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Już po raz osiemnasty zagrała 
Wielka Orkiestra Świątecznej po-
mocy – Jurka Owsiaka. Od samego 
początku gra w Białej. W pierwszy fi -
nał włączyła się bialska parafi a i Ju-
rek Małota. Po trzech latach inicja-
tywę przejął  ośrodek kultury i Elż-
bieta Malik, która do dziś wytrwale 
uczestniczy w akcji zajmując się za-
równo werbunkiem wolontariuszy 
jak i organizacją koncertu. 

Zebrana kwota przeszła oczekiwa-
nia organizatorów. Obawy, że ludzie 
nie wyjdą z domów przy tak niesprzyja-
jącej pogodzie okazały się nie potrzeb-
ne. To właśnie było piękne, że w taki 
prawdziwie zimowy dzień ludzie chcie-
li się podzielić sercem. Chcieli uczest-
niczyć w koncercie i przeznaczyć – tyle 
na ile mogą sobie pozwolić przeina-
czając swój „grosik”  – na zakupienie 
sprzętu medycznego ratującego dzieci 
chore na nowotwory. 

Sztab bialski objął: Prężynę (ze-
brana kwota 452,86zł), Łącznik 
(868,71), Białą (2.814,72), Rado-

stynię (1.226,55) i Głogówek. To, 
że Głogówek włączył  się (po raz drugi) 
w  bialski sztab, to inicjatywa Joanny 
Baran, mieszkanki Białej pracującej 
w głogóweckim ośrodku kultury. Byli  
rewelacyjni. Cała klasa (20 osób) 
kwestowała i zebrała 5. 911,63 zł. Bar-
dzo się cieszymy z ich zaangażowania 
i takiej współpracy. 

Bialski sztab dzięki sercu i ofi ar-
ności ludzi zebrał rekordową sumę 
11.574,47zł. 

Coś jednak nam nie wyszło. 
To serduszko ustawiane od kilku lat 
ze świeć. Podłoże było zbyt zimne,  
świeczki gasły, ale światełko do nie-
ba  w fajerwerkach ciepło poleciało. 

Danuta Hejneman

PEŁNOLETNIAPEŁNOLETNIA  
ORKIESTRAORKIESTRA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

Takimi słowami podzielił się 
ksiądz proboszcz bialskiej parafi i – 
o. Franciszek Bieniek uczestniczący 
w corocznym spotkaniu seniorów 
właśnie z tej okazji. Życzył im rado-
ści, ciepła, wyrozumiałości, dobro-
ci, czyli tego wszystkiego co składa 
się na miłość. Miłość do wnuków, 
dzieci, bliźniego i samego siebie.

To już od kilkudziesięciu lat od-
bywają się takie spotkania w Bia-
łej. Tegoroczne – wprawdzie przy 
mniejszej – niż zazwyczaj fre-
kwencji sprawiło wiele radości 
uczestnikom. Na początku wy-
stąpiły rozkoszne przedszkolaki. 
Ich spontaniczność i serce jaki 
włożyły w powiedzeniu, kim dla 
nich jest Babcia i Dziadek były 
po prostu ujmujące. 

Joachim Kosz (instruktor ośrod-
ka kultury, a zarazem  Przewodni-
czący Rady Miejskiej) prowadzący 
imprezę – zabawiał dowcipami 
i konkursami. Można było się wy-
kazać znajomością  historii Białej 

DZIEŃ DZIEŃ 
BABCI I DZIADKABABCI I DZIADKA
„Nie zestarzeje się ktoś, kto potrafi  kochać”

i okolic. Były zagadki i konkursy 
np. na najdłuższą obierkę  skór-
ki z jabłka i popisy wokalne. Kilka 
zabaw, takich jak bingo, czy tajem-
nicza paczka,  która poprzedzona 
dowcipnymi wskazówkami wędro-
wała z rąk do rąk, by w końcu trafi ć 
do pani Agnieszki (z DPS w Gra-
binie) z prezentem imieninowym. 
Zabawy prowadziła Maria Lub-
czyk-  instruktorka zajęć z dzieć-
mi w świetlicach środowiskowych 
gminy. Dzieci tych zajęć za spra-
wą pani Marii są z różnych okazji 
częstymi gośćmi w Domu Pomocy 
Społecznej w Grabinie. Występami 
i obecnością umilają czas, dostar-
czają wzruszeń. Tym razem pani 
Marysia postanowiła wraz z siostrą 
- Pio przywieźć siedmioro pod-
opiecznych z DPS do Białej. Pomógł 
w tym  niezastąpiony mieszkaniec 
Grabiny, który zawsze służy pomo-
cą. Warto było. Uśmiech na  twa-
rzach podopiecznych to najlepszy 
wyraz tego, że miło spędzali czas. 

dokończenie na str. 8
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Tradycyjnie już w grudniu - tym 
razem 21 grudnia 2009 r, w sali 
MGOK w Białej odbyło się spo-
tkanie osób starszych i samot-
nych z terenu bialskiej gminy na 
wieczerzy wigilijnej. W spotkaniu 
uczestniczyli między innymi: bial-
ski proboszcz o. Franciszek Bie-
niek, wiceburmistrz Maria Tomala 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
Joachim Kosz. Nie zabrakło wspól-

WIGILIJNE SPOTKANIEWIGILIJNE SPOTKANIE
nego podzielenia się opłatkiem 
i życzeń świątecznych. Dla uczest-
ników wigilijnego spotkania były 
to wzruszające chwile, okazja do 
rozmów i towarzyskich pogawę-
dek. Słowa podziękowania należą 
się organizatorom spotkania oraz 
paniom ze Stacji Opieki „Caritas” 
i członkom OSP, którzy zapewnili 
dojazd do miejsca spotkania dla 
części uczestników imprezy.

Z inicjatywy Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu Turystyki 
i Rekreacji oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Białej zorganizowano 
imprezę sportowo – rekreacyjną 
dla członków ogniw LZS. Impre-
za przebiegała pod hasłem „Sport 
i rekreacja dla wszystkich, formą 
przeciwdziałania patologii zdro-
wotnej i społecznej”. Uczestnicy z 
wielkim zaangażowaniem rywali-
zowali w przygotowanych konku-
rencjach, walcząc o nagrody dla 
siebie i punkty dla klubów. Nie-
samowitych emocji dostarczyło 
przeciąganie liny, gdzie zawodnicy 
nie żałowali sił a nawet garderoby 
(część rywalizacji przebiegała ku 
uciesze kibiców, w pozycji siedzą-
cej a nawet leżącej). Najsilniej-
szym zawodnikiem imprezy okazał 

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYMPRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
się prezes LZS Ligota Bialska-Ra-
dostynia, Henryk Kostka, który aż 
51 razy uporał się z odważnikiem 
ważącym 17,5 kg. Istotnym ele-
mentem spotkania była prezenta-
cja prac plastycznych przygotowa-
nych przez poszczególne ogniwa, 
nawiązująca do hasła imprezy. Na-
leży pochwalić uczestników za in-
wencję twórczą, bo prace stały na 
wysokim poziomie i wykonane były 
różnymi technikami. Ostatecznie 
klasyfi kację generalną wygrał klub 
z Ligoty B. – Radostyni (45,5 pkt), 
który minimalnie wyprzedził Polo-
nię Biała (45 pkt) oraz Kolnowice 
(35,5 pkt). Kolejne pozycje przy-
padły Polonii z Pogórza (34,5 pkt) 
i Chrzelicom (27,5 pkt). Po tym 
spotkaniu kluby wzbogaciły się 
o cenny sprzęt sportowy.

jk

GABRIELI MORAWIEC z Prężyny
najserdeczniejsze życzenia z okazji 50 urodzin

składają sąsiedzi

OLBRACHCICKI DZIEŃ OLBRACHCICKI DZIEŃ 
BABCI I DZIADKABABCI I DZIADKA

Zima na bialskim Rynku

W niedzielę- 24 stycznia br. 
Koło DFK w Olbrachcicach 
zorganizowało okolicznościo-
wą imprez z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Spotkanie z wnukami 
odbyło się w wiejskiej świetlicy 
w miejscowej remizie OSP. 
W okolicznościowym spotkaniu 
uczestniczyło ponad 70 osób. 

Uczniowie ze szkół podstawo-
wych w Ligocie Bialskiej i Rado-
styni przedstawiły świąteczne Ja-
sełka i program wokalny. Poczę-
stunek na który złożyły się słod-
kości i kawa przygotowały panie 
z miejscowego koła DFK. Na ko-
lację przygotowały one również 
posiłek - niespodziankę. 

30 grudnia ub.r. odbyła się ostat-
nia w 2009 r. sesja Rady Miejskiej 
w Białej. Do ważniejszych podję-
tych uchwał należą:
- uchwała w sprawie zatwierdzenia 

budżetu gminy na 2010 rok,
- uchwalenia Gminnego Progra-

mu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych,

- dofi nansowania doskonalenia za-

wodowego nauczycieli oraz dofi -
nansowania zadań w tym zakresie,

- rozliczania i udzielania  szkołom 
i przedszkolom dotacji z budżetu 
gminy.
Na zakończenie obrad przewod-

niczący rady Joachim Kosz i bur-
mistrz Arnold Hindera złożyli rad-
nym noworoczne życzenia.

SESJA BUDŻETOWA

Anna i Jahannes Hebisch 
zam. Biała, ślub: 09.01.1960 r.

Matylda i Franz Kollek 
zam. Ogiernicze, ślub: 09.01.1960 r.

Wszystkim Jubilatom najserdeczniejsze życzenia 
długich lat życia i zdrowia składa Burmistrz Białej.

OBCHODZILI:
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Anna Myszyńska

DZIEŃ BABCI

KĄCIK 
POETYCKI

 Z DZIECIŃSTWA
          Jan Szczurek

Trzask furtki,
gołębie odlatujące z kalenicy.
Talerz z niebieską obwódką,
w nim rosół z okami   
jak bursztyn
podany z pytaniem -
co ksiądz mówił
na kazaniu?

Wiśnia z kwiatami
jak w śniegu.
Pochylona grusza
zmęczona rodzeniem.
Bryczka i konie -
jedziemy do wujka?

Siostra nad książką.
A dzisiaj tylko portret
na ścianie -
Ojciec i Matka,
 I ten sam dom. 

