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13 lutego br. w godzinach popo-
łudniowych w Miejsko – Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Białej 
odbył się karnawałowy bal dla 
dzieci. Organizatorami balu były 
panie instruktorki Maria Lubczyk, 
która była również wodzirejem 
dziecięcej zabawy, Danuta Hejne-
man i Elżbieta Malik oraz Norbert 
Otte - zadbał o odpowiednie na-
głośnienie i prezentację utworów 
muzycznych.

Zabawa zorganizowana na za-
kończenie ferii była udana, dzieci 
pod kierunkiem Danuty Hejne-

B A L DL A DZ IECI

man przygotowały efektowne cza-
peczki karnawałowe i kotyliony, 
a na udekorowanej scenie królowa-
ła Królowa Śniegu w śnieżnobiałej 
szacie, również dzieło dzieci i pani 
Danuty. Dla dzieci przygotowano 
gry i wspólne taneczne zabawy oraz 
napoje i batoniki. Frekwencja była 
zadowalająca, wszystkim dopisy-
wały humory, a zabawa była iście 
szampańska mimo, że bez szam-
pana. Najmłodszym uczestnikiem 
balu był dziewięciomiesięczny Ja-
kub, który przybył na bal ze star-
szym rodzeństwem i mamą.

19 lutego br. w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych w Białej zorgani-
zowano Festiwal Nauki. Relację z jego przebiegu – ze względu na cykl 
wydawniczy gazety – zamieścimy w kolejnym numerze „PB”.

F E S T I WA L N AU K I

W końcu zima dopisała w okresie ferii zimowych. W ubiegłych latach wszy-
scy narzekali, że nie było jej w tym czasie. Do końca nie wierzyły, że w tym 
roku będzie inaczej - instytucje, które aby zapewnić dzieciom atrakcyjne za-
jęcia zaplanowały jak zwykle wiele zajęć – niestety- bez wykorzystania zimo-
wych uroków.  Pozostawiając rodzicom decyzję o zimowych, podwórkowych 
zabawach swych pociech ośrodek kultury w Białej zimowe ferie zaplanował 
„domowo”. Na dobry początek z przedstawieniem  „Pinokio” przywitał bar-
dzo licznie przybyłych widzów Teatr  Małych Form „ART – RE” z Krakowa. 
Bardzo ciekawie zaprezentowana przez aktorów bajka  przy współdziałaniu  
przemiłej i mądrej publiczności – bo tak ją ocenili aktorzy  rozpoczęła  zimo-
we ferie w Gminnym Centrum Kultury w Białej. 

UDANE FERIE ZIMOWE

dokończenie na str.7

Od pewnego czasu wśród kobiet słyszało się powtarzane intrygujące sło-
wo” comber,comber,comber”.

Myślałam,że chodzi o mięso z kością z owiec,królików lub zwierzyny łow-
nej.Wyprowadzono mnie z błędu oznajmiając, że chodzi o babską  zabawę  
w karnawale.Postanowiłam poszperać w literaturze aby poszerzyć swoje 
wiadomości. 

BABSKI COMBER 
W CHRZELICACH

dokończenie na str. 7
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W wydaniu Nowej Trybuny Opolskiej z 4 lutego br. w artykule „Mała 
Ojczyzna” - w której prezentowane są opolskie gminy przedstawiono in-
formacje dotyczące gminy Biała. Niektórych mieszkańców oburza sposób 
prezentacji bialskiej gminy. W zamieszczonych informacjach zawarta jest  
niesprawiedliwa ocena gminy i jej dorobku. Co sądzi na ten temat Arnold 
Hindera - burmistrz Białej? 

Mówi A.Hindera: - Podzielam opinie mieszkańców, którzy są poruszeni 
informacjami o naszej gminie na łamach NTO. Autor prezentacji sprowa-
dza informacje o gminie do wydarzeń sensacyjnych, z których wynika, że 
bialska gmina opanowana jest przez dziką zwierzynę - pumy, dziki, bez-
pańskie wałęsające się dzikie psy. To uproszczony obraz dorobku gminy. 
Możemy poszczycić się dobrym, nowoczesnym rolnictwem i osiągnięciami 
w hodowli zwierząt. Nasi rolnicy są liderami na Opolszczyźnie w zakresie 
agrotechniki, dysponują nowoczesnym sprzętem do upraw roli i hodowli. 

W artykule zawarta jest również próba oceny wszystkich gmin według 
tych samych kryteriów. Nasza gmina, typowo rolnicza nie może być oce-
niana tak samo jak przemysłowe gminy Opolszczyzny jak Górażdże, Gogo-
lin czy Dobrzeń Wielki, ani tak jak gminy atrakcyjne pod względem tury-
stycznym - Głuchołazy, Paczków czy Otmuchów. 

Niesłuszne jest stwierdzenie w artykule o naszej gminie, że mała Biała 
ma mały budżet. Trudno o porównywanie budżetu Białej do dochodów na 
przykład Opola, ale warto powiedzieć, że w 2009 r. gmina Biała osiągnęła 
dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości 2.346 zł, a na 
przykład dochody gminy Prudnik wyniosły 2.184 zł na mieszkańca. Do-
mniemywam, że autor informacji o bialskiej gminie opierał się na własnych 
artykułach z 2005 i 2008 roku. Nie zauważył ważnych dla naszej gminy 
inwestycji jak budowa obwodnicy, renowacji centrum miasta, budowy hali 
sportowej w Łączniku, aktywności naszych wsi w ramach programu Odno-
wy Wsi i innych wiejskich organizacji. Gmina Biała od 2008 r. jest jednym 
z liderów w rankingu „Europejskie miasto - europejska gmina”. Znaczący 
jest nasz udział w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków unijnych i in-
nych na realizację wielu ambitnych zadań inwestycyjnych.

Notował: (n)  

PREZENTACJA 
BIALSKIEJ GMINY

Program „Kapitał ludzki. Naro-
dowa strategia spójności” jest współ-
fi nansowany przez Unię Europej-ską 
z Europejskiego Funduszu Spo-łecz-
nego i nosi nazwę „Wspólny ro-zwój 
– ja w przedszkolu, a mama w pracy.”

Projekt skierowany jest do dzieci 
w wieku od trzech do pięciu lat w gmi-
nie Biała. Jego celem jest zwiększe-
nie uczestnictwa dzieci w tym wieku 
w wychowaniu przedszkolnym po-
przez realizację szczegółową oferty 
edukacyjnej przedszkoli – wpro-
wadzenie dodatkowych zajęć oraz 
wydłużenie czasu pracy przedszkoli 
i ich oddziałów terenowych.

W bialskim przedszkolu w ramach 
realizacji zadań wynikających z pro-
gramu prowadzone będą dodatkowe 
zajęcia związane z nauką języka an-
gielskiego, logopedyczne i artystycz-
ne z rytmiki. Czas pracy w oddziale 
zamiejscowym przedszkola w Prę-
żynie zostanie wydłużony o trzy go-
dziny dziennie. W łącznickim przed-
szkolu wydłużony zostanie czas pra-
cy jednego z oddziałów o godzinę, 
podobnie jak w oddziale przedszkol-

nym w Chrzelicach. Ponadto przewi-
duje się zajęcia ekologiczno – przy-
rodnicze, teatralne i plastyczne.

Podobnie w przedszkolu w Go-
stomi i jego oddziale zamiejsco-
wym w Solcu wydłużony został czas 
pracy o jedną godzinę. Prowadzo-
ne są zajęcia dodatkowe w zakresie 
logopedii, rytmiki i ekologiczno - 
przyrodnicze.

Takie same zadania realizo-
wane są w ramach programu 
w przedszkolach w Ligocie Bialskiej 
i Śmiczu. Ponadto w przedszkolach 
w Gostomi i Ligocie oraz oddziale 
zamiejscowym w Brzeźnicy wydłu-
żony zostanie czas pracy placówek 
o jedną godzinę.

