzchni przepuszczalnej 
z trawy syntetycznej,

-  budynek zaplecza sportowego przeznaczony 
do obsługi boisk sportowych o wym. 20,94 x 
12,23m; wolnostojący, jednokondygnacyjny, 
na parterze zlokalizowane zaplecze higie-

niczno-szatniowe, pomieszczenie dla trenera/ 
instruktora oraz sala rekreacyjna/ sportowa,

-  układ utwardzeń terenu z kostki brukowej 
zapewniający odpowiednią komunikację 
pomiędzy boiskami sportowymi;

-  niezbędną infrastrukturę techniczną 
do obsługi budynku zaplecza oraz boisk 
sportowych.

 Przedmiotowy projekt ma na celu rozwój 
i poprawę stanu podstawowej infrastruktury 
istniejącej przyszkolnej bazy sportowo-re-
kreacyjnej w Białej przy ul. Tysiąclecia.
 Termin zakończenia realizacji zadania - 
czerwiec 2017 r.
Całkowita wartość projektu: 2 566 833,97 PLN
Dofinansowanie z FRKF: 642 000,00 PLN
Wkład własny z  budżetu Gminy Biała: 
1 924 833,97 PLN
 Niniejszy projekt jest dofinansowany ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w ramach Programu rozwoju regionalnej 
infrastruktury sportowej ogłoszonego przez 
Ministra Sportu i Turystyki.
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W  sobotę pielgrzymi wzięli 
udział we mszy na Górze 
św. Anny, odprawionej przez 

opolskiego ordynariusza ks. bpa Andrzeja 
Czaję po łacinie, który wygłosił również 
okolicznościową homilię. Motywem 
przewodnim kazania był Jezus, który dla 
chrześcijanina wskazuje drogę i nadaje 
kierunek postępowania. W niedzielnych 
mszach św. w  kościołach w  Białej, 
Grabinie i  Łączniku zaprezentowano 
liturgię w kilku językach. W czasie po-
bytu na terenie naszej gminy pielgrzymi 
zwiedzili między innymi zamek oraz 
stadninę koni w Mosznej. Holenderska 
młodzież przebywająca w Białej między 
innymi uczestniczyła w porządkowaniu 
cmentarza żydowskiego oraz odwiedziła 
chorych w miejscowym szpitalu, gdzie 
spotkała się z  dyrektorem placówki 
dr nauk med. Zdzisławem Juszczykiem. 
Dla czeskich pielgrzymów na boisku 
w Łączniku w dniu powitania zorgani-
zowano gry i zabawy oraz poczęstunek 
kiełbaskami z  grila. Uczestniczyli oni 
również w  pracach porządkowych 
na ewangelickim cmentarzu. W niedzielę 
pielgrzymów zaproszono na festyn 

rodzinny w  Chrzelicach, na którym 
częstowano smakowitą grochówką 
i  zaprezentowano zespoły śpiewacze. 
Odbyły się także pokazy strażackie oraz 
mecz piłkarski pomiędzy drużynami 
miejscowych i czeskimi pielgrzymami.
W Grabinie libańscy pielgrzymi malowali 
płot przy pomniku i cmentarzu, spotkali 
się również z chorymi w miejscowym 
Domu Pomocy Społecznej. ks. Proboszcz 
z Grabiny z okazji przyjazdu pielgrzymów 
przeniósł odpustowe obchody na czas ich 
pobytu tj. na niedzielę 24.07. Dla wszyst-
kich uczestników niedzielnych imprez 
przygotowano tradycyjne potrawy kuchni 
śląskiej, polskiej i libańskiej. Libańczycy 
przedstawili inscenizację tradycyjnego 
wesela w ich kraju. Odbyły się zabawy 
sportowo – rekreacyjne i  rozgrywki 
piłki nożnej.
 W  poniedziałek we wczesnych 
godzinach rannych przed wyjazdem 
na spotkanie z papieżem Franciszkiem 
w Krakowie wszystkie grupy pielgrzymów 
przebywających na terenie bialskiej gminy 
wzięły udział w pożegnalnej mszy św. 
w Ligocie Bialskiej odprawionej przez 
ks. bpa Pawła Stobrawę w asyście księży 

Dni Białej 2016 Pielgrzymi w drodze

Tegoroczne czterodniowe im-
prezy z okazji Białej trwały 
cztery dni i obfitowały w wiele 

atrakcyjnych imprez, które przygoto-
wali organizatorzy – Gminne Cen-
trum Kultury. 

 W pierwszym dniu imprezy, w czwar-
tek 21 lipca we wspólne zabawie 
uczestniczyły grupy pielgrzymów 
z  Holandii, Czech i  Libanu biorące 
udział w  tegorocznym spotkaniu 
młodzieży w ramach Światowych Dni 
Młodzieży w  Krakowie z  udziałem 
papieża Franciszka. O  pobycie tych 
grup w  parafiach w  Białej, Łączniku 
i  Grabinie piszemy w  oddzielnym 
materiale w tym wydaniu gazety.
 Było wesoło, wspólna zabawa dostar-
czyła wiele radości wszystkim obecnym 
na imprezie. W godzinach wieczornych 
odbyły się między innymi występy 
zespołów Dub Rusing i  Endorfina, 
a na zakończenie dyskoteka z Dj Case.
 W piątkowy wieczór (22.07.) miała 

miejsce biesiada śląska z  udziałem 
zespołu Trojoki.
 W  sobotę już od godzin rannych 
trwały zawody zorganizowane przez 
Wesołego Borsuka Teamu w ramach 
I Mistrzostwach Ziemi Opolskiej Nordic 
Walking. Od 20.00 do późnych godzin 
nocnych bawiono się na zabawie tanecznej 
z zespołem Metro. Pod znakiem muzyki 
upłynął ostatni, niedzielny dzień. Fil-
mowe Minionki przez ponad godzinę 
bawiły dzieci i była to zabawa bardzo 
udana. W popołudniowym maratonie 
muzycznym uczestniczyły zespoły znane 
z programów telewizji TVS. Na scenie 
pod namiotem wystąpiły zespoły Duo 
Fenix-Dwa Fyniki, Karpowicz Family, 
kabaret Moherowe Berety, Brygida 
i Robert Łukowski oraz Paweł Golecki. 
Niedzielne imprezy zgromadziły tłumy 
uczestników, którzy z uznaniem i zado-
woleniem mówili w ciepłych słowach 
o  organizatorze imprez – Gminnym 
Centrum Kultury w Białej.