WIGILIJNE SPOTKANIE

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Ledwo czas świąt Bożego Naro-
dzenia się skończył, zajś było dali 
cojś do fajerowanioł,bo boł Dzień 
Babci. Tyż ech jest babcią i  spo-
mniało mi se, jak bardzo radach szła 
do naszego przedszkola coby popa-
trzeć i przeżyć ty pierszy śpiewanie i 
tańcowanie mojego wnuka. Bardzo 
fajnie to wtedy te przedszkolanki 
robiyły, choć niewiela szło jeszcze w 
sklepach kupić. Siedziały my wszy-
skie na tych malutkich stołkach, 
a na stołach wdycki były jakieś 
szyjbki i coś do picia. Boł to też w 
tych latach 80-tych taki niedobry 
czas i siłał młodych całymi rodzino-
ma wyjeżdżało do Rajchu. Nierołz 
bardzo nołgle łostali ołma z ołpą 
sami i skończyła se loł nich radość 
z wnuków. Bo padają, iż na smutek 
i insze starości doma, nołwiałcyj 
umią pomóc dzieci. Te ich świergo-
tania bez końca i roztomajite pyta-
nia, a czamu ołpa wydobyjwoł za-
mby i doł do szklonki na noc, a czy 
go to boli, a kupisz mi ołma cojś jak 
pódziesz do sklepu. A kiedy przyj-
dzie mama, a powiesz mi bajkał, a 
chto tu banie mieszkoł jak ty umar-
niesz itd., itd. Repertuar dziecka 
jest niewyczerpany. Tak iż wiela 
ołmów i ołpów musi se do dzisiaj 
zadowolić łobrołzkał łod wnuków, 

bo ten proces emigracji młodych 
rodzin dalij trwoł. Jak są dzieci w 
Niemcach, to jeszcze rołz na rok 
przyjadą na bezuch, ale joł moł zna-
jomą co moł syjna w Ameryce i tał 
sie tyż łożynioł i moł sztworo dzie-
ci. Nołstarszoł dziołcha moł już 12 
lołt. Wszystkie te swoje wnuki ołma 
znoł jyno z fotografki, bo modszy 
syjn, co jest przy niej, jeszcze nie 
jes żyniaty. Czałsto ech u niej jest, 
to widza, iże we szyjbach od bifeja 
moł połno natkano tych łobrołsków 
swoich wnuków. Nołwiałcej jak 
byli mali, bo terołz wdycko dosta-
nie na dzieciątko fotografkał jak są 
wszyscy razał. Wiecie wiela to jest 
wdycki łoglołdanioł i ło wszstkich 
muszymy porozprawiać. A to je-
den wnuk groł na trąbce i uczy se 
w szkole muzycznej, dziołcha zajś 
tańcuje w jakiś balecie. No i wdycki 
jest tyż wielkoł dyskusyjoł, chtory 
wnuk jest do kogo podobny. Nie-
rołz se i skiż tego pospieromy. Joł 
padoł, iż ten jeden synek jest po-
dobny do twojego fotra, a łona zajś 
iż wcale ni, bo łoczy moł po moji 
chopie, blank ten stary, nie widzisz 
tego? I tak se przyświołdczomy,  bo 
przecał musi se podzielić z kimś tą 
radością, chtorą moł jyno na kolo-
rowych kartkach papióru. Jakyś 2 

lata tymu mi rządziła, iże przestali 
pisma pisać i że wiałcej telefonują. 
Też tał mają takie podobny tele-
grosiky, co my tukej i jest to toni, 
to se choć moga do syta z wszyst-
kimi porozprawiać. Takoł była 
wtedy szcześliwoł, nawet wątroba 
mie przestała boleć, padała, bo mie 
już ta tesknica tak nie trołpi. By-
łach terołz u niej po świałtach, już 
łod dwierzy całoł aufgerejgt zaczła, 
nie uwierzysz Anko, ten moj syjń 
mi w tyj roku posłał życzenia bez 
internet. Czy łon zgupioł? Joł tu 
całoł wilijoł czekała na telefon, na 
pasterkał ech nie szła, łoka całą noc 
nie zmrużyła ze strachu, iż możno 
se tał coś złego stało. A tu robiał 
kluski w pierszy świałto, a mój Hu-
bert wołoł z góry- pojcie muter to 
wom coś pokołża. A dej mi pokój, 
przecał rałki moł w kluskach, przy-
nieś to do kuchyni. Nie mogał mu-
ter, to już musicie wlysć na górał, 
toch jednak szła i co widza, na tej 
szyjbie komputera łod Huberta są 
wszyscy knipsnioni i kole nich tak 
drobno coś napisane, bodejś, bo joł 
nie miała brelów, to było, iż muter 
kochomy wołs i życzymy wesołych 
świąt i szcześliwego Nowego Roku. 
Pokukałach na nich, Hubert za 
trochał przycis jakiś knefel i było 
aus. Co łon se ajgentlich nie my-
śli, no powiedz sama, to już terołz 
ani łobrołzka choć rołz na rok nie 
dostana, cobych se mogła postawić 
na nakastlich i patrzyć na nich wie-
la bych chciała. Wiesz Lena, ta no-
woczesność moł dobre i żłe strony-
,łodpowiedziałach i, bo nic inszego 
mi do głowy nie przyszło.

Na grudniowej sesji Rady Miej-
skiej w Białej podjęta została 
uchwała w sprawie ustalenia sieci 
publicznej przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych dla których organem pro-
wadzącym jest gmina Biała. Sieć ta 
poza niewielkimi zmianami organi-
zacyjnymi polegającymi na tym, 
aby droga dziecka do najbliższego 
przedszkola nie przekraczała 3 km, 
w przeciwnym przypadku gmina 
zobowiązana jest do zwrotu kosz-
tów przejazdu dziecka i opiekuna 
środkami komunikacji publicznej. 

Rada ustaliła, sieć publicznych 
przedszkoli na terenie gminy:
-  publiczne przedszkole w Białej 

przy Osiedlu Tysiąclecia z od-
działem zamiejscowym w Prę-
żynie,

-  publiczne przedszkole w Gosto-
mi z oddziałem zamiejscowym 
w Solcu,

-  publiczne przedszkole w Łącz-
niku z oddziałem zamiejscowym 
w Chrzelicach.

Ustalono również zmiany orga-
nizacyjne związane z funkcjono-
waniem oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych. I tak:
-  oddział przedszkolny działający 

przy szkole podstawowej w Po-
górzu będzie prowadził działal-
ność w Brzeźnicy,

-  oddział przedszkolny w Śmiczu 
przy miejscowej szkole podsta-
wowej będzie prowadził działal-
ność przy tej szkole.

(n)

SIEĆ GMINNYCH SIEĆ GMINNYCH 
PRZEDSZKOLIPRZEDSZKOLI

Noworoczny koncert w Białej od-
był się po raz trzeci. Pomysłodaw-
cą pierwszego koncertu był Marek 
Struk- ówczesny dyrektor bial-
skiego gimnazjum, a wykonawca-
mi była oprócz Bialskiej Orkiestry 
Dętej młodzież gimnazjalna, której 
występ  pod względem wokalnym 
przygotowywała Ewa Baran – na-
uczycielka muzyki i jej córka Joan-
na – instruktorka ośrodka kultury. 
Tak było przez dwa lata. Pomysł, 
aby koncerty odbywały się w sali 
widowiskowej Urzędu Miejskie-
go miał przyczynić się do „zwró-
cenia uwagi” władz miejskich 
na to pomieszczenie, wyremonto-
wanie go i przywrócenia jej funkcji 
społeczeństwu. Cel ten został osią-
gnięty i tegoroczny koncert odbył 
się w nowym otoczeniu. Pozostaje 
jeszcze sprawa wyposażenia takie-
go jak np. krzesła, które za każdym 
razem trzeba przywozić ze szkoły, 
jednak i na to przyjdzie czas, bo jak 
mówi przysłowie: „Nie od razu Kra-
ków zbudowano”. 

Nasz koncert nazwany tak-
że noworocznym odbył się Białej 
17 stycznia, ale nie ma w tym nic 
niestosownego, skoro pierwszy 
we Wiedniu miał miej-sce 31 grud-
nia 1939 roku.

Publiczność dopisała. Ponad 
250 osób wysłuchało utworów 
granych przez orkiestrę pod batutą 
Andrzeja Weinkopfa i śpiewanych 
przez zespół „Ariam” z Chrzelic 
i studio piosenki przy bialskim 
ośrodku kultury. Obydwa zespoły 
prowadzi Iwona Preusner. 

Koncert rozpoczęła uwertura 
do opery Carmen – G. Bizeta i opo-
wieść: „Jak Kasieńka na Nowy 
Rok czekała” w sympatycznym 
wykonaniu Michaliny Spychały. 
Następnie prowadzący E. Malik 
i A. Weinkopf wprowadzili słu-
chaczy w obszar muzyki światowej 
i polskiej. Agata Bajorek ujęła wi-
dzów (zwłaszcza panów) wykona-
niem piosenki „Seksapil”. Oczywi-
ście nie mogło obejść się bez słyn-
nych wiedeńskich walców Straus-
sów, ale była też wiązanka utworów 
Maryli Rodowicz i na zakończenie 
– na bis Marsz Radetzkyego, okla-
skiwany na stojąco przez zachwy-
coną publiczność. Był okazały kosz 
czerwonych róż dla wykonawców 
i życzenia przekazane wszystkim 
przez dyrygenta orkiestry „Do Sie-
go Roku”. I niech taki będzie.

Danuta Hejneman

DO SIEGO ROKU

WIEJSKIE ZEBRANIAWIEJSKIE ZEBRANIA
W styczniu rozpoczął się cykl 

wiejskich zebrań w poszczegól-
nych sołectwach bialskiej gminy. 
Przewiduje się, że zebrania za-
kończą się do końca lutego br. We 
wszystkich tych spotkaniach we-
zmą udział przedstawiciele bial-
skiej gminy. Problematyka tych 
zebrań będzie dotyczyła opinii na 
temat projektu statutów wiejskich 
i funduszy sołeckich, realizacji za-
dań budżetowych gminy w mija-
jącej kadencji działalności władz 
samorządowych i innych spraw 
dotyczących problemów lokalnych 
społeczności.

Mostek na ul. Nyskiej w Białej 
prowadzący w kierunku pól oko-
licznych rolników został zamknięty 
dla ruchu drogowego. Zbyt duże 
zniszczenia grożą poważnymi wy-
padkami. Jest to jednak jedyna, 
najbliższa droga prowadząca do 
pól i łąk rolników zamieszkałych 
w tej peryferyjnej części Białej. Kie-
dy zostanie naprawiony - tego nie 
wiemy. Na pocieszczenie możemy 
jedynie dodać, że czas prac polo-
wych zakończył się. Mamy więc na-
dzieję, że z nastaniem wiosny mo-
stek ten zostanie wyremontowany.

DZIURY W MOŚCIEDZIURY W MOŚCIE
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Z burmistrzem Białej Arnol-
dem Hinderą rozmawia Ry-
szard Nowak.

- Minął kolejny rok w tej ka-
dencji burmistrza - Jak Pan 
go ocenia?

- Przede wszystkim na ocenę 
tę składa się realizacja zadań w za-
kresie najbardziej kosztownych in-
westycji - czyli zadań dotyczących 
poprawy infrastruktury drogowej 
i sytuacji w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej. Nie twierdzę jednak, 
że inne znacznie mniej kosztowne 
zadania mają mniejsze znaczenie 
dla mieszkańców. Bilans minionego 
roku jest pozytywny.

- Zacznijmy więc - chociaż-
by ze względu na uciążliwości 
od spraw związanych z infra-
strukturą drogową.

- Na remonty dróg przeznaczy-
liśmy w 2009 r. około 800 tys. zł. 
Tylko do remontu drogi Biała - Prę-
żyna - Prężynka dołożyliśmy 150 tys. 
zł., chociaż jest to droga powiatowa. 
Nowo wybudowany został odci-
nek chodnika od ulicy Prudnickiej 
do ulicy Franciszka Suchego. Prze-
budowa chodnika na ulicy 1-go 
Maja kosztowała 43 tysiące złotych, 
a przebudowy dróg w Olbrachcicach 
i Śmiczu 60 tysięcy złotych. Moder-
nizacja części ulicy Prudnickiej i dro-
gi w Kolnowicach kosztowały gminę 
165 tysięcy złotych. 