Poza zajęciami dodatkowymi 
przewidziane są wyjazdy autoka-
rowe oraz zakup pomocy dydak-
tycznych. Projekt realizowany 
jest w okresie od listopada 2009 r. 
do sierpnia 2010 r. Wartość projek-
tu – 362.500 zł. z czego dofi nanso-
wanie ze środków unijnych wynie-
sie 357.082,20 zł, a wkład własny 
bialskiej gminy – 5.437,80 zł.

(n)

PROGRAM DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W styczniu i lutym, br. na terenie bialskiej gminy odbywały się zebrania 
sołeckie, a w mieście osiedlowe.

Na zebraniach wiejskich przedstawiciele Urzędu Miejskiego przedsta-
wiali zebranym do akceptacji projekty nowych statutów sołectwa. W wielu 
spotkaniach z mieszkańcami uczestniczyli radni Rady Miejskiej i Janusz 
Siano - radny Rady Powiatowej, który informował o zamierzeniach w za-
kresie realizacji przez powiat określonych zadań w poszczególnych sołec-
twach gminy. Z przedkładanych na zebraniach sołeckich informacji o pla-
nach gospodarczych wynika między innymi, że w 2010 r. niższy będzie po-
datek gruntowy - o 42,40 zł w porównaniu do minionego roku. Na zebra-
niu sołeckim w Miłowicach dowiedzieliśmy, że fundusz sołecki w kwocie 
7 tys. zł przeznaczony zostanie na przygotowanie placu zabaw dla dzieci. 
Ponieważ zebranie odbywało się w „tłusty czwartek” żona sołtysa Krystyna 
Puchała zafundowała jego uczestnikom pączki. 

Zebranie osiedlowe w sali MGOK - 12 lutego br. zgromadziło ok. 40 osób. 
Frekwencja jak na bialskie realia była więc znaczna z czego należy się tylko 
cieszyć. Zebranie było ciekawe, emocjonujące, a dyskusja chwilami wręcz 
gorąca. Jedna z mieszkanek była zbulwersowana tym czy prawdą jest, 
że burmistrz wstrzymał odśnieżanie i posypywanie piaskiem dróg i chod-
ników na terenie miasta. Mówiła również o zalegających hałdach śniegu 
na wielu ulicach, które utrudniają ruch uliczny pojazdów, zwłaszcza na od-
cinku ruchliwej drogi na ul. Armii Ludowej.

Burmistrz A.Hindera potwierdził, że ze względu na duże koszty nie prze-
widuje się wywozu zalegającego ulice i chodniki śniegu. Wskazał, że decy-
zje w sprawie posypywania piaskiem będzie podejmował Urząd, natomiast 
odśnieżanie powinno być realizaowane jak dotychczas. 

Inna z uczestniczek zebrania zapytała czy remontowany będzie chod-
nik przy ul. Kołłątaja. Takiego remontu nie przewidujemy, stan chodnika 
nie jest najgorszy, a poza tym to zadanie należy do wspólnoty mieszkanio-
wej działającej w przyległym do chodnika budynku.

Zebrani pytali również o ewentualną budową w mieście sieci gazowni-
czej. W tej sprawie już w 2003 r. podpisana została z jedną z fi rm umowa, 
ale zadanie nie zostało podjęte przypuszczalnie z powodu zbyt małego zain-
teresowania mieszkańców takim rozwiązaniem i zbyt dużymi kosztami in-
westycji. Burmistrz zwrócił uwagę, że wielu mieszkańców spala w piecach 
różne przedmioty wytwarzające trujące związki, ale taka sytuacja nie dziwi 
zważywszy na niskie dochody ludności i wysokie ceny opału.

Zainteresowani pytali również o termin budowy dróg na osiedlu przy uli-
cach - Eichendorffa, Kochanowskiego i Asnyka. Wnioski o dofi nansowanie 
złożone zostały w Urzędzie Marszałkowskim i wszystko zależy od terminu 
otrzymania na ten cel środków fi nansowych. Zainteresowanych poinfor-
mowano również, że na placu przy ul. Szkolnej, gdzie obecnie znajdują 
się garaże powstanie skwer i zamontowane zostaną ławki, ale dopiero po 
przeprowadzeniu renowacji murów obronnych. Jeden z mieszkańców za-
mieszkały przy ul. Kochanowskiego pytał kiedy będzie mógł się podłączyć 
do kanalizacji sanitarnej. W przeszłości skarżył się na nieprawidłowe wy-
konanie kanalizacji na tej ulicy, ale zasadność jego zarzutów nie została 
potwierdzona przez kontrole. Pytań było więcej, przytaczamy tylko część 
z nich. Sądzimy, że wiele nurtujących mieszkańców spraw przedstawimy 
w kolejnych wydaniach gazety.

ZEBR ANIA SOŁECKIE 
I OSIEDLOWE

Bialskie miejsce pochówku 
zmarłych Żydów należy do naj-
większych nekropolii żydowskich 
w naszym kraju. Marek Lipiński 
- przedstawiciel Gminy Żydow-
skiej w Warszawie jest zgodny co 
do tego, że z nastaniem wiosny 
należy rozpocząć porządkowanie 
cmentarza. Ze strony gminy po-
dejmowane będą próby nawią-
zania kontaktów  w tej sprawie. 
Między innymi czynione będą 
próby uzgodnienia z jednym z po-

bliskich zakładów karnych aby do 
tych prac za odpłatnością zaanga-
żować skazanych.

W Polsce mamy prawie osiem-
dziesiąt cmentarzy - dodaje M.Li-
piński - bialski należy do najbar-
dziej zachowanych. Liczymy, że 
również uda nam się nawiązać 
kontakty z młodzieżą, aby włączy-
ła się w działania na rzecz ocale-
nia od zapomnienia dawnych ne-
kropolii.

(n)

NEKROPOLIA ŻYDOWSKA 
W BIAŁEJ



PANORAMA BIALSKA � LUTY � 2010 3

DARY DLA 
BIALSKIEGO 

SZPITALA
Pieniądze szpitalowi ofi arowali: 

Jadwiga Husak z Prudnika, Hen-
ryk Góral z Głubczyc, Franciszek 
Sajonz z Łącznika, Michalina Duni-
kowska z Kwiatoniowi. Trzy osoby 
ofi arowały pieniądze anonimowo.

Produkty spożywcze dla kuchni 
szpitalnej ofi arowali: Maria Led-
woch z Kujaw - ziemniaki i sma-
lec, Kazimierz Jodłowski z Chrze-
lic – kaczki, J.Wojciechowski oraz 
z Prężyny Krzysztof Hoinko – jaj-
ka i słoninę.

Darem dla chorych był koncert 
kolęd, który odbył się w szpitalu 
– 20.01. br. w wykonaniu chóru 
z Prudnika działającego przy pa-
rafi i pw.św. Michała Archanioła. 
Chór ten pod kierunkiem Jana 
Żymły wystąpił w bialskim szpi-
talu po raz dziesiąty. Po udanym, 
pięknym koncercie na cztery gło-
sy, chórzystów w swoim gabinecie 
przyjął dyrektor szpitala dr.n.med. 
Zdzisław Juszczyk częstując 
ich kawą i śląskim kołaczem. Spo-
tkanie upłynęło w serdecznej at-
mosferze i zakończyło się zapro-
szeniem chóru z koncertem kolęd 
w roku przyszłym. 

W imieniu chorych darczyń-
com za wszystkie dary serdecznie 
dziękujemy i prosimy o dalszą 
i wszechstronną pomoc naszemu 
szpitalowi.

Kazimierz Kasicz

KĄCIK POETYCKI
JAKIE TO RÓŻNE

          Jan Szczurek
Jedni przez drugich 
strąceni w otchłań piekła 
(piekło istnieje).
Jedni przez drugich 
wyniesieni do nieba
(niebo istnieje).
Istnieją, tak jak 
wzgarda, fałsz, chłód...
W tak małej połaci 
ziemi ojczystej 
warto chcieć i mieć serce
wierne i czyste.
W zadumie wieków,
chociaż to mało.
Czas - Pan życia
pozwala zrozumieć,
jakim szczęściem jest 
komuś coś dać.
Jakie to różne od tych,
którzy chcą tylko 
brać, brać, brać...