R. Nowak
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9 i 10 lipca zorgani-
zowano uroczyste 
obchody z  okazji 

70. rocznicy istnienia LKS 
Polonia Biała. Z dużym 
rozmachem odbyły się 
liczne imprezy, głównie 
sportowe, na miejsco-
wym stadionie piłkarskim.

Z KART HISTORII
 Po wojnie pierwsze spotkania drużyn 
piłkarskich rozgrywane były w  Białej 
pomiędzy drużynami „miejscowych” 
i  „przyjezdnych”. Działania na rzecz 
założenia klubu piłkarskiego podejmowali 
Eryk Kusber i Eugeniusz Zuzia. Oficjalne 
pierwsze towarzyskie spotkanie KS Polonia 
Biała rozegrał na własnym boisku z Pogonią 
Prądnik 26 maja 1946 r., przegrywając 
mecz 1:2. W Polonii wystąpili wówczas 
między innymi: Eugeniusz Zuzia, Gerhard 
Kusber, Zygmunt i Wilhelm Bilikowie, 

Antoni Krasoń, Modest Stusik, Jan i Józef 
Jasińscy, Czesław Dobrowolski, Helmut 
Krauze i Józef Hałambiec.
 Pierwszy mistrzowski mecz nasz klub 
rozegrał 3 października 1946 r. w klasie B. 
w 1948 r. klub zostaje LZS-em, a dowodzenie 
w nim przejmuje pan Karpiński. Z począt-
kiem lat pięćdziesiątych zmieniono nazwę 
na Włókniarz Biała, a w 1952 r. patronat 
nad klubem przejęły Zakłady Pończosznicze 
w Białej; jego prezesem została Matylda 
Machnik, jedyna jak na razie kobieta, jeśli 
chodzi o pełnienie tej funkcji.
 W 1957 roku klub wraca do swojej 

nazwy i figuruje jako Bialski Klub Sportowy 
Polonia Biała. W tym roku w rozgryw-
kach o Puchar Polski dociera do finału 
na szczeblu okręgu, ale w decydującym 
meczu z  Unią Racibórz przegrywa 
0:1. W kolejnych latach miały miejsce 
reorganizacje rozgrywek; w początkach 
lat siedemdziesiątych Polonia występuje 
przez pięć sezonów w  klasie A. Lata 
osiemdziesiąte to trudny okres dla klubu, 
spowodowany wyjazdami za granicę. 
To czas wzlotów i  spadków drużyny 
w kolejnych rozgrywkach piłkarskich.

dokończenie na str. 8
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 W sezonie 1991/1992 Polonia zajęła 
trzecie (najwyższe w  historii klubu) 
miejsce w klasie okręgowej. W kolejnym 
sezonie drużyna spadła do klasy A, zaś 
w sezonie 1993/1994, kiedy nadarzyła się 
szansa na kolejny awans, Polonia została 
wyprzedzona przez GKS Grodków.
 Polonia zawsze miała wielu odda-
nych klubowi zawodników. W  latach 
minionych – o  czym pamięta wielu 
starszych kibiców – w drużynie grało 
po kilku zawodników z rodzin Kusberów 
i Czerskich. Matka braci Czerskich – Julia 
cerowała i  prała stroje zawodników, 
czym zasłużyła sobie na wdzięczność, 
zarówno ich, jak i kibiców. Przy klubie 
działały drużyny juniorów i trampkarzy.
 Prezesami klubu byli kolejno: Eugeniusz 
Zuzia, pan Karpiński, Matylda Machnik, 
Franciszek Baranowski, Michał Jagoda, 
Piotr Zielezny, Joachim Kosz, Henryk 
Adamik, Artur Sztechmiler i Sławomir 
Adamik. Znanym działaczem klubowym 
był przez wiele lat Jan Kostelecki. Warto 
również wspomnieć o innych działaczach, 
do których należeli: Walter Scholz, Adolf 
Czerniak, Wiesław Wojciechowski czy 
Thomas Przyklenk. Klubowymi trenerami 
byli m.in. Augustyn Dziwisz, Eryk, Jan 
i Ginter Kusber, Zbigniew Wąsik, Harry 
Pusz, Jan Jabłoński, Andrzej Kromski, Jan 
Iwanicki, Wiesław Cybulski, Dagobert 
Kroll, Jacek Antoszczyszyn, a obecnie 
Marek Malewski.

JUBILEUSZOWA SOBOTA

 Od godzin rannych na boiskach 
usytuowanych na miejscowym sta-
dionie piłkarskim rozgrywane były 
mecze Orlików (roczniki 2005–2006), 
w  których uczestniczyły drużyny: 
Polonii Biała I, Polonii Biała II, Foot-
ball Academy Zdzieszowice, Hattrick 
Głuchołazy, GAS Grodków, GZ LZS 
Grodków, Rolnik Biedrzychowice i LZS 
Dytmarów. Zwycięzcą turnieju Orlików 
została drużyna gospodarzy – Polonia 
Biała I, która wygrała wszystkie mecze. 
Na terenie boiska mieściły się stoiska 
gastronomiczne – z napojami i słodkimi 
ciastami. Częstowano również kiełba-
skami i rożna oraz smaczną grochówką.
 W  godzinach przedpołudniowych 
w  bialskim kościele paraf ialnym 
o.  Maciej Kostecki, jeden z najwierniej-
szych kibiców Polonii Biała, odprawił 
mszę św. w intencji byłych i obecnych 
zawodników oraz działaczy. Po niej 
uczestnicy odwiedzili miejscowy cmen-
tarz – na grobach zmarłych działaczy 
złożono kwiaty i znicze.
 We wczesnych godzinach popołu-
dniowych w sali bialskiego Gminnego 
Centrum Kultury odbyło się uroczyste 
spotkanie poświęcone siedemdziesięcio-
leciu istnienia Polonii. Obecnych powitał 
Sławomir Adamik – prezes klubu. Następnie 
Joachim Kosz – przewodniczący Zarządu 
LKS przedstawił w skrócie najważniejsze 
fakty z siedemdziesięcioletniej historii 
klubu. Jego wystąpienie, pełne humoru, 
ciekawostek i  mało znanych faktów 
z  klubowych zdarzeń, było niezwykle 
atrakcyjne dla słuchaczy, zwłaszcza dla 
młodych działaczy i zawodników.
 Po przedstawieniu historii klubu 
przewodniczący Rady Miejskiej – Robert 
Roden wręczył na ręce prezesa klubu 
Sławomira Adamika akt nadania LKS 
Polonia Biała odznaki „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Biała”. Uchwałę w tej 
sprawie podjęła Rada Miejska na czerw-