- Inne zadania w zakresie 
drogownictwa - jakie one były ?

- Wybudowaliśmy dwie drogi 
- pierwszą w Grabinie o długości 
400 metrów i drugą w Chrzelicach 
- 200 metrów. Ich koszt wyniósł 
360 tysięcy złotych i został dofi nan-
sowany z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.

- Przejdźmy do niemniej waż-
nych zadań w zakresie infra-
struktury komunalnej. Czym 
może się w tym zakresie „po-
chwalić gmina”?

- Trudno tu mówić o sukcesach 
znaczących zważywszy na skalę po-
trzeb i możliwości fi nansowe gmi-
ny. Cieszy nas jednak, że udało nam 
się doprowadzić do renowacji bu-
dynków przy ulicy Armii Ludowej 
- począwszy od elewacji i zaplecza 
od strony ulicy Kościuszki do re-
montów korytarzy. Prace te koszto-
wały nas około 250 tysięcy złotych. 

- Nie bez znaczenia chyba były 
prace inwestycyjne na zapleczu 
bialskiego Rynku, zwłaszcza 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
kościoła?

- To prawda, zniknęły przysłowio-
we slamsy przy posesji pani Braun, 
na tym miejscu wybudowane zostały 
nowe komórki dla lokatorów, otyn-
kowane zostało zaplecze budynku 
od strony ulicy 1-go Maja. A koszt 
tych zadań wyniósł ponad 150 tysię-
cy złotych. 

- Jakie jeszcze inne zadania 
inwestycyjne zostały wykona-
ne?

PODSUMOWAŃ NADSZEDŁ CZAS

- Przeprowadzony został remont 
pięciu mieszkań za około 300 tysięcy 
złotych. 120 tysięcy złotych kosztował 
gminę remont dachów budynków 
przy ulicach Armii Ludowej, Kiliń-
skiego, 1-go Maja. W mijającym roku 
wymieniliśmy 61 okien w budynkach 
komunalnych i 2 drzwi, co koszto-
wało nas 55 tysięcy złotych. 

- Poza remontami w zakresie 
poprawy infrastruktury komu-
nalnej prowadzone były inne 
inwestycje. Jakie?

- Tylko w tym roku budowa 
nowej hali sportowej w Łączni-
ku kosztowała nas 1.100.000 zł, 
a na ten cel pozyskaliśmy 300 ty-
sięcy złotych z Ministerstwa Spor-
tu. Kosztem 1.100.000 zł przepro-
wadzono kompleksowy remont sali 
widowiskowej w naszym urzędzie 
gminy. Czekamy na dofi nansowa-
nie tej inwestycji w kwocie 800 tys. 
zł z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. 

- Inne zadania inwestycyjne?
- Kosztem 400 tysięcy złotych zbu-

dowana została kanalizacja sanitar-
na na ulicy Nyskiej w Białej. Zakoń-
czyliśmy modernizację remizy OSP 
w Brzeźnicy, prowadzimy prace przy 
remoncie remizy w Prężynie. Zaku-
piony został budynek w Prężynie 
z przeznaczeniem na wiejski dom 
kultury. Nie bez znaczenia są prace 
przy modernizacji kosztem 50 tysię-
cy złotych oświetlenia w Radostyni 
i w Białej na ulicy Koraszewskiego. 

- Jakich zadań i planów 
nie udało się w mijającym 
2009 roku zrealizować?

- Na przykład budowy drogi So-
lec - Olbrachcice. Zadanie to zosta-
nie wykonane w 2010 roku. Mamy 
już potwierdzenie dofi nansowania 
budowy tej drogi. Nie udało nam 
się  przeprowadzić ocieplenie bu-
dynków szkolnych w Białej - szkoły 
podstawowej, gimnazjum i budynku 
zespołu szkół ponadgimnazjalnych, 
przy częściowym wsparciu fi nan-
sowym prudnickiego starostwa. 
To zadanie przesunięto do wykona-
nia w 2010 roku. 

- Planowana była w 2009 roku 
budowa kanalizacji sanitarnej 
w południowej części gminy 
obejmująca między innymi uli-
ce. Prudnicką, Czarną, Szkol-
ną, 1-go Maja i sąsiednie.

- To zadanie będzie realizowane 
w 2010 roku po pozyskaniu środków 
na ten cel z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. 

- Nie udało się również prze-
prowadzić prac związanych 
z remontem Wieży Wodnej. 
Dlaczego?

- Te prace przewidziane są do re-
alizacji wspólnie z remontami wież 
nie tylko w Białej, ale również w part-
nerskim mieście czeskim - Mesto Al-
brechtice, przy czym sprawy te łącz-
nie z pozyskaniem funduszy na ten 
cel leżą w gestii władz Albrechtic. 
Z tego co nam wiadomo nastąpi 
to w 2011 roku.

- A planowany remont mu-
rów obronnych przy ulicy 
Szkolnej - kiedy nastąpi?

- Dopiero na przełomie lat 2010 - 
2011.

- Jakie są inne zadania do re-
alizacji przesunięte w czasie?

- Między innymi dotyczą one bu-
dowy wiejskiego centrum kultury 
w Pogórzu.

- Na realizację wielu zadań 
gmina zaciągała kredyty. Jakie 
jest obecne zadłużenie bialskiej 
gminy?

- Wynosi ono 2.300.000 zł, 
co stanowi 7% budżetu. Nie jest więc 
to zadłużenie, które mogłoby nas 
niepokoić.

- Wzrastają opłaty czynszowe 
- na co są więc przeznaczane 
środki z tego tytułu skoro w od-
czuciu wielu mieszkańców pra-
ce remontowe są realizowane 
w mniejszym od oczekiwań za-
kresie?

- W 2009 roku wydatkowaliśmy 
na remonty w budynkach komu-
nalnych prawie 900 tysięcy złotych, 
podczas gdy wpływy z czynszów wy-
niosły tylko 780 tysięcy, przy czym 
z tych dochodów opłacaliśmy rów-
nież koszty administracyjne, dosta-
wy wody, oświetlenia klatek schodo-
wych i inne.

- Czy wobec tego byłoby ko-
rzystnym rozwiązaniem two-

rzenie kolejnych wspólnot 
mieszkaniowych?

- Taki proces ma miejsce od kilku 
lat. W ubiegłym roku sprzedaliśmy 
kolejnych kilkanaście mieszkań.

- Jakie jest zdanie burmistrza 
Białej związane z utworzeniem 
funduszu sołeckiego?

- Początkowo byłem sceptykiem. 
Obecnie jest optymistą, sądzę 
że jest to kolejny etap decentrali-
zacji władzy i pogłębiania demo-
kracji i, że to decyzja w dobrym 
kierunku.

- Od wielu miesięcy braku-
je sołtysa w Ogierniczach - 
co jest tego przyczyną?

- Też nad tym ubolewam, że brak 
jest chętnych do objęcia tej funk-
cji. A szkoda bo nie służy to dobrze 
rozwojowi tej miejscowości, po-
zyskiwaniu akceptacji dla działań 
na rzecz poprawy infrastruktury 
i rozwoju lokalnych działań w za-
kresie społeczno - kulturalnym.

- Poważnym wezwaniem 
staje się budowa do 2015 roku 
kanalizacji sanitarnej na tere-
nie gminy. To zadanie chyba 
jednak przekracza możliwości 
fi nansowe gminy?

- Liczę na to, że po 2014 roku 
nasz kraj otrzyma na ten cel wspar-
cie ze strony funduszów unijnych. 
Planujemy aby miasto Biała oraz 
Prężyna, Wasiłowice i Ligota Bial-
ska zostały podłączone do oczysz-
czalni pani Zuzanny Bożek. W po-
zostałych miejscowościach rozwią-
zaniem mogą być małe przydo-
mowe oczyszczalnie. Cała sprawa 
związana będzie z możliwościami 
pozyskania na ten cel środków 
unijnych.

- Za kilka miesięc kończy się 
kolejna kadencja władz gmin-
nych. Czy Pan Burmistrz bę-
dzie kandydował w następnej 
kadencji?

- W dużej mierze zależeć to będzie 
od oceny mojej dotychczasowej pra-
cy przez wyborców.  

- Dziękuję za rozmowę.

W 2009 r. mieszkający w budyn-
ku na placu Zamkowym w Białej Ta-
deusz A. wniósł skargę na działania 
bialskich władz od których domagał 
się remontu mieszkania lub przy-
dzielenia innego lokalu mieszkalne-
go. Skarżący uzasadniał swoje sta-
nowisko tym, że w obecnych warun-
kach - zawilgocenie obiektu, jego zły 
stan techniczny, odpadający ze ścian 
tynk itp. sprawiają, że w tej sytuacji 
jego rodzina często choruje. 

Burmistrz gotów byłby przy-
znać Tadeuszowi A. jeden z lokali 
mieszkalnych w wyremontowanym 
budynku przy ul.Armii Ludowej 
6-8, ale mieszkania te są przezna-
czone do sprzedaży, a wymieniony 
nie wyraża zgody na jego wykup 

w przyszłości. Propozycja burmi-
strza jest następująca: - Gmina 
stara się o pozyskanie środków 
fi nansowych z Banku Krajowego 
na budowę budynku mieszkalnego 
przy ul. Kościuszki. Jeśli przyznane 
zostanie dofi nansowanie ze strony 
banku wówczas po wybudowaniu 
budynku jedno z mieszkań otrzy-
małby Tadeusz A. Jeśli natomiast 
tych środków nie uda się pozyskać 
gmina przystąpi do remontu bu-
dynku na placu Zamkowym w któ-
rym mieszka Tadeusz A. Budynków 
w fatalnym stanie technicznym 
- mówi burmistrz - jest na terenie 
miasta więcej, a możliwości fi nan-
sowe gminy skromne.

(n)

SKARGA PANA TADEUSZA
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Rozmowa z Elżbietą Gra-
ba - przewodniczącą Zarządu 
Miejsko - Gminnego Towarzy-
stwa Społeczno Kulturalnego 
Niemców w Białej.

- Wróćmy do czasów sprzed 
dwudziestu lat, do począt-
ków tworzenia struktur 
TSKN na Opolszczyźnie. Jak 
to wszystko się zaczęło?

- Inicjatywa powstania Towarzy-
stwa zrodziła się w Gogolinie. Tam 
grupa inicjatywna rozpoczęła dzia-
łalność. Było to wkrótce po obale-
niu komunizmu w Polsce.

- Ta idea powstania struktur 
mniejszości spotkała się z za-
interesowaniem ludności za-
mieszkałej tu od wieków?

- Na spotkania z grupą inicja-
tywną przyjeżdżali przedstawiciele 
zainteresowani tworzeniem mniej-
szościowych struktur z wielu miej-
scowości Opolszczyzny. Wówczas 
najbardziej znanym liderem struk-
tur mniejszościowych był Johann 
Kroll, ojciec późniejszego przewod-
niczącego Henryka Krolla. 

- Sprawa rejestracji DFK 
nie była chyba jednak prosta?

- Oczywiście, że nie - na sądową 
rejestrację TSKN czekaliśmy bardzo 
długo. W wielu miejscowościach, 
również bialskiej gminy grupy ludzi 
tworzyły zręby mniejszościowej or-
ganizacji. U nas w Białej spotkania 
takie odbywały się w salce kateche-

tycznej. Po wielu naradach udało 
się stworzyć grupę TSKN, powołany 
został zarząd gminny DFK na czele 
której stanął nieżyjący już Manfred 
Grelich. Początkowo takich grup 
było na terenie gminy dziesięć, po-
tem powstawały kolejne na przy-
kład w Gostomii i Chrzelicach. 