MARZEC W KULTURZE
* 7 marca br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego 

w Białej odbędzie się koncert pn. „Gdzie mieszka miłość”.

* 10 marca br. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury odbędzie 
się konkurs pn. „Śląskie beranie” dla uczniów szkół z terenu bialskiej 
gminy.

* 19 marca br. o godz. 9.30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Bia-
łej przeprowadzone zostaną eliminacje miejsko – gminne dla uczniów 
szkół z terenu naszej gminy do 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego.

* 23 marca br. o godz. 9.00 w sali Gminnego Centrum Kultury odbę-
dzie się konkurs zdobienia jaj Wielkanocnych dla uczniów szkół z te-
renu gminy.

PUSTE MIESZKANIA
W wyremontowanym kilka-

naście miesięcy temu budynku 
przy ul.Armii Ludowej 6-8 cztery 
mieszkania zostały już sprzedane, 
dwa siedemdziesięciometrowe są 
nie zagospodarowane. Jeśli nikt 
z listy oczekujących na przydział lo-
kalu nie zdecyduje się na zamiesz-
kanie w tym budynku i nie złoży 
deklaracji wykupu mieszkania 
w określonym czasie lokale te zosta-
ną sprzedane w ramach przetargu.

 Odeszli�
Brajer Agnes 

ur. 1926 r., zm. 20.01.2010 r., 
zam. Browiniec Polski

Krüger Katharina 
ur. 1916 r., zm. 27.01.2010 r., 

była mieszkanka Łącznika

Niewianda Joanna 
ur. 1921 r., zm. 28.01.2010 r.,

 zam. Dębina

Pabian Bartosz Filip 
ur. 2009 r. ,zm. 29.01.2010 r., zam. Biała

Dziony Hubert 
ur. 1935 r., zm. 01.02.2010 r., 

zam. Krobusz

Hoppe Aloysius 
ur. 1937 r., zm. 05.02.2010 r., 

zam. Łącznik

Dunajewski Mikołaj 
ur. 1920 r., zm. 05.02.2010 r., 

zam. Krobusz

Głombica Berta 
ur.1919 r., zm. 10.02.2010 r., zam. Śmicz

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 wybie-
ra z listy, którą publikuje Minister-
stwo Sprawiedliwości w Dzienniku 
Urzędowym RP Monitor Polski. Pie-
niądze na konto organizacji przekaże 
Urząd Skarbowy. Podatnik nie wpła-
ca już kwoty 1% samodzielnie na kon-
to 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 określe-
nia 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 podatni-

PODZIEL SIĘ CZĘŚCIĄ 
SWOJEGO PODATKU 

Z BIALSKĄ ORKIESTRĄ DĘTĄ
ków, którzy mogą przekazać 1% orga-
nizacjom pożytku publicznego to: 
• podatnicy podatku dochodowe-

go 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 
pożytku publicznego jest Stowarzy-
szenie Bialska Orkiestra Dęta, 
która zwraca się z prośbą o przeka-
zywanie 1% podatku dochodowego 
na cele statutowe tzn. na kształcenie 
dzieci i młodzieży w zakresie muzycz-
nym jak i propagowanie amatorskie-
go ruchu muzycznego.

Jeżeli zdecydujecie Państwo, 
że warto nam przekazać te pieniądze 
prosimy o wpisanie w odpowiedniej 
rubryce swojego formularza PIT na-
stępujących danych Stowarzysze-
nie 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.

PYTANIE DO BURMISTRZA
Redakcja: 
– Niepełnosprawni korzystający z wózków inwalidzkich narzekają na 

utrudnienia związane z poruszaniem się po mieście. Brakuje odpowied-
nich obniżeń wysokości pomiędzy krawężnikami, a jezdnią zwłaszcza 
w miejscach przejść dla pieszych. W jaki sposób można wyeliminować te 
trudności?

Burmistrz: 
– Zdajemy sobie sprawę, że takie utrudnienia są problemem w poru-

szaniu się po mieście przez osoby na wózkach inwalidzkich. Obecnie tam 
gdzie budujemy nowe chodniki wykonywane są odpowiednie podjazdy, 
obniżenia krawężników pozwalające na swobodne i bezpieczne przemiesz-
czanie się niepełnosprawnych. W przeszłości wymogi takie nie były ko-
nieczne, ani ich nie planowano. Obecnie trudno byłoby nam wykonywać 
takie podjazdy na istniejących już przejściach ze względu na koszty. Ale 
przy każdych remontach chodników będziemy pamiętali o tym, aby takie 
podjazdy zostały wykonane.

BEZROBOTNI Z BIAŁEJ 
NARZEKAJĄ

Bezrobotni wszelkie sprawy związane między innymi z rejestracją w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy zmuszeni są załatwiać w Prudniku. Wiąże się to 
z koniecznością dojazdów do prudnickiego PUP, a to wiąże się też z kosz-
tami przejazdów autobusami bądź innymi środkami mechanicznymi. Pro-
blem w tym, że przecież dla ludzi pozbawionych stałych dochodów wydatek 
kilkunastu złotych to kwota znacząca. W latach poprzednich było lepiej - 
pracownik PUP przyjmował bezrobotnych w bialskim Urzędzie Miejskim. 
Warto powrócić do tych praktyk. Racje są po stronie bezrobotnych co do 
tego nikt nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości.
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W ostatni weekend stycznia 
2010 roku w Chrzelicach odbyło 
się spotkanie członków Centrum 
KOBUDO KENKYUKAI. W sobo-
tę 30 stycznia w Sakura no Yama 
So-honbu dojo odbyła się uroczy-
sta ceremonia Hyosho Shiki oraz 
krótki staż treningowy z zakre-
su jujutsu, natomiast 31 stycznia 
w niedzielę III Walne Zebranie 
Centrum podsumowujące działal-
ność centrum w 2009 roku.

Hyosho Shiki po japońsku ozna-
cza ceremonię wręczenia certyfi -
katów, w tym przypadku  na wyż-
sze stopnie kyu i dan.(Shou Kyu 
– Dan nintei shiki). Z ramienia 
Centrum KOBUDO KENKYUKAI  
w tym dniu nominowane zostały 
trzydzieści cztery osoby (studenci 
i instruktorzy) z Anglii (Londyn), 
Andrychowa, Chrzelic, Głuchołaz, 
Jastrzębia, Łambinowic, Kędzie-
rzyna-Koźla, Niemiec (Prien am 
Chiemsee), Mosznej, Opola, Prud-
nika, Wrocławia i Żywca. Otrzy-
mali oni wyższe stopnie w sys-

temach Nihon jujutsu i Goshin 
jujutsu. Wśród nominowanych 
było pięć dziewcząt. Chrzelice re-
prezentowały tylko dwie osoby; 
Arkadiusz Bieniek (5 kyu goshin 
jujutsu) oraz Michał Ofi era (4 kyu 
goshin jujutsu).

Nominacja ta była uwieńczeniem 
sesji egzaminów, które rozpoczęły 
się już w kwietniu, a zakończyły 
pod koniec grudnia 2009 roku. 
W ich wyniku osiem osób zdało 
egzaminy na stopnie dan, (4 dan 
- Waldemar Pschemus, 3 dan 
– Jacek Rusin, Robert Bober, Sła-
womir Kleczewski, Jerzy Bartnik; 
2 dan – Grzegorz Grinig, Bartosz 
Zawada, Norbert Bolik) zaś dwie 
otrzymały potwierdzenie posia-
danych już stopni mistrzowskich. 
Kolejne dwadzieścia cztery oso-
by pozytywnie przeszły egzamin 
na stopnie kyu. Wśród nich był też 
Japończyk Kohei Mizuno, miesz-
kający w Polsce od 9 lat, który zo-
stał promowany na stopień 2 kyu 
Nihon Jujutsu. 