cowej sesji. Edward Plicko – burmistrz 
Białej wręczył list gratulacyjny oraz talon 
o wartości 1.000 zł na zakup sprzętu 
sportowego. Wspomniał również o przy-
stąpieniu gminy do budowy kompleksu 
boisk sportowych na terenie placu 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Białej. Z kolei były burmistrz Arnold 
Hindera wraz z życzeniami przekazał 
pamiątkową piłkę.
 W dalszej części spotkania wręczone 
zostały Srebrne Odznaki Honorowe 
LZS przyznane przez Prezydium Rady 
Wojewódzkiej LZS dla: Sławomira 
Adamika, Mirosława Grabarskiego, 
Jana Rinkego, Radosława Czerskiego 
i Gerharda Schneidera.
 Prezydium OZPN przyznało: Złoty 
Medal za wybitne Zasługi dla Piłkarstwa 
Śląskiego dla Zdzisława Czerskiego, 
Złotą Odznakę Honorową dla Klausa 
Otte, srebrną dla Joachima Walczyka 
i brązowe dla: Waldemara Weiss, Gerharda 
Schneidera i Damiana Czerskiego.
 Złote Odznaki Honorowe przypadły 
w udziale byłym działaczom i zawod-
nikom – Henrykowi Adamikowi, 
Wiesławowi Cybulskiemu, Alfredowi 
Koszowi, Janowi Kusberowi, Ginterowi 
Otte i Modestowi Stusikowi.
 Pamiątkowe statuetki 70-lecia LKS 
Polonia Biała zostały przyznane sponsorom. 
Powędrowały do: firmy Ustronianka, 
Banku Spółdzielczego (w Białej), Urzędu 
Miejskiego (także bialskiego), spółki 
Moszna Zamek, Jana Wojciechowskiego 
i Gminnego Centrum Kultury w Białej. 
Medale 70-lecia przyznano z kolei działa-
czom klubu: o. Maciejowi Kosteckiemu, 
Józefowi Czerniakowi, Tadeuszowi 
Andrejszynowi i Marcinowi Scholzowi.
 W  godzinach popołudniowych 
na boisku sportowym rozegrany został 
mecz drużyn trampkarzy, w  którym 
Sparta Prudnik pokonała Polonię Biała 
4:2. Odbyły się również mecze drużyn 
seniorów z udziałem Polonii Biała, Unii 
Krapkowice i Pogoni Prudnik.

NIEDZIELNE IMPREZY

 W niedzielę 10 lipca zorganizowano 
rozgrywki Żaków 2008, w  których 
wzięły udział drużyny: Polonii Biała 
I, Polonii Biała II, Football Academy 
Zdzieszowice, Hattrick Głuchołazy, GAS 
Grodków, GZ LZS Grodków, Chemik 
Kędzierzyn-Koźle i  Orlik Prudnik. 
Wyróżniającymi się zawodnikami 
Polonii Biała wybrani zostali: Dominik 
Walocha, Bartłomiej Olajossy, Dawid 
Rogosz, Jakub Grelich oraz Oliver So-
bek. W turnieju uczestniczyły również 
drużyny Bambini 2009 i młodsi, którzy 
rywalizowali na specjalnie dla nich 
przygotowanym boisku. W zawodach 
zręcznościowych najlepszym zawodni-
kiem został Patryk Kunka.
 Wszystkie drużyny biorące udział 
w dwudniowych zmaganiach piłkarskich 
otrzymały pamiątkowe puchary, zaś 
zawodnicy dostali okolicznościowe 
medale z okazji jubileuszu klubu.
 Wszyscy działacze zespołów biorących 
udział w imprezach jubileuszowych, ci 
przyjezdni i  ci miejscowi, podkreślali 
wzorową organizację poszczególnych 
imprez. Było to możliwe dzięki dużemu 
wkładowi pracy działaczy, zawodników, 
kibiców i sympatyków Polonii.

Ryszard Nowak

Niedawno oddano do użytku wy-
remontowane boisko sportowe 
w Pogórzu. Przez kilka sezo-

nów LUKS Polonia Pogórze rozgry-
wała mecze na boisku w Łączniku. 
Środki na remont pozyskano w ra-
mach projektów z „Leadera”, z fun-
duszu sołeckiego i z budżetu gminy.

 Pieniądze zostały przeznaczone 
na zakup materiałów niezbędnych 
do wykonania prac modernizacyjno-re-
montowych. Prace remontowe zostały 
wykonane przez sportowców i miesz-
kańców Pogórza. Niwelacja płyty boiska 
została przeprowadzona przez firmę 
Adriana Kołka. Teren ogrodzono, przy 
bramkach zamontowano piłkochwyty. 
Zainstalowano krzesełka dla widowni.
 3 lipca odbyło się uroczyste otwarcie 
boiska. W miejscowym kościele filialnym 
wikary ks. Mariusz Ołdak odprawił mszę 
św. w intencji sportowców i działaczy 
klubu. Następnie na płycie boiska doko-
nano jego poświęcenia. Na uroczystość 
zaproszeni zostali m.in. obecny burmistrz 
Edward Plicko i były – Arnold Hindera, 
za którego kadencji rozpoczęto prace 
modernizacyjno-remontowe. Obecnych 
przywitała sołtys Gabriela Neugebauer, 
która zaprosiła byłego i  obecnego 
burmistrza do pokrojenia okazałego, 

ufundowanego przez nią tortu w kształcie 
boiska sportowego i  częstowania nim 
obecnych na uroczystości.
 Burmistrz Edward Plicko podziękował 
mieszkańcom za wkład pracy i realizację 
zadania, składając również sportowcom 
życzenia dalszych sukcesów. Wręczył 
też talon o wartości 1.000 zł. na zakup 
sprzętu sportowego. Były burmistrz Arnold 
Hindera oprócz życzeń przekazał klubowi 
pamiątkową piłkę. Nie zabrakło życzeń 
awansu piłkarzy do klasy A. Prezes klubu 
Bernard Uliczka wręczył zawodnikom 
drużyny trampkarzy pamiątkowe dyplomy.
 Dyplomy wraz z podziękowaniami 
otrzymali również zawodnicy drużyny 
seniorów. Na boisku przeprowadzono 
kilka zabaw sportowo-sprawnościowych 
dla młodzieży. Rozegrano również tur-
niej piłkarski z udziałem zaproszonych 
drużyn LZS – z Chrzelic, Olbrachcic, 
Białej, Kolnowic i  Ligoty–Radostyni. 
W  finale drużyna z  Ligoty Bialskiej 
pokonała zespół z Pogórza 1:0.
 Jak informuje sołtys (i  zarazem 
radna) Gabriela Neugebauer – w planach 
sołectwa jest też budowa (w sąsiedztwie 
piłkarskiego) boiska wielofunkcyjnego. 
Rada Sołecka podejmie działania 
na rzecz pozyskania środków finan-
sowych z zewnątrz.