- Początki były zatem trudne?
- Tworzenie kół mniejszościo-

wych wymagało pewnej odwagi cy-
wilnej co po czasach komunistycz-
nych nie było sprawą łatwą. Poza 
tym wielu liczyło, że gdy zapiszą się 
do mniejszości uzyskają z tego ty-
tułu określone korzyści fi nansowe 
i materialne. 

- A jak inni mieszkańcy - ci 
spoza mniejszości - przyjęli 
Waszą inicjatywę?

- Początkowo nieufnie, mówiono 
nawet o planach stopniowej germa-
nizacji terenów na których miesz-
kamy. Spotkania z mieszkańcami 
spoza mniejszości były nieraz pełne 
napięcia.

- Ale DFK chyba nie chodziło 
o wywoływanie upiorów prze-
szłości, rozdrapywania zabliź-
nionych ran?

- Chcieliśmy aby ludność auto-
chtoniczna odzyskała swoją tożsa-
mość na ziemi na której mieszka 
od wieków. Stawialiśmy na tole-
rancję, poszanowanie odrębności 

MNIEJSZOŚĆ MA JUŻ 20 LAT

i tradycji, co w czasach komuni-
stycznych było niemożliwe. Byli-
śmy wtedy, podobnie jak wszyscy 
inni zniewoleni przez władze re-
alnego socjalizmu. Przyznawanie 
się do niemieckich korzeni groziło 
wieloma konsekwencjami.

- Oczekiwaliście toleran-
cji tymczasem spotykali-
ście z przejawami wrogości 
na przykład demonstracyj-
nym opuszczaniem kościoła 
podczas mszy w języku nie-
mieckim?

- Jak powiedziałam początki były 
trudne. Mnie jednak nie dziwi za-
chowanie wielu ludzi w tamtych la-
tach. Wielu z nich przecież doznało 
licznych krzywd ze strony reżimu 

hitlerowskiego w czasie wojny. Jed-
nak stawialiśmy już wtedy na kom-
promis, na tolerancję. Nie chcie-
liśmy pogłębiania antagonizmów 
czy konfrontacji. Tak naprawdę 
tworzenie się zrębów mniejszo-
ściowej organizacji miało miejsce 
po mszy w Krzyżowej z udziałem 
kanclerza Kohla i premiera Mazo-
wieckiego.

- Wielu obawiało się, że gro-
zi nam na Śląsku konfronta-
cja i sytuacja podobna do tej 
w byłej Jugosławii?

- Takie głosy dało się słyszeć. 
Wielu nie rozumiało naszych inten-
cji, bało się rozdźwięków i eskalacji 
wrogich działań. Muszę przyznać, 
że były również postawy szowini-
styczne po obu stronach, ale to tylko 
w nielicznych przypadkach. Żadne 
społeczeństwo nie stanowi monoli-
tu, stąd byli ludzie dążący do jątrze-
nia, konfrontacji, dzielenia ludności 
żyjącej dotąd w zgodzie, niezależnie 
od wyznawanych poglądów czy po-
chodzenia.

- A więc jakie są zadania DFK?
- Nasze cele wypisane są w sta-

tucie organizacji. Głównym celem 
jest zachowanie tożsamości, konty-
nuowanie tradycji, rozwój kultury, 
pielęgnacja języka niemieckiego, 
aktywne uczestnictwo w życiu spo-
łecznym. To tylko kilka z wielu ce-

lów jakie stoją przed nami. Każdy 
naród może tylko skorzystać na bo-
gactwie kultury. Wielokulturowość 
jest bardzo cenna dla wszystkich. 

- Wiele kontrowersji wzbu-
dziła rozbudowa ośrodka kul-
tury w Białej za pieniądze po-
zyskane z Niemiec?

- Takie głosy nie były odosobnio-
ne, dostrzegano w tym przejaw dą-
żenia naszego Towarzystwa do ger-
manizacji tych terenów przez auto-
chtonów, ich dominacji na Śląsku, 
a przecież ośrodek kultury w Białej 
dobrze służy wszystkim mieszkań-
com niezależnie od pochodzenia. 
Teraz z perspektywy lat dostrzega-
my wszyscy absurdalność takiego 
myślenia. My już wówczas rozu-
mieliśmy te sprawy i nie dziwiliśmy 
się pewnej wrogości. 

- Kto może być członkiem 
TSKN?

- Nasz statut zawiera zapis, 
że członkami Towarzystwa mogą 
być również osoby nie posiadające 
korzeni niemieckich. Członkiem 
może być każdy kto akceptuje na-
sze cele określone w statucie. 

- To co Pani stwierdza 
jest chyba potwierdzeniem, 
że następuje proces asymilacji 
ludności, przeważają postawy 
wzajemnej życzliwości i zro-
zumienia?

- Tak sądzę, bo absurdem byłoby 
twierdzenie, że wszyscy ci, którzy 

przyznają się do niemieckich korze-
ni to faszyści, hitlerowcy. Faszyzm 
wyrządził wiele zła, w tym również 
dla ludności zamieszkałej na Śląsku. 
Ale nawet za Hitlera wielu Niemców 
nie było faszystami, nie utożsamia-
ło się z nim. Przykładem tego niech 
będzie poświęcenie pomnika byłemu 
burmistrzowi Opola Matuszce, który 
był antyfaszystą. Moim zdaniem nie-
ważne skąd przychodzisz, jakie masz 
korzenie - ale co możesz zrobić dla 
swojej małej Ojczyzny. My szczycimy 
się tym, że ze Śląska pochodzi wielu 
noblistów i znanych uczonych. 

- Przykładem chyba tej tole-
rancji było życzliwe przyjęcie 
wyboru niemieckiego kardy-
nała Ratzingera na papieża?

- Polacy w zdecydowanej większo-
ści bardzo ciepło przyjęli ten wybór, 
podobnie jak my wybór na głowę ko-
ścioła Wielkiego Jana Pawła II. I nikt 
z powodu pochodzenia tych papieży 
nie zrezygnował z przynależności 
do kościoła katolickiego. To byłoby 
absurdalne. Cieszy mnie to, że my 
ceniliśmy bardzo Jana Pawła II, tak 
jak Polacy cenią Benedykta XVI.

- Wielu obawiało się, że ce-
lem wprowadzenia nauki ję-
zyka niemieckiego w szkołach 
jest germanizacja ludności?

- My starsi ludzie znamy nie-
miecki, chodziło o to, aby mło-

dzi ludzie poznawali inne języki, 
w tym naszych najbliższych sąsia-
dów z drugiej strony granicy. Prze-
cież nikt nie ma pretensji co do na-
uki języka angielskiego i nie mówi 
o wynaradawianiu ludności z po-
wodu jego nauczania. Im więcej 
języków zna człowiek tym lepiej. 
Cieszy nas, że na naukę języka nie-
mieckiego uczęszczają osoby spoza 
mniejszości. 

- A tablice dwujęzyczne z na-
zwami miejscowości w języku 
niemieckim chyba wzbudzają 
kontrowersje skoro dochodzi 
do ich zamalowywania. Kto 
Pani zdaniem to robi?

- Nie wiem kto to robi i nie wni-
kam w to. Niech każdy to sam oce-
ni. Nienajlepiej to jednak świadczy 
o sprawcach tych czynów. Sądzę, 
że repatrianci też byliby zado-
woleni gdyby ujrzeli na przykład 
tablice z nazwami miejscowości 
na terenach wschodnich, w prze-
szłości należących do Rzeczpospo-
litej w języku polskim - na przykład 
gdyby obok tablicy z nazwą Iwano 
- Frankiwsk była tablica z napisem 
Stanisławów.

- Przejawem chyba tej nieto-
lerancji było również zamalo-
wywanie pomników poświęco-
nych żołnierzom wywodzącym 
się z poszczególnych miejsco-
wości na Śląsku, którzy polegli 
w obu wojnach światowych?

- Zgadzam się z tym, ale budowa 
tych pomników ku czci poległych, 
których mogiły rozsiane są w róż-
nych częściach Europy są często 
jedynym dowodem pamięci i miej-
scem gdzie ich rodziny w czasie 
Święta Zmarłych mogą zapalić 
symboliczny znicz. Udział w dzia-
łaniach wojennych czy śmierć tych 
młodych ludzi była tragedią dla 
ich rodzin. A to, że służyli w woj-
sku niemieckim - było też dla wie-
lu wielkim dramatem. Jestem 
również przeciwna bezczeszczeniu 
lub niszczeniu rosyjskich pomni-
ków czy nagrobków. Zawsze po-
dziwiałam na przykład rodziców 
młodych Warszawiaków, którzy 
posyłali swoje dzieci do walki zda-
jąc sobie sprawę, że mogą zginąć. 
I wielu zginęło. A która matka chce 
aby jej syn zginął w walce?

- Za kilka miesięcy zbliża-
ją się wybory samorządowe 
na różnych szczeblach - czy To-
warzystwo ma już swoich kan-
dydatów?

- Mamy projekt dotyczący wybo-
rów samorządowych. Na konwen-
cjach w tym roku wyłonimy naszych 
kandydatów do wszystkich szczebli 
samorządu. Na razie za wcześnie 
o tym mówić.

- Dziękuję za rozmowę.
   Rozmawiał: Ryszard Nowak
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Bialskiej było wielkim wydarzeniem 
dla lokalnej społeczności. * Joanna 
Czerwińska z Olbrachcic zdobyła 
IV miejsce na mistrzostwach świata 
w szosowych tandemach. 

na budowę hali sportowej przy szko-
le podstawowej w Łączniku. Na ten 
cel przyznano 866 tys.zł.

MAJ 
3.05. odbyło się spotkanie by-

łych uczniów szkoły podstawowej 
w Gostomi, którzy ukończyli naukę 
w 1957 r. * Trwa budowa hali spor-
towej w Łączniku. Dotacja z Fun-
duszu Promocji Kultury Fizycznej 
została przyznana w wysokości 
30 proc. kosztów budowy obiektu. 
* Uroczyście obchodzono stulecie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Prę-
żynie. * W Bialskiej Paradzie Or-
kiestr Dętych wystąpiły orkiestry  
m.in. z Białej, Rybnika, Głogówka, 
Zawadzkiego.  

CZERWIEC
W miejsko - gminnych zawodach 

pożarniczych w Pogórzu zwyciężyła 
OSP Pogórze. * W wyborach do Eu-
roparlamentu na 8.106 osób upraw-

Mikołaj w MGOK

STYCZEŃ
W konkursie Inter Show w Biel-

sku - Białej wystąpił zespół PONK 
w tańcu mażoretkowym zajmując II 
i III miejsce* W konkursie w teatrze 
opolskim w języku niemieckim 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Śmiczu zaprezentowali baśń braci 
Grinn zdobywając wyróżnienie.