Organizatorem a zarazem pro-
wadzącym całą ceremonię był Dy-
rektor Techniczny Centrum Eryk 
Murlowski (godan yawara), który 
po wygłoszeniu krótkiej przedmo-
wy wręczył nominowanym certyfi -
katy. W uroczystości wzięli udział 
zaproszeni goście, w tym kilkoro 
rodziców osób nominowanych. 
Z przyczyn technicznych na cere-
monię nie mogły dojechać osoby 
z zagranicy, które otrzymają certy-
fi katy przy najbliższej okazji. 

Nominacja ta jest najważniejszą 
jak dotąd uroczystością w Centrum 
KOBUDO KENKYUKAI od jego 
powstania (1988) z racji ilości pro-
mowanych osób w grupie yudan-
sha (grupa czarnych pasów), 
a także z uwagi na wprowadze-
nie nowych wzorów certyfi katów 
na stopnie kyu i dan. Dodatkowym, 
niezmiernie ważnym elementem 
tejże promocji jest fakt zatwier-
dzenia wzorów certyfi katów przez 
International JuJitsu Federation 
oraz potwierdzenie stopni mi-

strzowskich od nidan wzwyż przez 
Hanshi Terry Wingrove 9 dan, Dy-
rektora Technicznego IJJF.

Po ceremonii odbył się krótki, 
bo zaledwie dwugodzinny trening 
jujutsu dla wszystkich promowa-
nych, gdzie była okazja wspólnie 
poćwiczyć i wymienić doświadcze-
nia na różnych poziomach. Młodsi 
stażem uzyskali możliwość pozna-
nia nowych szczegółów technicz-
nych, m.in. w formach kata, starsi 
natomiast ćwiczyli m.in. techniki 
w suwari waza. 

Dwudniowe spotkanie zakoń-
czyło w niedzielę III Walne Zebra-
nie Centrum, na którym przedsta-
wiono sprawozdanie z działalności 
stowarzyszenia oraz sprawozdanie 
fi nansowe za rok 2009. Przedsta-
wiono także plany na rok 2010. 
Po dyskusjach i głosowaniu udzie-
lono absolutorium Zarządowi Cen-
trum oraz przyjęto plany działania 
i plan fi nansowy na kolejny rok 
działalności centrum.

Eryk Murlowski

UROCZYSTA CEREMONIA W CHRZELICACH

Za oknami szaro, buro i ponuro, 
tak po prostu nieciekawie ale pomi-
mo tej niesprzyjającej aury ja swój 
świat maluję wszystkimi kolora-
mi. Siedząc przy oknie spoglądam 
na kartki ubiegłorocznego kalenda-
rza i widzę tam kolory wiosny, lata, 
jesieni a nawet zimy. 

Wiosenną porą w ubiegłym roku 
działo się wiele, nie tylko w moim 
życiu, ale również w naszym solec-
kim środowisku nareszcie ruszyło 
z wielką parą, a to za sprawą prze-
różnych działań w ramach Odnowy 
Wsi,  Rady Sołeckiej, Rady Parafi al-
nej czy nawet prywatnych inicjatyw. 
Wspaniale działa Centrum Kształ-
cenia, które pobudza naszą solecką 
społeczność do udziału w przeróż-
nych konkursach czy programach. 
Działają też pasjonaci, do których 
i ja należę. Dziś jak i przez cały 
miniony rok nie mogłem wstydzić 
się naszych, co tu ukrywać małych 
i większych sukcesów. Do jednych 
z wspanialszych sukcesów było 
otwarcie Rowerowego Szlaku Jo-
annitów i przede wszystkim udo-
stępnienie naszej Soleckiej Mini 
Zbrojowni dla szerszego ogółu 
zainteresowanych. W ubiegłym 
roku, skromne progi tej malutkiej 
zbrojowni, przekroczyło 300 osób, 
a może nawet więcej ale tylko te 
trzysta osób dokonało wpisu do na-
szej Soleckiej Kroniki co świadczy 
o tym iż to miejsce tętni życiem. Byli 
to goście  w różnych grupach wie-
kowych, z mniejszym i większym 
zainteresowaniem tą epoką, ale dla 
mnie osobiście zawsze największą 
frajdą są dzieciaki i młodzież, któ-
rzy z  nieukrywaną prawdziwą ra-
dością i zaciekawieniem oglądają 
eksponaty. Ujmujące jest ich zacie-

kawienie z jakim słuchają opowieści 
o Joannitach, ich historii w Solcu 
i na świecie, ma się wówczas wra-
żenie, że nasza praca i poświęcenie  
naprawdę nie poszły na marne. 

Solec jest też od zeszłego roku 
na trasie Szlaków Turystyki Rowe-
rowej. W ubiegłym roku odbył się 
„Pierwszy Wakacyjny Rajd Szlakiem 
Rycerzy Joannitów”, zakończony 
pełnym sukcesem. Był on na pozio-
mie ogólnopolskim, do czego przy-
służyła się wspaniała pomoc i wiel-
kie zaangażowanie Prudnickiego 
PTTK, a szczególnie Klubu Tury-
styki Rowerowej na czele z Micha-
łem Raczyńskim, oraz Andrzejem 
Białopotockim. Pomocną rękę po-
dał nam współorganizator naszego 
rajdu Klub Turystyki Rowerowej 
„RAJDER’ z Opola, którego szefem 
jest Marek Madej, dobra dusza nie-
jednego rajdu po całej Polsce. 

W czerwcu, miesiącu kiedy miesz-
kańcom Solca nigdy się nie nudzi, 
po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
Piknik Rodzinny, a w jego ramach 
odbyło się uroczyste otwarcie nasze-
go Szlaku Rowerowego, na początku 
imprezy dokonano też poświecenia 
(dokonał tego nasz ks. proboszcz) 
i odsłonięcia, znaku i tablicy infor-
macyjnej Szlaku Rowerowego Joan-
nitów. Całość odbyła się przy udzia-
le zacnych gości z Głubczyc oraz 
przedstawicieli Miejskiego Urzędu 
w Białej, byli także przedstawiciele 
Rady Sołeckiej. Piknik Rodziny oka-
zał się strzałem w dziesiątkę, i myślę, 
że w tym roku też będzie podobnie. 
Muszę tu dodać, że poprzez takie 
różne imprezy i spotkania, promu-
jemy nie tylko nasz piękny Solec, 
ale również piękną Ziemię Bialską 
na terenie której jest wiele wspania-

łych miejscowości wartych zobacze-
nia, a w każdej z nich można znaleźć 
coś pięknego i ciekawego. Krajobra-
zy naszej gminy również zapierają 
dech w piersi nie tylko podróżują-
cym autem czy rowerem ale i tym 
którzy zdecydują się na pieszą wy-
cieczkę po własnej okolicy. Takim 
szczególnym skarbem są bociany, 
które są z nami nadal, co świadczy 
o naszej symbiozie z przyrodą Na te-
renie Ziemi Bialskiej są też pomniki 
minionej historii,  które choć roz-
siane na terenie całej Gminy Biała, 
warto zobaczyć. Takimi zabytkami 
ma możliwość poszczycić się  i nasz 
piękny Solec. Będąc jego mieszkań-
cem, ciągle odkrywam na nowo kartę 
jego historii, która kryje jeszcze wie-
le tajemnic, choćby tych związanych 
z rycerzami Zakonu Joannitów. Hi-
storia ta być może odżyje jeszcze bar-
dziej, bowiem planujemy utworznie 
bractwa rycerskiego, ono już dzia-
ła, ale jeszcze nie formalnie.  Nadal 
się rozwijamy i myślę, że wszystko 
idzie ku temu, aby to nasze bractwo 
zostało w najbliższym czasie zalega-
lizowane. Brak nam jedynie więcej 
braci rycerskiej, gdyż jest nas na ra-
zie czterech. Już wkrótce będziemy 
ogłaszać nabór do bractwa, pracu-
jemy nad plakatami zachęcającymi 
do przyłączenia się do nas. Mamy 
już nawet nasz herb, tematycznie 
nawiązuje do naszej Soleckiej histo-
rii związanej z Joannitami. Herb ten 
był opracowywany przy konsultacji 
ze znawcami tego tematu, powiem 
tylko tyle, że jest ciekawy i fajnie 
będzie się prezentował na różnych 
pokazach czy turniejach. Opraco-
wujemy też nowy regulamin doty-
czący zdobywania trzystopniowej 
odznaki turystycznej Rowerowego 