R. Nowak

70 lat Polonii Biała dok. ze str. 7

Boisko w Pogórzu po remoncie

Ludowy Klub Sportowy Polonia Biała pragnie serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów 70-lecia jego istnienia. Podziękowania 
należą się w szczególności następującym osobom i podmiotom (kolejność przypad-
kowa): Gmina Biała, Zamek Moszna, Gminne Centrum Kultury w Białej, Ustronianka, 
Jan Wojciechowski, Henryk Markowski, Bank Spółdzielczy w Białej, Alfred Solloch, Kamil 
Hoppe, Marcin Gąsior, Bernard Dapa, Sebastian Wilczyński, Ryszard Hanko, Reinhard 
Hoppe, Damian Badura, Daniel Rajman, Strzoda Maszyny Rolnicze, Michał Apostel, 
Henryk Suchy, Oskar Bierek, Olaf Bierek, Daniel Spyra, Przemysław Haczkiewicz, Mateusz 
Czerwiński, Mariusz Tokarski, Restauracja MALWA, Auto Komplex Michał Stroka, Aniela 
Remisz, Roland Hupka, Inżynieria Sanitarna Jacek Czerwiński, Tomasz Grabarski, ROL-POL, 
Elżbieta Czerwińska, Mariusz Kopecki, Jan Malek, Dawid Malek, Piotr Glombica, Olaf 
Schinke, Państwo Schinke, Agroplon W. Wróblewski, Zakład fryzjerski "Aneta", Zielony 
Zakątek (J. Cieślińska, Ł. Cieśliński), Ryszard Lemko Apteka, Tomasz Pohl. 
 Korzystając z okazji, zapraszamy do kibicowania wszystkim naszym drużynom 
w zbliżającym się sezonie rozgrywkowym 2016/2017.

Zarząd LKS Polonia Biała
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klasa A grupa 4

klasa B grupa 14

klasa B grupa 13

Gminne Centrum Kultury w Białej
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  w ramach umowy zlecenia

Opiekun świetlic w Olbrachcicach, 
Ligocie Bialskiej i Solcu

1. Wymagania niezbędne:
 – wykształcenie wyższe pedagogiczne, terapia pedagogiczna, socjoterapia,
 – mile widziane doświadczenie w realizacji projektów socjoterapeutycznych
 – prawo jazdy kategorii B

2. Wymagania dodatkowe:
 – komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 – kreatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 – prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
 – pomoc w odrabianiu lekcji,
 – prowadzenie zajęć wychowawczych,

4. Wymagane dokumenty:
 – życiorys (CV)
 – list motywacyjny
 – kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 – inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gmin-
nego Centrum Kultury w Białej lub pocztą na adres Gminne Centrum Kultury 
w Białej ul Prudnicka 35 z dopiskiem: „Praca w świetlicach”, w terminie do dnia 
18.08.2016 r. (decyduje data wpływu) Aplikacje, które wpłyną do GCK w Białej 
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 Informacja o  wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej
 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględ-
nieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 

Kol. Drużyny Data Godzina
1 Ligota Bialska-Radostynia – LZS Lubrza 21.08. 14:00

LZS Sudety Moszczanka – LKS Polonia Biała 21.08. 17:00
2 LKS Polonia Biała – KS Metalowiec Łambinowice 27.08. 17:00

LZS Niemysłowice – Dębowiec – LZS Ligota B. Radost. 28.08. 17:00
3 LZS Ligota Bialska-Radostynia – GKS Głuchołazy 3.09. 14:00

LZS AGFA Prusinowice – LKS Polonia Biała 4.09. 16:30
4 LKS Polonia Biała – LKS Polonia Prószków 10.09. 16:00

LZS Ligota Bialska-Radostynia – KKS Czarni Korfantów 11.09. 14:00
5 LZS Sudety Moszczanka – LZS Ligota B.-Radostynia 18.09. 16:00

KS Metalowiec Łambinowice – LKS Polonia Biała 18.09. 16:00
6 LKS Polonia Biała – MKS Sokół Niemodlin 24.09. 15:00

LZS Ligota Bialska-Radostynia – LZS Gryżów 25.09. 14:00
7 LZS AGFA Prusinowice – LZS Ligota B.-Radostynia 2.10. 15:00

LKS Rusocin – LKS Polonia Biała 2.10. 15:00
8 GKS Głuchołazy – LKS Polonia Biała 8.10. 15:00

LZS Ligota B.-Radostynia – LKS Polonia Prószków 9.10. 14,00
9 KS Metalowiec Łambinowice – LZS Ligota B.-Radostynia 16.10. 15:00

LKS Polonia Biała – LZS Ścinawa Nyska 15.10. 15:00
10 LZS Lubrza – LKS Polonia Biała 23.10. 14:00

LZS Ligota B.-Radostynia – MKS Sokół Niemodlin 22.10. 14:00
11 LKS Rusocin – LZS Ligota Bialska-Radostynia 30.10. 13:00

LKS Polonia Biała – LZS Niemysłowice-Dębowiec 29.10. 13:00
12 LZS Ligota Bialska-Radostynia – LKS Polonia Biała 6.11. 13:00
13 Polonia Biała – KKS Czarni Korfantów 12.11. 13:00

LZS Ścinawa Nyska – LZS Ligota Bialska-Radostynia 13.11. 13:00

Kol. Drużyny Data Godzina

1 LZS Stare Kotkowice – LZS Olbrachcice 4.09. 16:30
2 LZS Olbrachcice – LZS II Lisięcice 11.09. 16:00
3 LZS Spartan Grudynia Wielka – LZS Olbrachcice 18.09. 16:00
4 LZS Rozkochów – LZS Olbrachcice 25.09. 15:00
5 LZS Olbrachcice – LZS Stal Grobniki 2.10. 15:00
6 LZS Zawada – LZ Olbrachcice 9.10. 15:00
7 LZS Olbrachcice – LZS Sparta Zawiszyce 16.10. 15:00
8 LZS Rzepce – LZS Olbrachcice 23.10. 14:00
9 LZS Olbrachcice – LZS Biedrzychow.II -Partyzant K. 30.10. 13:00