LUTY
* Piotr Myszyński otrzymał odzna-

kę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
* Bialscy gimnazjaliści uczestniczy-
li w projekcie prowadzonym przez 
bialski MGOK pn. „Młodzież przy-
szli producenci i konsumenci reali-
zowanym wspólnie z Ustronianką”

MARZEC
W 29 miejscowościach bialskiej 

gminy odbyły się zebrania wiej-
skie m.in. na temat dofi nansowa-
nia zadań ze środków unijnych. * 
W gminnym konkursie recytator-
skim I miejsce zdobyła Andrea No-
wak w grupie szkół podstawowych, 
a w grupie gimnazjalistów Marceli-
na Spyra i Elżbieta Jonak.

KWIECIEŃ
Rozstrzygnięty został plebiscyt 

na „Człowieka Roku 2008” zorgani-
zowany przez redakcję „Tygodnika 
Prudnickiego”. Człowiekiem roku zo-
stał emerytowany nauczyciel z Białej 
dr Kazimierz Kasicz. * Zarząd Woje-
wództwa Opolskiego przyznał środki 

Kalendarium 200Kalendarium 20099
GRUDZIEŃ
Z wielkim rozmachem zostały zor-

ganizowane przez gimnazjalistów te-
goroczne Mikołajki połączone z kier-
maszem świątecznym. Mikołaj przy-

Budowa kanalizacji na ul. Nyskiej w Białej

Konrad Zając, najstarszy hodowca 
gołębi z Ligoty odbiera pamiątko-
wy puchar z rąk J. Kosza

nionych do głosowania głosowało 
423 mieszkańców gminy. * W Pogó-
rzu odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji zbudowania makiety wia-
traka zbudowanego w XIX wieku, 
który dzisiaj już nie istnieje. * W te-
gorocznych Dniach Białej wystąpiła 
Małgorzata Ostrowska.

LIPIEC
W tegorocznych Dniach Chrzelic 

wystąpiły zespoły wokalne działają-
ce na terenie gminy oraz wykonaw-
cy z zewnątrz. Nie zabrakło rów-
nież chrzelickich monocyklistów. 
W strażackich zawodach międzyna-
rodowych wystąpili czescy strażacy 
z Lhoty i Raclavic. * 50-lecie kapłań-
stwa obchodził były proboszcz z Prę-
żyny ks. Stanisław Kubień.

SIERPIEŃ
W ostatnią sobotę i niedzielę 

sierpnia atrakcję stanowiły drezyny 
i przejażdżki nimi, a wcześniej poja-
wiła się w oknie na Rynku tajemnicza 
postać. * Stulecie kościoła w Ligocie 

WRZESIEŃ
Tegoroczne powiatowo - gmin-

ne dożynki odbyły się w Prężynie. 
Atrakcji nie brakowało. Główne 
uroczystości odbyły się miejscowym 
boisku sportowym. * Dożynki wiej-
skie zorganizowane zostały również 
w Łączniku i Pogórzu.

PAŹDZIERNIK
W Urzędzie Miejskim w Białej 

spotkał się z przedstawicielami 
miejscowych władz konsul Nie-
miec w Opolu Ludwig Neudorfer. * 
W czasie uroczystego wręczenia na-
gród w XI edycji konkursu „Piękna 
Wieś Opolska” wyróżnienia w Bry-
nicy (gm. Łubniany) otrzymały so-
łectwa w Solcu i Pogórzu. * Po raz 
pierwszy przed świętem Edukacji 
Narodowej na zaproszenie bial-
skiego burmistrza w sali wido-
wiskowej UM wyremontowanej 
w 2009 r. spotkali się nauczyciele 
ze szkół zlokalizowanych na tere-
nie gminy. * W sali MGOK w Bia-
łej po raz kolejny odbyły się arty-
styczne zaduszki zorganizowane 
przez miejscowy MGOK. * Odbyła 
się uroczysta konsekracja kościoła 
fi lialnego w Pogórzu z udziałem 
opolskiego ordynariusza ks. bpa 
Andrzeja Czaji.

 
LISTOPAD
W przeddzień święta ku czci św. 

Marcina w przedszkolu zorganizo-
wane zostały uroczyste obchody ku 
czci popularnego na Śląsku święte-
go. * Z okazji 91 rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości w Białej odbyła 
się uroczysta msza święta w inten-
cji Ojczyzny i występ artystyczny 
w miejscowym GCK w wykonaniu 
bialskich gimnazjalistów.

był również do bialskiego MGOK 
gdzie spotkał się z dziećmi i wręczył 
prezenty. * Z mikołajkowym kon-
certem przed wiedeńskim ratuszem 
wystąpiła Bialska Orkiestra Dęta. * 
Trzydniowa wystawa gołębi pocz-
towych na której zaprezentowano 
najlepsze gołębie hodowców zrzeszo-
nych w prudnickim Oddziale PZHGP 
miała miejsce w Łączniku z okazji 
60-lecia sekcji hodowców w tej miej-
scowości. * W kościele parafi alnym 
w Białej odbył się koncert kolęd. * 
W sali MGOK odbyło się spotkanie 
wigilijne dla osób w starszym wieku 
i samotnych.

Zebrał: (n)
Atrakcją Parady Orkiestr Dętych były rybnickie mażoretki
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Takiej zimy jak tegoroczna nie 
mieliśmy od kilku lat. Zasypało 
i zawiało... Poza tym temperatury 
spadły znacznie poniżej zera. To 
dodatkowe zimowe uciążliwości. 
Tylko do połowy stycznia 2010 r. 
bialski Urząd Gminy wydał na ak-
cję związaną z usuwaniem skutków 
zimy ponad 60 tys. zł, tj. znacznie 
więcej niż planowano na całą akcję 
zimową. A końca zimy nie widać. 
Zdaniem mieszkańców odpowie-
dzialnych za akcję odśnieżania 
dróg lokalnych służby drogowe 
zdały egzamin. Nie zanotowano 

NASZA ZIMA ZŁANASZA ZIMA ZŁA

Jeden mały procent wiele znaczy
Szanowni Państwo!
Ruszyła kolejna edycja programu 

wspierającego organizacje pożytku 
publicznego. W tym roku procedura 
przekazywania 1% podatku jest do-
kładnie taka sama jak rok temu.

Podatnik, który chce przekazać 1% 
wybranej organizacji pożytku pu-
blicznego w swoim rocznym zezna-
niu podatkowym wskazuje jedynie 
tę organizację (w odpowiednim polu 
formularza wpisuje jej nazwę i numer 
KRS) i kwotę 1%. Organizację wybiera 
z listy, którą publikuje Ministerstwo 
Sprawiedliwości w Dzienniku Urzę-
dowym RP Monitor Polski. Pienią-
dze na konto organizacji przekaże 

Urząd Skarbowy. Podatnik nie wpłaca 
już kwoty 1% samodzielnie na konto 
organizacji (oznacza to, że nie musi 
„wykładać” pieniędzy ze swojej kie-
szeni). Podatnik może przekazać 1% 
tylko dla jednej organizacji (nie ma 
już możliwości podzielenia kwoty 1%). 
Podatnik  ma możliwość określenia 
celu szczegółowego, na który chce 
przekazać 1% (nowe pole w zeznaniu, 
w którym ten cel należy wpisać). Jeśli 
odpis przekazywany jest dla organiza-
cji, która ma oddziały terenowe, po-
datnik nie ma możliwości wskazania 
oddziału, dla którego chciałby przeka-
zać swój 1%. Kwoty odpisów zostaną 
wpłacone na jedno konto wskazane 
przez organizacje. Grono podatników, 

którzy mogą przekazać 1% organiza-
cjom pożytku publicznego to: 
• podatnicy podatku dochodowego 

od osób fi zycznych, 
• podatnicy opodatkowani ryczał-

tem od przychodów ewidencjo-
nowanych, 

• podatnicy prowadzący jednooso-
bową działalność gospodarczą 
i korzystający z liniowej stawki 
podatku.

Jedną z organizacji działających 
na terenie powiatu prudnickiego i  
posiadających status organizacji po-
żytku publicznego jest Stowarzysze-
nie Bialska Orkiestra Dęta, która 
zwraca się z prośbą o przekazywanie 
1% podatku dochodowego na cele 

statutowe tzn. na kształcenie dzieci 
i młodzieży w zakresie muzycznym 
jak i propagowanie amatorskiego ru-
chu muzycznego.

Jeżeli zdecydujecie Państwo, że war-
to nam przekazać te pieniądze prosimy 
o wpisanie w odpowiedniej rubryce 
swojego formularza PIT następują-
cych danych Stowarzyszenie Bialska 
Orkiestra Dęta nr KRS 0000253735.

W związku z tym, iż tegoroczne 
wpłaty będą anonimowe i nie bę-
dziemy mogli osobiście podzięko-
wać osobom wpłacającym 1% po-
datku na rzecz naszej organizacji, 
wszystkim ofi arodawcom składamy 
swoje podziękowania za pośrednic-
twem Panoramy Bialskiej już dziś.

skarg o zasypanych i nieprzejezd-
nych drogach na terenie gminy. 
Również na pozytywną ocenę za-
służyły władze powiatowej, które 
wywiązały się dobrze z akcji od-
śnieżania. 

Na terenie bialskiej gminy jak 
dotychczas nie zanotowano przy-
padków załamywania się pod 
ciężarem śniegu konstrukcji da-
chowych, tragicznych skutków 
odpadania śnieżnych sopli itp. Od-
powiedzialni za usuwanie skutków 
tegorocznej zimy spisali się na me-
dal. Oby tak było do końca zimy...

Od najmłodszych lat marzył 
o poetyckiej sławie – Juliusz Sło-
wacki. Jeden z trzech wieszczów 
epoki romantyzmu, pisał o sobie: 
„ będąc mały dzieckiem i zapale-
nie nabożnym, modliłem się nie-
raz: O Boże! Daj mi sławę choć 
po śmierci...”

Ku czci twórczości wielkiego po-
ety - pisarza - rok 2009 ogłoszo-
no rokiem Juliusza Słowackiego. 
Z tej okazji w bialskim gimnazjum 
we wtorek 8 grudnia ubiegłego 
roku zorganizowano apel poświę-
cony jednemu z najwybitniejszych 
poetów ,dramatopisarzy. 

Apel przygotowali uczniowie gim-
nazjum działający w szkolnym kole 

SŁOWACKI WCIĄŻ ŻYWYSŁOWACKI WCIĄŻ ŻYWY

teatralnym prowadzonym przez 
Aleksandrę Szymanek- polonistkę 
bialskiego gimnazjum przy współ-
udziale Aliny Łuć. W trakcie pre-
zentacji młodzież przybliżyła swoim 
kolegom szkolnym postać Juliusza 
Słowackiego, poprzez zaprezento-
wanie jego życiorysu i wspaniałą 
recytację najbardziej popularnych 
wierszy poety. W wierszach przy-
pomniano o wspólnej tradycji, hi-
storii, pamięci o czynach innych. 
To wszystko co decyduje o tożsamo-
ści narodowej, czyli naszym przeko-
naniu, że należymy do tego, a nie in-
nego narodu.