Szlaku Joannitów, mamy już tak-
że grafi cznie wykonaną nową lep-
szą odznakę, na pewno spełni ona 
oczekiwania turystów rowerowych. 
Nasz regulamin jest obecnie oce-
niany i czekamy na jego zatwierdze-
nie. Musimy się spieszyć, ponieważ 
w lipcu w dniach 10-17 szykuje się 
nam historyczne wydarzenie, jakim 
na pewno będzie Międzynarodowy 
Zlot Turystyki Rowerowej w Prud-
niku, którego organizatorem a za-
razem gospodarzem jest PTTK w 
Prudniku, a że Solec leży na trasie 
przejazdu kolarzy a ja jestem człon-
kiem PTTK w Prudniku, będę miał 
okazję i szczęście poprowadzić tu-
rystów przez pewien etap naszego 
Soleckiego Szlaku Rowerowego 
Joannitów. Już teraz się cieszę, 
bo będzie to wspaniała promocja 
naszej Gminy, jak i nie ukrywam 
Solca. Będę mógł też opowiedzieć 
tym turystom historię naszych 
Soleckich Joannitów ale i samego 
Solca, zaprezentować naszą zbro-
jownię i bractwo rycerskie. Cze-
ka nas wiele pracy! Ale jak to się 
mówi, „bez pracy nie ma kołaczy”. 
A co do tych kołaczy, to myślę, 
że zagraniczni turyści będą mogli 
poznać jego wspaniały smak pod-
czas swojej obecności w Solcu. 
Jak więc sami widzicie, będzie się 
działo. My - Solczanie już teraz za-
bieramy się do roboty, a że zbliżają 
się wspaniałe miesiące przepeł-
nione słońcem i nasycone barwa-
mi wiosny, to postaramy się tymi 
barwami pokolorować nasze serca 
i marzenia. A wtedy może będzie 
więcej radości, nadziei i zapału dla 
naszych działań i pomysłów, czego 
życzę i wam kochani czytelnicy.

Wasz Zefl ik

SZAROŚĆ KOLOREM MALOWANA
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Jego przygoda z gołębiami rozpoczęła się w 1958 r. gdy miał szesna-
ście lat. Klaus Otte – mieszkaniec Białej, bo o nim mowa - stwierdza że - 
na początku o sukcesy nie było łatwo. Pierwszy osiągnął po trzech latach. 
Było to w 1961 r. w locie z miejscowości Ścinawa uzyskał drugą serię od-
działu. Z jedenastu jego gołębi biorących udział w lotach dziewięć ptaków 
zdobyło konkursowe laury. W 1978 r. Klaus Otte w lotach gołębi młodych 
uzyskał tytuł dziesiątego hodowcy oddziału. Na kolejne sukcesy trzeba 
było jednak poczekać kilkanaście lat. 

W międzyczasie hodowca nawiązał kontakty z byłym mieszkańcem 
Białej Joachimem Schusterem zamieszkałym w Niemczech, który spro-
wadził dla Klausa kilka par rozpłodowych gołębi hodowanych od Rolfa 
Brandta. Były to gołębie rasy Jannsen oraz Jannsen/Ritz – z linii sław-
nego „Vos van 74”. 

W 1995 r. K.Otte zmienił miej-
sce zamieszkania i od tej pory miał 
doskonałe warunki aby na swojej 
posesji wybudować wolno stojący 
gołębnik. Również wtedy pozyskał 
kolejne pary gołębi od R.Brandta. 
Od 2003 r. zaczął osiągać coraz 
większe sukcesy w lotach. Sześć 
lat temu zajął czołowe (szóste) 
miejsce w prudnickim Oddziale 
PZHGP. W 2007 r. został sklasyfi -
kowany na szóstym miejscu w lo-
tach gołębi dorosłych, rok później 
na piątym. Sukcesy to tym bar-
dziej znaczące, że w lotach biorą 
udział gołębie od ok. 180 hodow-
ców. W 2008 r. Klaus Otte został 
drugim wicemistrzem Okręgu 
Opole – Południe w Mistrzostwie 
Uniwersalnym Gołębi Dorosłych. 
Hodowca najbardziej ceni sobie 
zdobycie w 2008 r. tytułu mistrza 
prudnickiego Oddziału w katego-

rii „Maraton” oraz tytuł najlepszego gołębia oddziału Prudnik w 2007 r. 
spośród ok. jedenastu tysięcy ptaków. W ubiegłym roku ten sam gołąb 
został sklasyfi kowany na trzecim miejscu w Oddziale. 

Klaus osiąga również wiele sukcesów na wystawach. Na oddziałowych 
pokazach należy do grona najlepszych hodowców. Czterokrotnie jego go-
łębie reprezentowały Okręg Opole – Południe na Ogólnopolskich Wysta-
wach. W 2006 r. jego gołąb był prezentowany na Ogólnopolskiej Wysta-
wie Gołębi Pocztowych w Katowicach, gdzie doszło do tragedii. Zawalił 
się dach hali wystawowej. Zginęło wielu uczestników wystawy. Gołąb 
Klausa wrócił jednak szczęśliwie do domu po dwóch dniach od tragedii. 

Klausa cieszy i to, że jego wnuk Robert Reszka, który zaczął hodować 
gołębie pocztowe gdy miał jedenaście lat osiąga również duże sukcesy 
w lotach gołębi. Największe sukcesy osiągnął w ostatnich pięciu latach. 
W 2008 r. został mistrzem bialskiej sekcji hodowców w kategorii gołębi 
młodych i drugim wicemistrzem sekcji w lotach gołębi dorosłych. Rok 
później był wicemistrzem sekcji bialskiej w lotach gołębi młodych i dru-
gim wicemistrzem w lotach gołębi dorosłych. 

Również w klasyfi kacji oddziało-
wej plasował się na wysokich miej-
scach w roku 2006 zajął 13 miejsce 
z pośród 180 hodowców, rok póź-
niej był 16.  

Oprócz Roberta, jego czteroletni 
brat Adaś interesuje się gołębia-
mi. Pomaga dziadkowi Klausowi 
w pracy z gołębiami. Wyznał nam 
w sekrecie, że kiedy będzie nieco 
starszy również chce zostać hodow-
cą gołębi. Na razie przygląda się 
i poznaje powoli hodowlane tajni-
ki. Ma więc dziadek Klaus godnych 
następców i powody do dumy.

– Być może wkrótce – dodaje 
na zakończenie Klaus – zabraknie 
w naszym domu miejsca na ho-
dowlane trofea – piękne puchary 
za sukcesy w lotach gołębi.

(n)

PONAD PÓŁ WIEKU 
Z GOŁĘBIAMI

Klaus Otte odbiera pamiątkowy 
puchar za hodowlane sukcesy z rąk 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Joachima Kosza na ubiegłorocznej 
grudniowej wystawie gołębi poczto-
wych w Łączniku.

Wnuk Robert z czteroletnim bra-
tem Adasiem w rodzinnym domu 
dziadka.

Pod koniec listopad 2009 r. na po-
dwórko Ireny Jodłowskiej przywę-
drował ranny młody łabędź i tu już po-
został. Pani Irena próbowała zainte-
resować rannym ptakiem ochronę 
środowiska i opolskie ZOO. Nikt 
jednak nie okazał zainteresowania 
łabędziem. Pani Irena urządziła 
więc rannemu ptakowi „mieszkanie” 
w pomieszczeniu gospodarczym. 
Karmi go pszenicą, owsem oraz 
wodą z dodatkiem namoczonego 
chleba. W dzień łabędź Kubuś – 
bo tak nazwała go pani Irena – spa-
ceruje po podwórku, a właścicielkę 
posesji uznał za swego przyjaciela. 
– Być może – mówi pani I.Jodłow-
ska – odleci wraz z nastaniem wio-
sny do swojej łabędziej rodziny. Pani 
Irena zimą dokarmia również oko-
liczne kuropatwy.