10 LZS Benfica Klisino – LZS Olbrachcice 6.11. 13:00
11 LZS Olbrachcice – LZS Victoria Pomorzowice 13.11.  13:00

Kol. Drużyny Data Godzina
1 LZS Grom Szybowice – LZS Kolnowice 21.08. 17:00

LZS Chrzelice – LZS Czyżowice 21.08. 17:00
LZS Przechód – Luks Polonia Pogórze 21.08. 17:00

2 LZS Kolnowice – LZS Rudziczka 27.08. 17.00
Luks Polonia Pogórze – LZS Łąka Prudnicka 28.08. 17:00

LZS Dytmarów – LZS Chrzelice 28.08. 17:00
3 KS Unia Tułowice – LZS Kolnowice 4.09. 16:30

LZS Chrzelice – przerwa 11.09. –
GKS Polkon Konradów-Głuch.- Luks Polonia Pogórze 4.09. 16:30

4 LZS Kolnowice – MKS Sokół II Grodziec Niemodl. 11.09. 16:00
Luks Polonia Pogórze – LZS Rudziczka 11.09. 15:00
LZS Grom Szybowice – LZS Chrzelice 11.09. 14:00

5 LZS Zieloni Ligota Tułowicka – LZS Kolnowice 18.09. 16:00
LZS Chrzelice – KS Unia Tułowice 18.09. 15:00

Luks Polonia Pogórze – MKS Sokół II Niemodlin 18.09. 16:00
6 LZS Kolnowice – Luks Polonia Pogórze 24.09. 15:00

LZS Zieloni Ligota Tułowicka – LZS Chrzelice 25.09. 15:00
7 LZS Chrzelice – LZS Kolnowice 2.10. 15:00

Luks Polonia Pogórze – LZS Czyżowice 2.10. 15:00
8 LZS Kolnowice – LZS Czyżowice 8.10. 15:00

LZS Dytmarów – Luks Polonia Pogórze 9.10. 15:00
LZS Chrzelice – LZS Przechód 9.10. 15:00

9 LZS Przechód – LZS Kolnowice 16.10. 15:00
LZS Łąka Prudnicka – LZS Chrzelice 16.10. 15:00

Luks Polonia Pogórze – pauza 13.11. –
10 LZS Kolnowice – LZS Dytmarów 23.10. 14:00

LZS Grom Szybowice – Luks Polonia Pogórze 23.10. 14:00
LZS Chrzelice – GKS II Polkon Konrad.-Głuchołazy 23.10. 14:00

11 LZS Łąka Prudnicka – LZS Kolnowice 30.10. 13:00
LZS Chrzelice – LZS Rudziczka 30.10. 13:00

Luks Polonia Pogórze – KS Unia Tułowice 30.10. 13:00
12 LZS Kolnowice – pauza 6.11. –

LZS Zieloni Ligota Tułowicka – LKS Polonia Pogórze 6.11. 13:00
LZS Chrzelice – MKS Sokół II Grodziec-Niemodlin 6.11. 13:00

13 GKS II Polkon Konradów Głuch. – LZS Kolnowice 13.11. 13:00
Luks Polonia Pogórze – LZS Chrzelice 13.11. 13:00 

Terminarz rozgrywek
runda jesienna

Burmistrz Białej informuje
że została rozpoczęta realizacja zadania pn.: 

„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała 
do roku 2023”

W ramach niniejszego projektu planuje się przeprowadzić następujące typy działań:
1.  Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji: (1a) przeprowadzenia badań 

w oparciu o ankietę adresowaną do mieszkańców miasta i  innych osób oraz 
podmiotów gospodarczych, które z funkcji miasta korzystają; (1b) przeprowa-
dzenie pogłębionej diagnozy na podstawie istniejącej; (1c) opracowanie projektu 
Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Biała do roku 2023; (1d) poddanie 
projektu konsultacjom; (1e) przyjęcie programu uchwałą Rady Miejskiej.

2.  Edukacyjne: warsztaty dot. rewitalizacji i płynących z wdrażania tego procesu 
korzyści dla mieszkańców, ważności świadomego udziału w planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzeni publicznych adresowane do przedstawicieli forum 
lokalnego, przedsiębiorców, organizacji społecznych, instytucji publicznych.

3.  Włączeniowe/techniki partycypacyjne: (3a) spotkania forum lokalnego (przed-
stawiciele branż: urbanistycznej, architektonicznej, projektowej, lokalnych 
podmiotów gospodarczych; organizacji społecznych; administracji, instytucji 
publicznych); (3b) dialog obywatelski – otwarte, moderowane spotkanie adre-
sowane do mieszkańców miasta, podczas którego prezentowane będą wyniki 
prac forum, ankiet, pogłębionej diagnozy, założenia programu; (3c) zgłaszanie 
uwag dot. projektu podczas prowadzonych konsultacji i  publikacja raportu 
z konsultacji; (3d) – opracowanie i przeprowadzenie gry miejskiej.

4.  Zarządzanie projektem: analiza sprawozdania przez biegłego rewidenta oraz 
prace zespołu koordynacyjnego.

5.  Promocja i  informacja: promocja idei rewitalizacji poprzez systematyczną 
informację na stronie internetowej biala.gmina.pl, portalu społecznościowym 
Facebook, w lokalnej prasie „Panorama Bialska”.

 Termin zakończenia realizacji zadania – 30 wrzesień 2016 r.
Całkowita wartość projektu: 24 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 21 000,00 PLN

Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 3 000,00 PLN

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
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Margarete Muller  ur. 1923 zm. 17.06. zam. Solec
Franciszek Ambroży ur. 1930 zm. 19.06. zam. Kolnowice

Franciszek Tannenbaum  ur. 1934 zm. 25.06. zam. Chrzelice
Władysław Haczkiewicz ur. 1947 zm.. 3.07. zam. Biała

Jerzy Szuster ur. 1940 zm. 14.07. zam. Dębina
Jan Jakubik ur. 1942 zm. 16.07. zam. Biała

Mateusz Raczek ur. 1991 zm. 16.07. zam. Górka Prudnicka
Piotr Paweł ur. 1953 zm. 17.07. zam. Górka Prudnicka

Piotr Józef Wystrach ur. 1965 zm. 18.07. zam. Olbrachcice
Eleonora Jarosz ur.1949 zm. 20.07. zam. Biała

Gerard Jan Cziomer ur. 1967 zm. 23.07. zam. Ligota Bialska
Henryk Andrzej Fraj ur.1965 zm. 25.07. zam. Pogórze

W związku z narastającymi 
sygnałami o licznych nie-
prawidłowościach związa-

nych z zbieraniem i oddawaniem 
odpadów komunalnych na terenie 
naszej gminy chcielibyśmy przypo-
mnieć o głównych zasadach, jakie 
obowiązują właściciela nierucho-
mości przy zbieraniu i oddawaniu 
odpadów komunalnych.

 Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miej-
skiej w Białej, nr. XVI.151.2016 r. z dnia 
14 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy Biała, właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do utrzymywania czystości 
i porządku na terenie swojej posesji poprzez:
1.  Selektywne zbieranie i  przekazywanie 

wytworzonych na terenie swojej posesji 
odpadów komunalnych

2.  Zbieranie i przekazywanie niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów komunal-
nych uprawnionym podmiotom prowa-
dzącym działalność w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych.

 Każdy właściciel nieruchomości w zabudo-
wie jednorodzinnej zobowiązany jest do zbie-
rania i przekazywania do odbioru wskaza-
nych odpadów w następujący sposób:
A  Odpady surowcowe (tzw. suche) typu: 

gazety, czasopisma, książki, katalogi, 
zeszyty, papierowe torby i worki, papier 
szkolny i biurowy, kartony i tektura (oraz 
zrobione z nich opakowania), zgniecione 
butelki plastikowe po napojach (pet), 
kosmetykach i środkach czystości, opróż-
nione plastikowe opakowania po żyw-
ności (np. serkach, kefirach, margary-
nach), plastikowe nakrętki, folie spożyw-
cze i torebki z tworzyw sztucznych, styro-
pian opakowaniowy, tetrapaki po mleku 
i napojach, puszki po napojach, konser-
wach, drobny złom żelazny (np. kapsle, 
nakrętki) – w osobnym pojemniku.

B  Popiół – w osobnym pojemniku.
C  Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne niepodlegające segregacji, 
np. porcelana i fajans, odpady higieniczne 
(waciki, podpaski, pieluchy), paragony, 
jednorazowe maszynki do golenia itp., 
artykuły higieniczne, zabawki, zabru-
dzone opakowania po żywności, tubki 
po pastach do zębów, płyty DVD, CD, 
długopisy, odzież, obuwie, ścierki, ręka-
wiczki lateksowe, kości, mięso – w osob-
nym pojemniku.

D  Szkło – powinno być donoszone do pojem-
ników ogólnodostępnych umieszczonych 
w  każdej miejscowości i  oznaczonych 
do zbiórki szkła. Do tych pojemników 
wrzucamy butelki po napojach, w tym alko-

holowych (bez nakrętek, korków, kapsli), 
szklane opakowania po żywności, kosme-
tykach, inne szklane opakowania, butelki 
oraz szklane opakowania po napojach 
i żywności (słoiki bez nakrętek). Nie wolno 
wrzucać porcelany i ceramiki, żarówek, 
lamp neonowych, fluorescencyjnych, rtę-
ciowych, reflektorów, szkła okiennego, oku-
larowego, zbrojonego, kranów i lamp tele-
wizyjnych, luster, szyb samochodowych.

 Właściciele zamieszkałych budynków jed-
norodzinnych winni wyposażyć nierucho-
mość w pojemni ki przeznaczone do zbiera-
nia selektywnego, zmieszanego oraz popiołu, 
mające następującą pojemność:
1.  Rodziny 2-osobowe – pojemniki o pojem-

ności 60 l każdy
2.  Rodziny 4-osobowe – pojemniki o pojem-

ności 120 l każdy
3.  Rodziny od 5 osób (ale nie więcej niż 9) 

– pojemniki o minimalnej pojemności 
240 l każdy

4.  W przypadku większej liczby osób korzy-
stających należy stosować kombinację 
pojemników wymienionych w punktach 
1, 2, 3 – proporcjonalnie do ilości wytwa-
rzanych odpadów komunalnych.

 Każdy właściciel nieruchomości jednoro-
dzinnej winien odpowiednio oznaczyć posia-
dane pojemniki, umieszczając na nich napisy 
(suche, zmieszane, popiół).
 Mając na uwadze postanowienia uregu-
lowane niniejszą uchwałą Rady Miejskiej 
w Białej, informujemy, że odpady w workach 
nie będą odbierane przez firmę odbierającą 
odpady komunalne (w szczególności odpady 
komunalne zmieszane, niesegregowane).
 Ponadto, przestrzegając zasad prawidło-
wego utrzymywania czystości i porządku, 
zabrania się w szczególności umieszczania 
w pojemnikach na niesegregowane (zmie-
szane) odpady komunalne: mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
z remontów budowlanych, leków, chemika-
liów, zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, baterii i akumulatorów, zuży-
tych opon.
 Osoby wykonujące remonty lub naprawy 
w swoich nieruchomościach winne na własny 
koszt zamówić w firmie wywozowej odpo-
wiedni pojemnik na gruz budowlany lub inny.
 Wobec właścicieli nieruchomości lub ich 
użytkowników którzy nie będą przestrzegać 
podstawowych zasad gospodarowania odpa-
dami komunalnymi wyciągane będą surowe 
sankcje, łącznie ze skierowaniem do ukara-
nia mandatami. Dlatego apelujemy o roz-
wagę i przestrzeganie przyjętych uregulo-
wań prawnych przy gospodarowaniu odpa-
dami komunalnymi.

opracował Joachim Ernst.

Informacje o odpadach komunalnych

Czytelnicy „Panoramy Bialskiej” 
mieli już okazję zapoznać się 
z nietuzinkowym hobby Se-

bastiana Kucharskiego, budowlańca 
z Łącznika. Informacje nieco się 
zdezaktualizowały. Pan Sebastian 
nie jest już budowlańcem, zaś jego 
oryginalne zajęcie to nie hobby, lecz 
źródło utrzymania.