Natalia Dąbrowska
PG Biała 

PODZIEL SIĘ CZĘŚCIĄ SWOJEGO PODATKU 
Z BIALSKĄ ORKIESTRĄ DĘTĄ
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dokończenie ze str. 1

LUTY
• Młodzieżowy Plener Malarski
• Wernisaż Prac Liceum Plastycznego w Opolu
• 1.02 -14.02 Ferie Zimowe w Ośrodku Kultury
• 13.02  Zabawa „ostatkowa”
• 26.02  Bialska Akademia Wiedzy i Umiejętności
• Otwarte Mistrzostwa Gminy w piłce  halowej
• Halowy Turniej Piłkarski dla Gimnazjalistów
MARZEC
• 7.03 Koncert  z okazji Dnia Kobiet
• Turniej Wiedzy Pożarniczej
• Gminne Konkursy Recytatorskie
• 23.03 Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych
• Otwarte Mistrzostwa Gminy w siatkówce
• Turniej piłki halowej dla ogniw LZS
KWIECIEŃ
• 15.04 Bialska Akademia Wiedzy i Umiejętności
• Wernisaż rysunku satyrycznego
• Festiwal Gaude Mater Polonia
• Otwarte Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym
• Turniej piłkarski – „Z podwórka na stadion” - eliminacje
MAJ
• 2.05 Przegląd  Gminnych Zespołów Artystycznych w Śmiczu
• 3.05 Wieczornica z okazji Konstytucji 3 Maja
• 22-23.o5  Festiwal orkiestr dętych i zespołów mażoretkowych 
 „Na wspólną nutę” (Albrechtice i Biała)
• 30.05 Festyn  w Łączniku „Na wspólną nutę”
• 30.05 Zawody Harcerskich Drużyn Pożarniczych
• Turniej piątek piłkarskich
• Turniej Skata sportowego
• Turniej siatkówki
• Turniej piłkarski „Piłkarska kadra czeka” - eliminacje
CZERWIEC
• 13.06 Gminne Zawody Strażackie
• 17.06 Bialska Akademia Wiedzy i Umiejętności
• 19.06 Kino pod Gwiazdami
• Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza
LIPIEC
• Akcja – lato 2010
• 2 - 4. 07 Dni Miasta i Gminy Biała
• 12 – 18. 07 Plener Malarski
• 17.07 Wieczór karaoke
• 18.07 Mistrzostwa w wyścigach drezyn ręcznych
• Otwarte mistrzostwa gminy piątek piłkarskich
SIERPIEŃ
• Akcja Lato 2010
• 28-29 08. – Gminne Dożynki w Olbrachcicach
• Otwarte mistrzostwa gminy w siatkówce plażowej
• Turnieje piłkarskie
WRZESIEŃ
• 17-18. 09 -  120-lecie  OSP Biała
• 23. 09 – Bialska Akademia Wiedzy i Umiejętności
• 25. 09 Święto piwa i golonki
• Otwarty turniej Skata sportowego
PAŹDZIERNIK
• 15.10 Święto Edukacji Narodowej
• 21.10 Wernisaż prac plastycznych
• 30.10 Filmowa noc  horrorów
• Turniej siatkówki
• Turniej tenisa stołowego
LISTOPAD
• 7.11 – Zaduszki Artystyczne
• 11. 11 Rocznica Odzyskania Niepodległości
• 27 .11 Zabawa Andrzejkowa
• Otwarty  turniej Skata sportowego
GRUDZIEŃ
• 5.12  Mikołajki
• 12.12 Jarmark  Bożonarodzeniowy
• 26.12 Koncert Kolęd

Wszystkie  podane daty są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

KALENDARZ PLANOWANYCH 
IMPREZ KULTURALNYCH
NA 2010 ROK Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 

Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej

Taką właśnie ciepłą aurę tworzy 
wystawa malarstwa ośmiorga za-
przyjaźnionych osób. Po prezen-
tacji prac latem ubiegłego roku 
na zamku w Linhartovie (Czechy) 
oraz 22 i 23 września na Uniwer-
sytecie  Opolskim podczas Między-
narodowej Konferencji Naukowej 
„Słowianie Wschodni na emigracji. 
Literatura – kultura – język”  zorga-
nizowanej przez Uniwersytet Opol-
ski i Stowarzyszenie Współpracy 
Polska – Wschód - oddział w Opolu  
pod patronatem ambasadorów Ro-
sji, Białorusi i Ukrainy oraz Mar-
szałka Województwa Opolskiego 
ekspozycja trafi ła do Białej. 

Tu w trzech salach można zo-
baczyć 70  obrazów. To plon 
plenerów w różnych miejscach. 
Także w Białej, kiedy to w latach 
2006 i 2007 autorzy byli uczestni-
kami  plenerów zorganizowanych 
wspólnie ze Związkiem Polskich 
Artystów Plastyków – Polska Sztu-
ka Użytkowa – oddział w Opolu. 

To co nas łączy, to pasja twórcza, 
chociaż zawodowo różnimy się 
ogromnie. Większość to nauczy-
ciele. Realizujemy jednak wspólne 
pasje. Zawsze chętnie się spotyka-
my i dzielimy tym co jest w nas do-
bre. Prezentujemy to w obrazach. 
Wystawa jest twórczym zapisem 
nawiązującym do wspomnień, 
spotkań, marzeń oraz indywidu-
alności, którą każdy z nas wnosi 
w twórczość i artystyczny  rozwój.  

Wernisaż odbył się 16 stycznia. 
W programie artystycznym za-
śpiewa-ły: Ewa Andrejszyn, Agata 
Bajorek i Larisa Wichowska ze stu-
dia piosenki przy bialskim ośrodku 

kultury. Rafał Magosz - dyrektor 
MGOK-u wszystkim obecnym wy-
stawcom i wykonawcom wręczył 
czerwone róże. Jak zwykle w póź-
niejszych rozmowach na tematy 
różne uczestnicy raczyli się pysz-
nym kołaczem śląskim i kawą. 

„Ośmioro artystów – osiem indy-
widualności – ośmioro przyjaciół 
z Opolszczyzny. Od wielu lat nasze 
drogi plotą się wzajemnie i wokół 
tego co kochamy – sztuki. Jeste-
śmy różni, a razem tacy sami: ma-
larze – pasjonaci, piewcy natury. 
Każdy z nas na swój sposób o nim 
opowiada w obrazach. Wspólne 
plenery, dysputy, akcje plastyczne 
i w konsekwencji kolejna wspólna 
wystawa. Konfrontacja postaw 
artystycznych, a może bardziej 
wspólne odkrywanie wielości do-
znań, wyobrażeń, odczuć – bogac-
twa tkwiącego w rozmaitości po-
krewnych dusz spotykających się 
na szlakach wędrówek przez nie-
skończoność wszechświata sztuki”. 

Tak określiła nas Anna Maria 
Rogowska, a tekst ten jest zamiesz-
czony w wydanej z okazji wystawy 
broszurce. W niej prezentowane 
są wszystkie osoby – ich zdjęcia, 
prace i dane adresowe. Prace wy-
stawiają: Krystyna Góra i Stanisław 
Jerzy Góra z Prudnika, Małgorzata 
Wojdyło i Anna Maria Rogowska 
ze Strzelec Opolskich, Joanna Du-
biel – Stonoga i Urszula Serafi n–
Noga z Ozimka, Adam Werwiński 
z Kątów Opolskich i z Białej ja. 

Serdecznie zapraszam wszystkich 
do zwiedzenia wystawy, która eks-
ponowana będzie do 16 lutego.

 Danuta Hejneman

NA DWORZE BIAŁO I ZIMNONA DWORZE BIAŁO I ZIMNO
A W GMINNYM CENTRUM KULTURY W BIAŁEJA W GMINNYM CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ

SŁONECZNIE I CIEPŁO SŁONECZNIE I CIEPŁO 

Dla wszystkich osób biorących 
udział w konkursach i zabawach 
były drobne upominki i kwiaty. 

Już na początku wiele uśmiechu 
i wzruszeń dostarczyły przesympa-
tyczne dzieci z przedszkola w Białej 
w programie, który przygotowała 
z nimi Daria Madzia. Przy kawie, 
herbacie i śląskim kołaczu był też 
czas na rozmowy i „poplotkowa-
nie”. Jak to już na właśnie tym 
spotkaniu w zwyczaju bywa roz-
losowano nagrody za prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki świątecznej 
z grudniowego wydania „Panoramy 
Bialskiej. Tym razem do dziesięciu 
osób „uśmiechnęło się” szczęście 
i otrzymały one bony towarowe. 
Nagrody wylosowali: Karina Daniel 
z Wilkowa, Gizela Baran, Jadwiga 
Nowicka, Jan Pawłowicz i Euge-
nia Wertepna z Białej, Magdalena 

Barysz z Łącznika, Matylda Kollek 
z Ogiernicz, Klaudia Bota z Dębiny 
Zofi a Hampel z Radostyni Urszula 
Przyklęk z Wasiłowic.

Spotkanie zakończył występ Co-
ver Bandu, który tworzy ośmioro 
muzyków Bialskiej Orkiestry Dę-
tej, jak zwykle przyjmowany bar-
dzo gorącymi brawami. A utwór 
„Szła dzieweczka do laseczka” cie-
szył się szczególnym „wzięciem”. 
Raz wykonany przez zespół i Da-
miana Weinkopfa, następnie „za-
śpiewany” przez panią Marysię 
i gości z Grabiny językiem migo-
wym, aż do brawurowego występu 
jednej z pań, która na tę właśnie 
melodię zaśpiewała fragment tek-
stu „Tornistry i nie tylko” z artyku-
łu zamieszczonego w poprzednim 
wydaniu „TP”. 

Danuta Hejneman

DZIEŃ DZIEŃ 
BABCI I DZIADKABABCI I DZIADKA
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Nagroda za wzorową Nagroda za wzorową 
hodowlęhodowlę

TegorocznyTegoroczny
gospodarz dożynekgospodarz dożynek

W 2009 r. Gabriel Gabrisch zdo-
był II miejsce w konkursie „Super 
mleko” w kategorii pierwszej. Na-
groda została przyznana przez Izbę 
Rolniczą w Opolu. Gabriel jest mło-
dym hodowcą bydła mlecznego. 
Ma 17 sztuk krów i 7 jałówek. Go-
spodaruje na 29 ha, w tym dzierża-
wi 9 ha gruntów. W sukcesie tym 
mają znaczący udział dotychczaso-
wi właściciele gospodarstwa - jego 
rodzice Jerzy i Aniela. To oni roz-
winęli gospodarstwo, pobudowali 
oborę spełniającą wszystkie wy-
mogi unijne dotyczące obiektów 
hodowlanych. 

Gabrisch rocznie sprzedaje 
do mleczarni ponad 108 tysię-
cy litrów mleka dobrej jakości. 
Do produkcji mleka nie ma dopłat 
unijnych, cena zależy od jakości 
surowca. Rodzice Gabriela zaczęli 
prowadzić gospodarstwo w 1975 r. 
wkrótce po ślubie. Do dziś pomaga-
ją synowi w prowadzeniu gospodar-
stwa. Aby być producentem dobrej 
jakości mleka potrzebna jest wiedza 

fachowa i praktyka, dbałość o zwie-
rzęta hodowlane, którym należy za-
pewnić odpowiednie warunki i wła-
ściwą karmę. Każdy hodowca ma 
swoje hodowlane sekrety, których 
nie zdradza innym. 