PRZYDOMOWY ŁABĘDŹ

Mieszkańcy Miłowic w 2009 r. 
wyremontowali zabytkową kaplicz-
kę w centrum wsi, w której odby-
wają się msze św. i inne religijne 
uroczystości. Za zebrane od miesz-
kańców wsi pieniądze zakupili 
i wyłożyli podłoże świątyni efek-

REMONT ŚWIĄTYNI

townymi płytkami, zakupili i za-
montowali nowe okna, pomalowali 
ściany wewnętrzne, odnowili ławki. 
Takiej ofi arności i inicjatywy para-
fi an proboszczowi ze Śmicza mogą 
pozazdrościć proboszczowie oko-
licznych parafi i.

Spółka „Wodociągi i Kanaliza-
cja” w Białej uczestniczyła w prze-
targu na przebudowę budynku 
w byłych prudnickich koszarach. 
W przetargu uczestniczyło 14 fi rm, 
ale WiK zaproponowały najniższą 
cenę. Oferta dotyczy prac, których 
wartość wynosi ok. 5 mln zł. Ktoś 
jednak ustalił, że w radzie nad-
zorczej bialskiej spółki zasiada 
Renata Heda – naczelnik wydzia-
łu inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Prudniku. R.Heda zapowiedzia-
ła, że zrezygnuje z członkostwa 
w radzie nadzorczej WiK w Białej. 
I słowa dotrzymała. 

– Dla mnie bynajmniej – mówi 
Władysław Podróżny – prezes 
Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” 
w Białej – jest to przysłowiowa 
burza w szklance wody. W prze-
targu na modernizację byłego ko-
szarowego obiektu w Prudniku za-
proponowaliśmy najkorzystniej-
szą cenowo ofertę. Pani Renata 
Heda od wielu lat była członkiem 
rady nadzorczej w naszej spółce. 

Ma swój niezaprzeczalny udział 
w jej rozwoju. Dokumentacja 
techniczna do przetargu przygo-
towana przez prudnicką gminę 
jest do wglądu w urzędzie, była 
również zamieszczona w interne-
cie i każdy mógł się z nią zapoznać. 
Ponadto przetarg rozstrzygała 
komisja przetargowa niezależna 
od pani Hedy, która nie uczestni-
czyła w jej pracach. Dlatego do-
szukiwanie się podtekstów w całej 
tej sprawie jest pozbawione sensu. 
Brak zatem podstaw do domnie-
mywań. Nie wiem czemu ta spra-
wa została „rozdmuchana” i komu 
zależało na jej nagłośnieniu.

Pani Renata złożyła rezygnację 
z członkostwa w naszej radzie. Ko-
misja przetargowa obecnie spraw-
dza wymogi formalne, ale ta sprawa 
nas jako potencjalnego wykonaw-
cy nie dyskwalifi kuje. Nic nie stoi 
na przeszkodzie abyśmy w tym 
i innych przetargach mogli uczest-
niczyć. Mamy w tym zakresie wiele 
planów.

PRZETARG BYŁ PRAWIDŁOWY

Na zdjęciu: wyremontowana kapliczka od strony ołtarza głównego.
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SZKOLNE FERIE ZIMOWE

W czasie tegorocznych zimowych 
ferii w bialskiej szkole podstawowej 
zorganizowano zajęcia dla uczniów. 
Odbywały się zajęcia i turnieje spor-
towe, zajęcia komputerowe i zajęcia 
w ramach tzw. „Koła rowerowego” 

polegające na pokonywaniu na ro-
werze torów przeszkód. Zorgani-
zowany został również wyjazd do 
kina w Opolu na fi lm „Toy Story”. 
Zajęcia przygotowali i prowadzili 
nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Wojewódzki Zarząd Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych 
w Opolu wspólnie z Urzędem Mar-
szałkowskim był organizatorem 
konferencji, na której dokonano 
prezentacji dorobku WZ LZS w roku 
2009 oraz przedstawiono strategię 
działania na rok 2010. Wręczone 
także zostały wyróżnienia Urzędu 
Marszałkowskiego dla władz sa-
morządowych oraz dla najlepszych 
działaczy i trenerów, nauczycieli 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych ze środowisk wiejskich.

Spotkanie otworzył Lucjusz Bilik 
– zastępca Dyrektora Departamentu 
Kultury, Sportu i Turystyki UMWO. 

Gerard Halama – wiceprzewod-
niczący Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS dokonał wprowadzenia do kur-
sokonferencji, a prezentację dorob-
ku i strategii rozwoju przedstawił 
przewodniczący WZ LZS – Marek 
Procyszyn.

Podziękowania za „nieoceniony 
wkład w rozwijanie sportu i przy-
czynianie się do zmniejszenia dys-
proporcji w dostępie do kultury 
fi zycznej środowiska wiejskiego, 
a talentom sportowym umożliwia-
nie zdobywania najwyższych lau-
rów na arenach w kraju i zagrani-
cą”  otrzymało dziesięciu działaczy 
z województwa. Wśród nich znalazł 
się  JOACHIM KOSZ z Białej.

Podziękowanie za „pełny podzi-
wu trud i zaangażowanie, które 
przyczynia się  nie tylko do rozwo-

JOACHIM KOSZ WYRÓŻNIONY

Złote Gody

Ogólnie stan dróg na terenie 
miasta - mówi Władysław Podróż-
ny prezes Spółki Wodociągi i Ka-
nalizacja w Białej - jest zadowala-
jący. Nasza spółka odpowiada za 
stan nawierzchni i ulic w mieście 
zaliczanych do dróg gminnych. W 
dniach 9 i 10 lutego zanotowano 
w mieście cztery awarie sieci wo-
dociągowej - dwie na ulicy Nyskiej 
i po jednej na Kościuszki i Kiliń-
skiego. Uporano się jednak z nimi 
szybko. Zanotowano również kilka 
wezwań do usunięcia awarii sie-
ci na przydomowych przyłączach 
i wodomierzach spowodowanych 
niedostatecznym zabezpieczeniem 
rur przed nastaniem mrozów. Nasi 
pracownicy usuwali również z bu-
dynków na terenie miasta zwisają-
ce z dachów lodowe sople mogące 
stwarzać zagrożenie dla osób przechodzących w pobliżu domów. Na zle-
cenie władz powiatowych bialska spółka WiK odśnieżała również drogi 
powiatowe położone na terenie Białej, a między innymi ulice Moniuszki, 
Świerczewskiego. Nyską i Koraszewskiego. 

- Dotychczas - mówi prezes W.Podróżny - dla poprawy bezpiecznego 
poruszania się na drogach i chodnikach zużyliśmy trzysta ton piasku i 60 
ton soli. Nasze zapasy tych materiałów do końca zimy powinny wystarczyć. 
Szacuje się, że do 10 lutego na akcje zimowego odśnieżania wydatkowano 
130 tys. zł. Bardzo przydatna w akcjach posypywania dróg okazała się za-
kupiona w minionym roku piaskarka, która zapewnia szybką i sprawną 
akcję na drogach i co ważne - oszczędne zużycie piasku.

Szybkie udrażnianie zasypanych dróg może zapewnić decyzja władz 
gminnych. Zezwoliły one na angażowanie w przypadku potrzeby do prac 
usuwania śniegu z nieprzejezdnych odcinków dróg wiejskich tych miesz-
kańców, którzy posiadają sprzęt do odśnieżania. Za te prace zapłaci gmina. 
To pomysł godny upowszechnienia w innych gminach. Wiadomo, że fi rmy 
zajmujące się odśnieżaniem nie mogą być w krótkim czasie w kilku miej-
scach jednocześnie.