 Budynek dawnego garażu zmienił się nie 
do poznania. Zamiast dwóch dużych robo-
tów i kilku robocików mamy teraz praw-
dziwą wystawę. I sporych rozmiarów pra-
cownię. Wstęp jest biletowany, zaś sama 
atrakcja – coraz bardziej rozreklamowana. 
Płatne wejścia to niejedyne źródło dochodu 
firmy, mieszkaniec Łącznika wykonuje 
roboty na zamówienie (robią za atrakcję 
podczas rozmaitych wystaw motoryzacyj-
nych, targów czy festynów). Jaka jest funk-
cja tego rodzaju wynalazków? W zasadzie 
wyłącznie estetyczna. Nie mamy bowiem 
do czynienia z robotami w ujęciu dziedziny 
zwanej robotyką; nie wykonują one pracy 
za człowieka, nie stanowią jego przedłuże-
nia. Ich wygląd jest jednak nietuzinkowy – 
wystarczy uzmysłowić sobie, z czego zostały 
wykonane: ze złomu (kawałków samocho-
dów, motocykli i czego bądź). Pan Sebastian 
wynajduje to, co go interesuje, przywozi 
i  obrabia (za pomocą spawarki, szlifierki 
i innych narzędzi). Potrafi spędzić w pra-
cowni nawet kilkanaście godzin dziennie.
 Sięga do tematyki filmowej. „Transformers”, 
„Predator”, „Obcy”, „Terminator”, „Gwiezdne 
wojny” – słowem fantastyka. Jej miłośnicy 

powinni bezproblemowo rozpoznać „posta-
cie” z ekranu. Nie zabrakło też popularnych 
ostatnio Minionków (jak nazwa wskazuje – 
w wersji znacznie mniejszej od „bohaterów” 
wymienionych wyżej). Roboty Sebastiana 
Kucharskiego są generalnie nieruchome, 
aczkolwiek... jest wyjątek. Jeden z nich ma 
zamontowany silniczek i rusza ramionami. 
Tylko czekać, aż – jak to w filmach scien-
ce-fiction – maszyny przejmą władzę nad 
ludźmi. Na razie ich (s) twórca zdaje się pano-
wać nad sytuacją – ma bogaty zestaw narzę-
dzi oraz ciekawie zaaranżowane pomiesz-
czenie (z kawałków złomu wykonał też sto-
lik i krzesła dla odwiedzających – tylko cze-
kać aż pojawi się automat z kawą, oczywi-
ście zrobiony własnym sumptem). Co poza 
tym? Metalowe stojaki na książki, a nawet... 
pendrive. Zatem... dzieje się!
 Niektóre twory zostały pokryte farbą, 
inne zachowały metaliczny kolor. Zresztą 
jeśli dany robot wykonywany jest na zamó-
wienie – klient stawia określone wymaga-
nia (co i jak ma wyglądać). Rzeźby (bo tak 
należałoby o tych wynalazkach powiedzieć) 
chronione są przed rdzą za pomocą lakieru, 
natomiast przed rozpadem podczas trans-
portu zabezpieczają je mocne zespawania.
 Hobby Sebastiana Kucharskiego (w tej 
chwili będące już jego pracą) jest niety-
powe, więc usłyszano o nim szerzej, na tere-
nie kraju. To także promocja wsi Łącznik (ta 
miejscowość również korzystała już z dobro-
dziejstw pracowni). Pozostaje kibicować dal-
szemu rozwojowi „Art from scrap”.

Bartosz Sadliński

Transformer i Predator z Łącznika

• 7.06 – w Białej sprawca, lat 46, znę-
cał się fizycznie i psychicznie nad 
żoną i dziećmi.

• 25.06 – mieszkaniec Laskowca, lat 
36, dokonał uszkodzenia ciała inne-
go mieszkańca tej miejscowości.

• 27.06 – sprawca, lat 42, na trasie Kro-
busz–Dębina kierował samochodem po-
mimo wcześniejszemu pozbawieniu go 
uprawnień do prowadzenia pojazdów.

• 4.07 – w Białej sprawca wykorzystał 
podrobioną receptę lekarską jako 
autentyczną.

• 5.07 – 58-letni mieszkaniec Białej znę-
cał się fizycznie i psychicznie nad żoną.

• 8.07 – w Wasiłowicach nieznany 
sprawca dokonał kradzieży 150 li-
trów oleju napędowego o wartości 
670 zł – na szkodę jednego z miesz-
kańców wsi.

• 10.07 – 26-letni mieszkaniec Ligo-
ty Bialskiej groził słownie innemu 
mieszkańcowi Ligoty oraz naruszył 

jego spokój domowy.

• 16.07 – na trasie Łącznik–Pogórze 
mieszkaniec gminy Biała, lat 25, jadąc 
samochodem, stracił panowanie nad 
kierownicą i uderzył w drzewo rosnące 
na poboczu; w wyniku wypadku kierują-
cy pojazdem poniósł śmierć na miejscu.

• 20.07 – w Otokach 67-letni spraw-
ca znęcał się fizycznie i psychicznie 
nad żoną.

• 22.07 – nieznany sprawca ukradł te-
lefon komórkowy o wartości 1700 zł.

• 23.07 – w Ligocie Bialskiej nastąpił 
nagły zgon jednego z mieszkańców.

• 24.07 – w Chrzelicach mieszkaniec 
wsi, lat 24, posiadał przy sobie środ-
ki narkotyczne.

• 24.07 – w Białej sprawca dokonał 
kradzieży wytwornicy dymu o war-
tości 2000 zł.

• 26.07 – w Kolnowicach 45-letni miesz-
kaniec groził innemu mieszkańcowi 
pozbawieniem życia.
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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 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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy 
i serdeczną myślą oraz uczestniczyli we Mszy św. 
i uroczystości pogrzebowej śp. Mateusza Raczka, 

składamy serdeczne podziękowania.
matka, ojciec i siostra

Musimy być silniejsi niż nasze cierpienie.

Przyjaciołom, znajomym, krewnym i delegacji z Gminy 
Biała, radnym, sołtysom oraz wszystkim uczestnikom 
ostatniego pożegnania kochanego męża, ojca i dziadka 

śp. Piotra Niemca 
– szczere wyrazy wdzięczności składa rodzina.

Miejsce na 

Twoja reklamę

Odszedłeś – jeszcze być mogłeś,
zasnąłeś – snem twardym na wieki,
wspomnienia po tobie zostaną,
pokój Ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga i łza nie płynie.
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Jubileuszowy benefis Pani Anny
Anna Myszyńska (z d. Schne-

ider) urodziła się 30 czerwca 
1931 r. w Kórnicy. Dokładnie 

w 85 rocznicę urodzin -30 czerwca 
2016 r. w sali Gminnego Centrum 
Kultury w Białej odbył się uroczy-
sty jubileuszowy benefis pani Anny.