(n)

6060 LAT MINĘŁO LAT MINĘŁO
Sekcja Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych w Łączni-
ku powstało w 1949 r. Pierwszym 
prezesem był Zenon Rusz, sekre-
tarzem Gerhard Handzik, skarbni-
kiem Emanuel Rybarczyk. W skład 
tej sekcji w pierwszych latach ist-
nienia wchodzili hodowcy gołębi 
z Łącznika Mokrej, Pogórza, No-
wej Wsi. Radostyni, Ogiernicz, 
Rzymkowic, Chrzelic i Pogórza. 
Najstarszym żyjącym byłym człon-
kiem sekcji jest Edward Pelcer, 
który przez trzynaście lat pełnił 
funkcję skarbnika. 
Najstarszymi członkami łącznic-
kiej sekcji, którzy posiadają naj-
większe osiągnięcia w lotach gołębi 
są:  Alojzy Spyra, Edward Pelcer, 
Tomasz Kapusta. Jerzy Schneider, 
Jerzy Różyczka, Krystian Lisoń, 

Paweł Roden, Józef Wieja. Karol 
Kołodziejczyk i wielu innych. 
- Kiedyś wspomina obecny pre-
zes sekcji Emil Deszczka - gołę-
bie na loty dowożone były na sta-
cję PKP w Dębinie, gdzie umiesz-
czano je w specjalnym wagonie 
i transportowano na miejsce 
startu lotów. E.Deszczka od pra-
wie 40 lat hoduje gołębie poczto-
we, do związku wstąpił w 1970 r. 
gdy miał 14 lat. Obecnie w skład 
zarządu oprócz E.Deszczki wcho-
dzą Piotr Sajonz - sekretarz i Wil-
helm Honcia - skarbnik. Aktual-
nie do grona czołowych zawod-
ników należą: Emil Deszczka, 
Wiesław Radecki, Piotr Sajonz, 
Reinhard Przyklenk i młodzi ho-
dowcy: Mateusz Baron i Alojzy 
Kulpa.

Na zdjęciu: Rodzice Gabriela Ga-
brischa - Aniela i Jerzy z wyróżnie-
niami za zajęcie II miejsca w gru-
pie hodowców bydła mlecznego.

Od trzech lat Olbrachcice po-
dejmowały działania aby zostać 
gospodarzem dożynek gminnych. 
Bialski burmistrz zdecydował, 
że w 2010 roku właśnie tej miej-
scowości zostanie przyznane prawo 
zorganizowania gminnej uroczysto-

ści święta plonów. - U nas - mówi 
sołtys Jan Smiatek - nie brakuje 
ludzi chętnych do prac na rzecz 
wsi. To nasz wielki i cenny kapitał, 
bo tylko dzięki własnemu wysiłko-
wi możemy wiele zrobić na rzecz 
upiększenia i rozwoju naszej miej-
scowości. To, że nam zaufano i  po-
wierzono rolę gospodarza dożynek 
jest dowodem uznania dla naszych 
dotychczasowych dokonań.

Na dożynki organizatorzy zapro-
szą również mieszkańców Słoko-
wa, bo ta wieś należąca do gminy 
Lubrza wchodzi w skład olbrach-
cickiej parafi i. We wsi jest sala 
na organizowanie różnych lokal-
nych imprez, w niedalekiej odle-
głości od kościoła na terenie na któ-
rym można postawić namiot. 

Mieszkańcy chcieliby aby do do-
żynek uporządkowany został na od-
cinku około 150 metrów teren gdzie 
znajduje się ujęcie wody. To zrobi 
gmina - stwierdza sołtys J.Smiatek - 
ze środków budżetowych, ale my je-
steśmy gotowi włączyć się w  wyko-
nanie tych prac. W takim przypadku 
niższe byłyby koszty związane z wy-
konaniem tego zadania.

Na dożynki wielu mieszkańców 
odnowi elewacje budynków na swo-
ich posesjach. Od kilku miesięcy 
Rada Sołecka sygnalizuje, że niebez-
pieczne jest skrzyżowanie drogi z ob-
wodnicą, gdzie doszło już do kilku 
wypadków, a ostatnio w tym miej-
scu zginął mieszkaniec Olbrachcic. 
Najlepszym rozwiązaniem byłaby 
budowa w tym miejscu ronda. 

Na terenie obok obiektu remizy 
mieszkańcy planują budowę mini 
boisk do gry w piłkę ręczną, siatkową 
i koszykówkę oraz urządzenie placu 
zabaw dla dzieci. Byłby to wiejski 
plac rekreacyjno - sportowy. Na ten 
cel przeznaczą środki z funduszu 
sołeckiego. Nie wystarczy jednak 
środków z tego  funduszu aby zbu-

dować nowe chodniki na odcinku 
około tysiąca metrów. Na ten cel po-
trzebne są środki z powiatu i gminy. 
Mieszkańców boli to, że ciężki sprzęt 
transportowy do przewozu bura-
ków niszczy drogi i chodniki. Tu w  
Olbrachcicach sołtys Jan Smiatek 
ożenił się zamieszkał. Prowadzi 
gospodarstwo rolne średniej wiel-
kości. Mieszkańcy przekonali się 
jednak, że warto Smiatkowi zaufać, 
pozyskał ich zaufanie pracowitością 
i wielkim zapałem do pracy spo-
łecznej na rzecz lokalnego środowi-
ska. Dlatego - jak podkreśla sołtys 
- nie mogę zawieść tego zaufania. 
To co robi poświęca określonym ce-
lom cały swój społecznikowski za-
pał.- Bo wiele - jak mówi - sami mo-
żemy zrobić dla siebie. Trzeba tylko 
chcieć. Jak mówił prezydent Wałę-
sa - bierzcie sprawy w swoje ręce. 
I w tym cała prawda.

Ważne jest to, że w tych działa-
niach społecznych wspiera Jana 
jego małżonka. Nie tylko rozumie 
jego społecznikowską pasję, ale rów-
nież - co ważne - pomaga. I za to Jan 
jest swojej małżonce wdzięczny. Ol-
brachcice liczą 303 mieszkańców, 
rolników jest tu ponad trzydziestu, 
ale to dobrzy gospodarze. Dyspo-
nują sprzętem specjalistycznym, 
a to ułatwia prace w polu. Wieś sta-
wia na rolnictwo, bo nie ma w oko-
licy wielkich zakładów przemysło-
wych gdzie można znaleźć pracę.

Dumą mieszkańców jest miejsco-
wy LZS, którego drużyna seniorów 
w klasie B zajmuje czołowe miejsce. 

Na dwudziestopięciolecie ślubu 
sołtys Jan kupił małżonce Gabrieli 
w prezencie piękną ponad dwu-
stukilogramową dębową rzeźbę. 
Przedstawia ona mężczyznę z fajką 
i stoi na honorowym miejscu przed 
domem. Sołtysowi Janowi Smiat-
kowi pozostaje tylko życzyć kolej-
nych sukcesów w pracy na rzecz 
wsi i jej mieszkańców. Chciałbym 
korzystając z okazji tej rozmowy 
- mówi J. Smiatek - podziękować 
wszystkim mieszkańcom naszej wsi 
za ofi arność i zaangażowanie w pra-
cach na rzecz lokalnego środowi-
ska. Bez tej współpracy i pomocy 
sam niewiele mógłbym zrobić. 

Ryszard Nowak
 

Nagrodzeni na grudniowej wystawie gołębii w Łączniku
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*  27.11. 2009 r. w Białej sprawca po wybiciu szyby w drzwiach wej-
ściowych włamał się do baru „Joker” skąd skradł automaty do gier 
sprawnościowych wartości 26,5 tys. zł.

*  27.11. w Łączniku sprawca lat 14 podrobił zaświadczenie lekarskie, 
które następnie przedłożył w gimnazjum.

*  27.11. na obwodnicy drogowej w Białej doszło do wypadku drogo-
wego, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł mieszkaniec 
Olbrachcic.

*  29.11. w Pogórzu sprawcy lat 64 i 43 pod nieobecność właściciela posesji 
włamali się do budynku mieszkalnego skąd skradli artykuły spożywcze 
i monopolowe wartości 1.000 zł. Sprawcy zostali zatrzymani na gorącym 
uczynku.

* 2.12. w Olbrachcicach nieznany sprawca podpalił słomę w balach 
na polu rolnika. Straty wyniosły 900 zł.

*  4.12. w Olbrachcicach sprawca (lat 48) prowadzący działalność go-
spodarczą wyłudził pieniądze w kwocie 8.666 zł. 

*  5.12. na trasie Dobroszewice - Biała w wypadku drogowym rowe-
rzysta doznał obrażeń ciała. Po hospitalizacji w szpitalach w Nysie, 
Opolu i Prudniku zmarł.

* 14.12. W Prężynie doszło do nagłego zgonu 66.letniego mieszkańca.
*  15.12. w Mokrej 65 letni sprawca groził pozbawieniem życia domowni-

kom, przy czym groźba ta wzbudziła uzasadnioną obawę, że zostanie 
spełniona.

*  23.12. w Śmiczu doszło do nagłego zgonu 78-letniej mieszkanki.
*  28.12. w Białej 23-letni sprawca wyłudził materiały budowlane 

wartości 15.415 zł. na szkodę jednego z handlowców.
*  28.12. na trasie Biała - Krobusz 21-letni sprawca spowodował wy-

padek drogowy w wyniku którego została ranna jedna osoba.
*  31.12.  w Ligocie Bialskiej w wyniku wybuchu butli z gazem domownik 

doznał rozległych oparzeń ciała i po przewiezieniu do szpitala zmarł.  
*  5.01.2010 r. w Brzeźnicy 28-letni sprawca przywłaszczył sobie pie-

niądze w kwocie 2.000 zł.
*  w okresie od końca listopada 2009 r. do 23 stycznia 2010 r. zatrzy-

mano tylko dwóch kierowców będących pod wpływem alkoholu. 
Pierwszym zatrzymanym był  w dniu 7 grudnia ubr. 39-letni miesz-
kaniec Białej, drugim 37-letni sprawca z Krobusza. 

 Odeszli�
Grzysek Mariusz

ur. 1965 r., zm. 30.11.2009 r., zam. Gostomia
Rurańska Rut

ur. 1928 r., zm. 06.12.2009 r., zam. Grabina DPS
Solloch Edward

ur. 1927 r., zm. 13.12.2009 r., zam. Ogiernicze
Halicka Maria

ur. 1929 r., zm. 14.12.2009 r., zam. Mokra
Śmiatek Erhard

ur. 1943 r., zm. 14.12.2009 r., zam. Prężyna
Włodarz Alojzy

ur. 1925 r., zm. 15.12.2009 r., zam. Śmicz
Kozubek Urszula

ur. 1951 r., zm. 18.12.2009 r., zam. Krobusz
Nowotny Wilhelm

ur. 1937 r., zm. 18.12.2009 r., zam. Brzeźnica
Hoinka  Bernardyna 

ur. 1924 r., zm. 18.12.2009 r., zam. Biała
Przyklenk Erna  

ur. 1931 r., zm. 21.12.2009 r., zam. Górka Prudnicka
Hupka Walburga 

ur. 1931 r., zm. 23.12.2009 r., zam. Śmicz
Żymołka Stefan  

ur. 1939 r., zm. 23.12.2009 r., zam. Pogórze
Matuschek Aloisius 

ur. 1941 r., zm. 24.12.2009 r., zam. Łącznik
Łysiuk Jerzy  

ur. 1939 r., zm. 24.12.2009 r., zam. Prężyna
Majnusz Marian  

ur. 1935 r., zm. 30.12.2009 r., zam. Radostynia
Chrząszcz Antonina 

ur. 1916 r., zm. 31.12.2009 r., zam. Biała
Żurowski  Mirosław 

ur. 1964 r., zm. 01.01.2010 r., zam. Ligota Bialska
Kuś  Marta  

ur. 1916 r., zm. 12.01.2010 r., zam. Grabina DPS
Hoppe Jan  

ur. 1926 r., zm. 13.01.2010 r., zam. Browiniec Polski
Przyklenk Bernard 

ur. 1925 r., zm. 14.01.2010 r., zam. Dębina
Baucza  Felicyta 

ur. 1934 r., zm. 16.01.2010 r. , zam. Łącznik 
Kubata Ryszard 

ur. 1936 r., zm. 21.01.2010 r., zam. Olbrachcice   

Nie wiodło się w rundzie jesien-
ne bialskim seniorom. Po zakoń-
czeniu rozgrywek zajmują dziesiątą 
lokatę na dwanaście występujących 
zespołów. W jedenastu meczach 
seniorzy zdobyli zaledwie dziesięć 
punktów, strzelili dwadzieścia bra-
mek, tracąc trzydzieści sześć goli. 
Bialscy „Poloniści” mogą tylko po-
zazdrościć punktowemu  dorob-
kowi Polonii Pogórze 30 pkt. i 47 
strzelonych bramek przy utracie 
zaledwie dwunastu, czy LZS Ol-
brachcice - 27 pkt.