(n)

ZIMA 2009/2010 W BIAŁEJ

ju sportu, ale również do promocji 
i budowania pozytywnego wizerun-
ku województwa opolskiego” przy-
znane zostało także burmistrzowi 
Arnoldowi Hinderze. Oprócz  li-
stów gratulacyjnych laureaci otrzy-
mali upominki w postaci sprzętu 
sportowego, a kluby i samorządy 
okolicznościowe medale.

Nagrody ufundowane zostały 
przez Urząd Marszałkowski pod pa-
tronatem marszałka Józefa Sebesty. 

Spotkanie zorganizowane w takiej 
formie odbyło się po raz pierwszy, 
bardzo pozytywnie odebrane przez 
działaczy i sportowców. 

To oni naprawdę tworzą naszą lo-
kalną kulturę sportową i fi zyczną. 

Laureatowi gratulujemy i  życzy-
my dalszych sukcesów.

Barbara i Jahannes Hebisch 
zam. Biała ślub: 09.01.1960 r.

Marta i Hubert Riedel 
zam. Łącznik ślub: 13.02.1960 r.

Maria i Paweł Leibig 
zam. Pogórze ślub: 20.02.1960 r. 

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

CO DALEJ Z ZAMKIEM?
Mówi Jarosław Kosiński - właściciel zabytkowego zamku ks. Prószkow-

skich w Białej:
- Zabytkową budowlę zamierzam albo sprzedać, a jeśli to się nie uda po-

dejmę działania na rzecz pozyskania na remont środków unijnych. Mam 
koncepcję architektoniczną, chciałbym aby zamek był otwarty dla miesz-
kańców miasta. Ewentualne zagospodarowanie mogę podjąć po zrealizo-
waniu obecnie kontynuowanych kosztownych inwestycji. A potrwają one 
jeszcze do dwóch lat. Na remont zamku potrzeba około 12 milionów zło-
tych, największy problem wiąże się z ogrzewaniem obiektu, a wykonanie 
systemu grzewczego trzeba rozpocząć od początku. Na razie zabezpiecza-
my bieżące remonty, aby nie dopuścić do dewastacji zabytkowego obiek-
tu. Inna sprawa, że jednak kryzys, nienajlepsza sytuacja gospodarcza nie 
sprzyja realizacji planów inwestycyjnych.

Część zabytkowego zamku w Białej w zimowej scenerii.

Na zdjęciu: Awaria wodociągu 
na ul. Nyskiej w Białej.
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Wielka encyklopedia powszech-
na pod hasłem comber podaje dwa 
znaczenia,jedno wymienione wyżej, 
drugie to nazwa zabawy ludowej 
organizowanej w „tłusty czwartek” 
w niektórych regionach  Polski; naj-
bardziej popularny był tzw.babski 
comber urządzany przez krakowskie 
przekupki już w średniowieczu.Był 
to pochód połączony z muzyką, śpie-
wem i tańcami,w którym niesiono 
bałwana ze słomy.Wyraz jest  pocho-
dzenia niemieckiego” 

Zwyczaj ten zachował się  na Śląsku 
do dziś w nieco zmienionej wersji. 
Dzisiaj „babski comber” to huczna 
zabawa wyłącznie dla kobiet w kar-
nawale. W niektórych okolicznych  
wsiach  zabawy tego typu od kilku lat 
przywrócono do łask . Panie z KGW 
w Chrzelicach  nie chciały być gorsze 
i zdecydowały się zorganizować zaba-
wę. Przystąpiły do działania -,jedne 
dekorowały salę, inne zajęły się przy-
gotowaniem posiłków. Pozostałe po-
myślały o strojach.Po całej wsi - w ta-
jemnicy szeptano: co?jak? w czym?

Przeglądnięto wszystkie szafy,od-
kurzono wszystkie kufry, zagląd-
nięto na strych, szukano w inter-
necie aby zdobyć niepowtarzalny 

strój na tę jedną  jedyną cudowną 
noc. Do końca sąsiadki nie wie-
działy jakie stroje będą królowały 
w tym sezonie. Wreszcie nadszedł 
wyznaczony dzień 06.02. 2010r. 
Orkiestra zaczęła grać i ze wszyst-
kich stron do sali  zaczęły napływać 
tajemnicze  postacie. Pojawiły się  
wróżki, diablice, damy, strażacy, 
pielęgniarki, sportowcy, zakonnica.
W tłumie było widać japonki, in-
dianina, biedronkę, pirata, klauna 
i aż trudno wszystkich wyliczyć. 
Od kolorów  i fasonów aż w głowie 
się kręciło.

Skoczna muzyka porwała wszyst-
kie panie do tańca.Ogłoszono 
konkurs na najpiękniejszy strój. 
W jury zasiadła redaktorka Opol-
skiego Radia pani Halina Nabrda-
lik ze swoją koleżanką. Jury miała 
trudny problem do rostrzygnięcia. 
Z grona 100 osób należało wybrać 
króla i królową. Wygrał strój Araba 
i Ślązaczki. Szampańska zabawa 
trwała do rana.Wspólnie bawiły się 
starsze i młodsze mieszkanki, któ-
re zapewniły, że w przyszłym roku 
też przyjdą.  Kobiety to potrafi ą się 
bawić!!!

uczestniczka balu Marianna Bień

dokończenie ze str.1

W zajęciach plastycznych co-
dziennie uczestniczyły dzieci w róż-
nym wieku. Wykonywały kotyliony, 
maski i czapki na zabawę karna-
wałowo – walentynkową, na której 
bawiły się  w sobotę na zakończenie  
ferii.  Starsze pomagały młodszym 
i wszyscy dobrze się czuli w „twór-
czym bałaganie” na jednej z sal, 
która na czas ferii przeobraziła się 
w pracownię plastyczną. Zamysłem 
tej „pracowni”  było wspólne  wy-
konanie postaci Królowej Śniegu 
i jej lodowego pałacu.  Już kilka 
tygodni wcześniej osoby uczestni-
czące w regularnych, piątkowych  
zajęciach plastycznych  (i nie tyl-
ko) gromadziły przeróżne pudeł-

ka i rolki  po to by z nich stworzyć 
konstrukcję. Wszystko  wykonywa-
ne zostało z papieru. Ogromne za-
angażowanie można było zobaczyć 
w trakcie prac przygotowawczych. 
Miło było przyglądać się dzieciom 
jaką radość sprawiało im cięcie pa-
pieru gilotyną i nożyczkami. Miło 
obserwować ich chęć posprzątania 
niepotrzebnych ścinków, które pod-
czas pracy mogły po prostu ze stołu 
zrzucić na podłogę. Nie było podzia-
łu na wiek, klasy i  miejsce zamiesz-
kania nie miało też żadnego znacze-
nia. Ważne było to, że chciały  prze-
bywać razem i wspólnie realizować 
swoje pomysły. A pomysły dzieci 
mają  wspaniałe. Trudno za nimi 
nadążyć.  Są jednak dla mnie wiel-
ką  inspiracją i motorem do podej-
mowania  dalszych działań zarówno 
twórczych jak i dydaktycznych. 

Zorganizowane zostały również 
dwa wyjazdy do Opola. Do kina 
na fi lm „Księżniczka i żaba”  wyje-
chało 80. dzieci. Wyjazd zakończył 
się nie inaczej niż pobytem  Mc Do-
naldzie. Po powrocie z kina dzieci 

wracały na zajęcia plastyczne oraz  
aby pograć w tenisa stołowego.

Grupa 30 osób z gminy w  Te-
atrze Lalki i Aktora obejrzała nie-
zwykle ciekawe przedstawienie pt.: 
„Tygrys Pietrek” i  oczywiście od-
wiedziła nieodłączny Mc Donald. 
Uczestnicy posileni, w dobrych hu-
morach wrócili do domu.  
  Podczas ferii w bialskim ośrodku 
zajęcia stałych  grup  tanecznych,  
wokalnych i nauki gry na gitarze 
zostały wstrzymane. Odbywały się 
natomiast spotkania grup teatral-
nych, które są w trakcie przygoto-
wań do trzech przedstawień. Trwa-
ła również indywidualna nauka gry 
na instrumentach. Trzeba przy-

znać, że bialskie dzieci wolny czas 
od zajęć szkolnych spędziły bardzo 
pracowicie. To też na zakończenie 
była tylko wesoła zabawa.