 Pracowite życie, twórczy dorobek 
literacki zjednały jej ogólne uznanie 
i  podziw. Pani Anna Myszyńska nie 
miała życia usłanego różami. Tylko dzięki 
wytrwałości, konsekwencji i  twórczej 
pracy osiągała sukcesy zawodowe 
i  literackie. Po ukończeniu szkoły dla 
pielęgniarek rozpoczęła w drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych pracę w  bialskim 
szpitalu jako położna. Pracowała tu do 
1967 r. W grudniu 1959 roku wyszła za 
mąż, za poznanego wcześniej fotografa 
Bogdana Myszyńskiego. Po zwolnieniu 
się z pracy w szpitalu pani Anna została 
uczennicą Bogdana. Poznawała tajniki 
zawodu fotografa i ta nauka była dla niej 
tym bardziej cenna, bo po śmierci męża 
w  1988 r. przez pewien czas przejęła 
prowadzenie zakładu fotograficznego, 

który następnie przekazała synowi 
Pawłowi. W  tym roku ich rodzinny 
zakład będzie obchodził 57 rocznicę 
działalności. Po przejściu na emeryturę 
w 1990 roku pani Anna zajęła się nową 
pasją – twórczością i kulturą. Postanowiła 
ocalić od zapomnienia piękną gwarę 

śląską, którą posługują się od pokoleń 
rodowici mieszkańcy Śląska. Wydała 
kilka publikacji książkowych pisanych 
gwarą, w których zaprezentowała wieś 
swoich młodych lat. Przedstawia w nich 
nostalgiczny obraz i atmosferę z życia 
wsi, jej obyczaje i prace rolników. Takie, 
nie pozbawione sentymentów są realia 
tamtych lat. Pani Anna ocala je od 
zapomnienia. Swoje utwory wydała 
również w języku niemieckim, chodziło 
w nich o zachowanie w pamięci wiejskich 
krajobrazów i  obyczajów przez tych, 
którzy w  ostatnich kilkunastu latach 
opuścili za pracą rodzinne wsie.
 Pani Anna jest również znana z audycji 
radiowych i artykułów zamieszczanych 
między innymi w Panoramie Bialskiej 
i Tygodniku Prudnickim. Szczególnie 

aktywna była i jest nadal jej współpraca 
z  lokalnym bialskim miesięcznikiem. 
Z okazji podniosłego jubileuszu ukazała 
się stu stronicowa książka pt. „Miałam 
szczęście do ludzi” opisująca różne 
zdarzenia z bogatego życia autorki. Ta 
interesująca publikacja jest do nabycia 
w okolicznych księgarniach m.in. w Pru-
dniku i Krapkowicach. Można ją było 
również nabyć w czasie jubileuszowego 
spotkania. Rodzina pani Anny – dwóch 
synów Paweł i Piotr mają artystyczne 
zamiłowania. Paweł prowadzi interesującą 
grupę muzyczną Ekstra Mocne Combo”, 
a Piotr jest mimem, poetą i malarzem. 
Zaskoczyć mogła frekwencja na spo-
tkaniu, sala była pełna uczestników, 
zabrakło miejsc siedzących. W spotkaniu 
uczestniczyli między innymi gospodarze 
spotkania – bialski burmistrz Edward 
Plicko i dyrektor GCK Rafał Magosz. 
Spotkanie z  jubilatką prowadziła nie-
zastąpiona w tej roli Elżbieta Malik.
Na jubileuszowe spotkanie przybyło 
wielu regionalnych poetów, a wśród nich: 
Maria i Tadeusz Soroczyńscy z Prężynki, 
Teresa Kamieniecka – Hreczaniuk 

z mężem Witoldem z Gostomi, Daniela 
Długosz – Penca z Prudnika, Edmund 
Działoszyński, Edmund Borzemski 
z Korfantowa, Jerzy Stasiewicz z Nysy. 
Obecna była telewizja regionalna, 
Danuta Starzec z Radia Doxa, Karina 
Grytz – Jurkowska z „Gościa Niedziel-
nego”, Grzegorz Weigt z  „Tygodnika 
Prudnickiego, członek Zarządu TSKN 
w Opolu – Róża Zgorzelska, przedsta-
wiciele muzeów z Prudnika i Głogówka, 
radni z Białej i inni.
 Zebranych powitała Anna My-
szyńska zapewniając, że wszyscy są jej 
przyjaciółmi. Burmistrz Białej Edward 
Plicko w  towarzystwie przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Roberta Rodena 

złożyli Jubilatce serdeczne życzenia. 
Burmistrz stwierdził między innymi: 
Pani Aniu, w swoim imieniu składam 
serdeczne podziękowanie za to, że jest 
pani honorową i zasłużoną mieszkanką 
naszej gminy. List gratulacyjny przeczytał 
również Krzysztof Wysdak z Rady Powiatu 
Opolskiego, w którym między innymi 
podkreślono wkład pracy pani Anny 
na rzecz zbliżenia Polaków, Niemców 
i Ślązaków oraz wna rzecz budowania 
mostów przyjaźni w zjednoczonej Eu-
ropie. To dzięki niej żyją śląskie tradycje 
i  zwyczaje. Podziękowania za troskę 
i  zaangażowanie za troskę o  piękną 
mowę śląską złożył w imieniu zarządu 
powiatu prudnickiego wicestarosta 
Krzysztof Barwieniec. Burmistrz Edward 
Plicko i przewodniczący Rady Robert 
Roden przekazali dyplomy uznania 
od władz gminy Biała oraz samorządu 
województwa Opolskiego. Od marszałka 
Województwa Opolskiego pani Anna 
otrzymała odznakę honorową „Za 
zasługi dla województwa Opolskiego”. 
Życzeń dla dostojnej Jubilatki było wiele, 
przed rozpoczęciem benefisu, w czasie 

jego trwania i spotkaniu. Nie zabrakło 
wśród nich listu gratulacyjnego od 
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury Województwa Opolskiego oraz 
od Klubu Lidzi Piszących w Prudniku. 
W  czasie trwania spotkania kilka 
pieśni zaprezentował chór z  Kórnicy. 
Na scenie wystąpiły również solistki 
ze Studia Piosenki działającego przy 
GCK w  Białej. Wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali tradycyjne STO LAT dla 
Jubilatki. Przy poczęstunku (owoce, kawa 
i ciasta) trwało jubileuszowe spotkanie, 
które dostarczyło wielu niezapomnianych 
wrażeń.

Ryszard Nowak
Zdj. Grzegorz Weigt, Ryszard Nowak