Prawda okazała się i taka, że 
mimo iż wielu młodych deklaro-
wało chęć gry w zespole, gdy doszło 
do rozgrywek okazało się bywały 
nawet trudności ze skompletowa-
niem podstawowej jedenastki. 

Cieszy natomiast postawa junio-
rów grających w II lidze. Po rundzie 

jesiennej uplasowali się drugim 
miejscu zdobywając 30 pkt i strze-
lając 49 bramek, przy stracie 24. 

Jak informuje Artur Sztechmiler 
- prezes Zarządu LKS „Polonia” 
Biała piłkarze pracowicie wykorzy-
stają zimową przerwę w rozgryw-
kach aby solidnie przygotować się 
do rundy wiosennej i utrzymać się 
w klasie „B”. 

- Ubolewamy - stwierdza 
A.Sztechmiler, że nie mamy dru-
żyny trampkarzy, a to przecież 
zaplecze dla pierwszego zespołu. 
Od nowego roku jednak powstanie 
sekcja trampkarzy, która będzie 
skupiała zawodników z rocznika 
1995 i młodszego. Zarząd klubu 
liczy również na współpracę z na-
uczycielami w działaniach na rzecz 
powstania drużyny trampkarzy.

(n) 

W jesiennej rundzie rozgry-
wek bialscy juniorzy występujący 
w II lidze zdobyli 21 bramek. Po 
przejściu drużyny juniorów Luks 
Polonia Pogórze do Pogoni Prud-
nik wydawało się bialscy juniorzy 
spadną do klasy „A”. Ratunkiem 
między innymi okazało się przej-
ście czterech zawodników z Po-
górza do Białej. Ten sezon - mówi 
trener Dariusz Trojak był dla 
młodych piłkarzy bardzo dobry. 
Nie chodzi przy tym tylko o osią-
gnięte wyniki ale przede wszyst-
kim o doskonalenie umiejętności 

piłkarskich. Więcej punktów od 
naszej drużyny ma zespół z Dzier-
żysławia. Ale oni mają nad nami 
przewagę dziewięciu punktów i te 
straty są nie do odrobienia. Tym 
bardziej, że Dzierżysław na znacz-
nie lepsze warunki do treningów. 
To bogaty klub. Zimę jednak wy-
korzystamy na doskonalenia for-
my zawodników. Drużyna składa 
się młodych piłkarzy z roczników 
1992 - 1994. To zespół z przyszło-
ścią. Dlatego jestem optymistą 
i wierzę w sukcesy tych młodych 
zawodników. 

JESIENNY SEZON JUNIORÓWJESIENNY SEZON JUNIORÓW

Drugi turniej w ramach Mi-
strzostw Samorządowców w Halo-
wej Piłce Nożnej odbył się w Kom-
prachcicach i zgromadził 11 drużyn. 
Nasza reprezentacja w pierwszej 
fazie eliminacji pokonała Urząd 
Miejski z Kluczborka i Głubczyc po 
1:0 (bramki zdobył Waldemar We-
iss) oraz zremisowała bezbramko-
wo ze Starostwem Powiatowym 
Opola. Dało to pierwsze miejsce w 
grupie. Kolejnym przeciwnikiem 
były połączone samorządy Nie-
modlina i Tułowic. Stawką tego 
spotkania był awans do fi nałowej 
trójki. Mecz zakończył się bez-
bramkowym remisem więc zarzą-
dzono pięciominutową dogrywkę. 
Na dwie minuty przed końcem 
dogrywki nasi tracą bramkę i … 
podkręcają tempo. Kilka sekund 
przed syreną wyrównuje W. Weiss 
pięknym strzałem z ostrego kąta. 
Rzuty karne niestety nasi przegrali 
2:3 i została im walka o miejsca 4-
6. W tej fazie  ponownie trafi ają na 
Starostwo Opole. Pierwsza połowa 
i konsternacja, przegrywamy 0:2, 
ale nasza drużyna ma charakter 
– końcowy wynik 5:2 (bramki zdo-
byli; Sławomir Adamik 2, Ireneusz 
Kwok, Janusz Samojeden i Wal-

TUŻ ZA PODIUMTUŻ ZA PODIUM
demar Weiss po jednej). Ostatni 
mecz rozegrano z Urzędem Mar-
szałkowskim w barwach którego 
grał wicemarszałek Józef Kotyś. 
Przed spotkaniem zastanawiano 
się jak podejść do tej rywalizacji, 
przecież w tym urzędzie decyduje 
się o podziale środków i o strate-
gicznych inwestycjach na terenie 
całego województwa. Ostatecznie 
zwyciężył sportowy duch i nasza 
wygrana 2:0 (bramki S. Adamik). 
Liczymy, że wicemarszałek puści 
w niepamięć kilka fauli na jego 
osobie. 

Nasza reprezentacja za postawę 
na boisku i poza nim otrzyma-
ła puchar Fair Play oraz zdobyła 
nagrodę przewodniczącego Rady 
Gminy Komprachcice ( komplet 
getrów).

Na półmetku rywalizacji, ekipa 
z Białej jest na trzecim miejscu w 
klasyfi kacji generalnej. Kolejny 
turniej odbędzie się w Kolanow-
skim 20 lutego

jk
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

O F E R U J E :
►KREDYT   „BEZPIECZNA GOTÓWKA”

►►KREDYT  „SZYBKA GOTÓWKA”

         Zaufaj najlepszym  
       Z nami zawsze bezpiecznie, tanio i szybko !!!

Zespół muzyczny

PRETSIGE
   www.zespol-prestige.eu
   tel. 0507 836 992.

Brykiet ze słomy słomy
 
Aktualne ceny: 
370 zł/t brykietu luzem, w workach BIG-BAG
400 zł/t brykietu w małych workach

Śmicz 137
tel. 077 4376 917
kom. 0600 989 417

mail: info@rol-pol.pl
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Rok 2009 w krzywym zwierciadle
Kolarz strażakiem

Znany również wielu mieszkańcom bialskiej gminy popularny w latach 
siedemdziesiątych kolarz Franciszek Surmiński znalazł sobie nowe zaję-
cie. Czas i zdrowie nie pozwala już 75 - letniemu sportowcowi na udział w 
wyścigach kolarskich, dlatego zapisał się do ochotniczej straży pożarnej 
- jak nam wyznał na ubiegłorocznych dożynkach powiatowo - gminnych 
w Prężynie. A szkoda, mógłby przecież zasilić zespół seniorów bialskich 
Polonistów. Może nareszcie zdołaliby się odbić od dna?

Alfred Wistuba sołtys Łącznika 
kilka miesięcy temu obchodził sie-
demdziesiąte urodziny. Nieprze-
rwanie od 42 lat jest sołtysem, naj-
starszym w bialskiej gminie. Pan 
Alfred wyznaje, że wie dlaczego 
mieszkańcy wybierają go na ko-
lejne kadencje. A być sołtysem nie 
jest łatwo i dobrze, że w tych obo-
wiązkach pomaga mu rodzina. 

- Bywa, że do sołtysa mieszkań-
cy zwracają się w wielu sprawach 
- stwierdza A.Wistuba - i nieraz 
trudno wszystkich zadowolić. 
Ale każdemu staram się pomóc. 
W pierwszej kadencji sołtyso-

wania wiele pomagał miejsco-
wy proboszcz ks. Greipel. Kiedy 
budowano obwodnicę omijającą 
Łącznik proboszcz interwenio-
wał, że teren ten położony jest na 
torfowisku i jeździł do kierowni-
ka budowy drogi, aby teren pod 
drogę został utwardzony. Wów-
czas szef budowy powiedział, że 
miejsce księdza jest przy ołtarzu. 
Jednak po kilku dniach wybuchł 
na terenie budowy pożar, zapalił 
się torf, gaszenie pożaru trwało 
kilka dni. Sprawdziły się zatem 
przewidywania łącznickiego pro-
boszcza.

Pan Alfred jest dumny i z tego, 
że Łącznik się rozwija, powstało tu 
w ostatnich latach wiele zakładów 
rzemieślniczych i usługowych, 
chociaż szkoda, że „padł” zakład 
dziewiarski głubczyckiej „Unii” 
i zakład masarniczy „Avaco”. 

Obecnie Rada Sołecka Łącznika 
przymierza się do budowy na bo-
isku sportowym toalet. Na ten cel 
zamierza przeznaczyć środki z fun-
duszu sołeckiego. Sołtys chciałby 
również, aby w Łączniku powstała 
drużyna piłkarska. Mamy nadzie-
ję, że te pragnienia sołtysa spełnią 
się. Jak dotychczas mieszkańcy 

wsi mogą być dumni z działalno-
ści miejscowej straży pożarnej. 
Największym problemem Łączni-
ka - dodaje na zakończenie sołtys 
jest budowa chodnika wzdłuż całej 
wsi, bo w latach osiemdziesiątych 
z okazji dożynek wojewódzkich 
zbudowano chodnik tylko do poło-
wy miejscowości. 

W Nowym 2010 Roku sołtys 
Alfred Wistuba życzy wszystkim 
mieszkańcom sołectwa i gmi-
ny wiele zdrowia oraz tego, aby 
mieszkańcy nie musieli wędrować 
za pracą za granicę. 

   (n)

Sołtys od czterdziestu dwóch lat

Anielskie dźwięki
Zawsze podziwialiśmy grę na instrumentach w wykonaniu nauczyciel-

ki Ewy Baran. A teraz już wiemy, dlaczego w jej wykonaniu utwory mu-
zyczne mają anielskie brzmienie. Nie ma w tym niczego dziwnego skoro 
pomagają jej w tym aniołowie.

Odwiedziny anioła
Bialskich burmistrzów w grudniu 2009 r. odwiedził anioł. Jest to kolejnym 

potwierdzeniem, że bialskiej władzy niebiosa sprzyjają. I tak trzymać...

Stars chętnie występuje
Zespół Stars prowadzony przez bialską nauczycielkę Aleksandrę Hinderę 

jest zawsze w pełnej gotowości do publicznych występów. Jednym słowem 
- pełna gotowość do działania - jak w przypadku straży pożarnej. 