W sobotę ponad 30 dzieci i mło-
dzieży zdecydowało się na uczestnic-
two we wspólnej zabawie kończącej 
ferie. Głównie z Białej, ale było też 
kilka osób z Chrzelic i Łącznika. Przez 
trzy godziny Maria Lubczyk prze-
brana za diabła bawiła się z dziećmi, 
tańcząc i prowadząc gry i konkursy. 
Była m. in. gra w sałatkę owocową, 
wizyta w cyrku, worek z niespodzian-
kami, niezwykle zabawne rysowanie 
portretów no i oczywiście jak na kar-
nawałowy bal przystało walczyk cze-
koladowy z kotylionami.

Nad wszystkimi czuwała Królo-
wa Śniegu, ciepło przyglądając się 
wspaniale bawiącym się dzieciom 
ubranym w przemyślne stroje oraz 
własnoręcznie zrobione na zajęciach 
czapki i maski. Był też mały poczę-
stunek słodycze i herbatka także dla 
rodziców i dziadków, którzy przyglą-
dali się zabawie swych pociech.

Danuta Hejneman

dokończenie ze str.1

BABSKI COMBER

UDANE FERIE ZIMOWE

W styczniu br. uczniowie Zespołu Szkół w Białej przygotowali i zapre-
zentowali na wieczornicy dla mieszkańców Białej kulturę żydowską na 
który złożyły się m.in. referaty o osiągnięciach kultury żydowskiej w za-
kresie religii, historii i przyrządzania tradycyjnych potrawach. Ucznio-
wie zaprezentowali program słowno-muzyczny oraz własnoręcznie wy-
konane tradycyjne ciasta żydowskie. Zajęcia przygotowano w ramach 
programu „Przywróćmy pamięć” realizowanego przez Fundację Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego, skąd pozyskano materiały do zorganizowania 
wieczornicy. Kilka dni wcześniej zaprezentowano prace plastyczno - fo-
tografi czne dotyczące cmentarza żydowskiego w Białej.

 

WIECZOREK KULTURY
ŻYDOWSKIEJ W BIAŁEJ
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Czy zastanawiamy się, kim wła-
ściwie jest sołtys dla wiejskiej spo-
łeczności ? Czy doceniamy jego pra-
cę i działania ? Najprościej można 
by to ująć tak – człowiek instytucja 
na wsi to nieodzowny element wiej-
skiego społeczeństwa, odpowie-
dzialny w XXI w. za informowanie 
m.in rolników w sprawie UE, za po-
bieranie podatków rolnych i od nie-
ruchomości oraz za reprezentowa-
nie sołectwa na zewnątrz. 

Wobec tak ogólnych informacji 
spróbuję czytelnikom przybliżyć tę, 
zdałoby się znaną postać. 

Sołtys kiedyś
Sołtys (niem. Schultheiß od łac. 

scultetus) to w średniowieczu oso-
ba (kmieć, mieszczanin, rycerz lub 
szlachcic) postawiona przez feu-
dalnego pana na czele wsi lokowa-
nej na prawie niemieckim. Sołtys 
(Scholtis, Szoltyz) w średniowiecz-
nym systemie prawnym to także 
wiejski sędzia (Dorfschulze) oraz 
zasadźca lub osadnik. Inne okre-
ślenia w tym okresie to Schultetus 
(1180), Sculte (1249), Schulthe-
iß (1259), Schulcz (1300), Scolcz 
(1371). Najważniejszą funkcją soł-
tysa było przewodniczenie ławie są-
dowej, z którego to tytułu pobierał 
1/3 opłat (kar) sądowych. Począt-
kowo sołtys odbierał również czyn-
sze od osadników, otrzymując jako 
uposażenie zazwyczaj 1/6 czynszów 
lub prawo posiadania co szóstego 
łanu osadzonego we wsi, a w przy-
padku osadzania wsi w trudnych 
warunkach – nawet co trzeciego 
łanu. Łany te wchodziły w skład 
dziedzicznego sołectwa, które sołtys 
otrzymywał od pana gruntowego. 
W większych wsiach czynszowych 
sołectwa obejmowały dwa lub kilka 
łanów, na których sołtysi tworzyli 
własne folwarki, osadzając swo-
ich kmieci i zagrodników (folwarki 
sołtysie); w początkowym okresie 
często sołtys otrzymywał prawo 
do posiadania młyna, karczmy, ja-
tek i rzemieślników. Jako lennik 
pana gruntowego, sołtys obowią-
zany był do konnej służby zbrojnej 
i podlegał sądowi wyższemu, tzw. 
leńskiemu; odbywał też zamiast 
służby zbrojnej bądź równolegle 
z nią posługi posłańca konnego. Po-
czątkowo pozycja społeczna i eko-
nomiczna sołtysów była stosunko-
wo mocna, mogli oni nawet konku-
rować ze średniozamożną szlachtą. 
Z biegiem czasu jednak, począwszy 
od XV w. sołtysi stali się nadzorcami 
pańszczyźnianymi i pomocnikami 
właścicieli wsi. W Polsce rozbioro-
wej i w okresie międzywojennym 
sołtys stał na czele najniższej jed-
nostki podziału administracyjnego 
– gromady. W PRL (do 1950) był 
organem pomocniczym zarządu 
gminnego, w latach 70. pośred-
niczył między sołectwem a gmin-
ną radą narodową i naczelnikiem 
gminy. Zgodnie z ustawą o radach 
narodowych z 1983 r. sołtys był or-
ganem samorządowym wsi.

Sołtys dzisiaj 
Od 1990 sołtys to organ wyko-

nawczy w sołectwie (pomocniczej 
jednostki administracyjnej organi-
zowanej przez gminę wiejską) wy-
bierany przez walne zgromadzenie 
wszystkich dorosłych mieszkańców 
sołectwa. Wraz z naszym wejściem 
do Unii Europejskiej, wzrosła ilość 
obszarów działania sołtysa jak 
i oczekiwania od osoby pełniącej 
tę funkcję. Ale czy wzrósł jej prestiż? 
Ta funkcja ma swoje historyczne 
korzenie i uwarunkowania. Kiedyś 
sołtysem zostawał zazwyczaj naj-
bardziej poważany i często najbo-
gatszy mieszkaniec wsi. Taki więc 
mógł sobie pozwolić na honorowe 
piastowanie tej funkcji. Dzisiaj re-
alia na naszych wioskach trochę 
się zmieniły i nie zawsze wybrane 
osoby nadają się do sprawowania 
tej funkcji, co w zasadniczy sposób 
przekłada się na też na jakość dzia-
łania. Ktoś nieobeznany z tematem 
może powiedzieć, że funkcję zawsze 
pełniono honorowo, ale jest to zbyt-
nie uproszczenie sprawy. 

Uważam, że motywowanie 
w dzisiejszych czasach osoby peł-
niącej funkcję sołtysa faktem, 
że jest to zajęcie prestiżowe i po-
trzebne ze społecznego punktu wi-
dzenia, ni jak ma się do rzeczywisto-
ści. Jeżeli przyjmiemy za oczywiste, 
że za pracę należy się wynagrodze-
nie, to z pewnością trudno powie-
dzieć, że jest to normalna sytuacja. 
Należałoby raczej przyjąć, że obec-
nie sołtys to człowiek hobbysta, 
który jest do dyspozycji 24 godziny 
na dobę. I takich ludzi mamy dzi-
siaj w Polsce ponad 40 tysięcy.

Ile zarabia sołtys? 
Jego wynagrodzenie zależy 

od trzech zmiennych: wielkości 
sołectwa jakim zarządza, procentu 
prowizji, którą ustala rada gminy 
oraz tego, czy rolnicy sumiennie 
płacą podatki.  Sołtysowi na miesiąc 
wychodzi niewiele ponad 200 zło-
tych. I tyle mniej więcej dostają pol-
scy sołtysi z racji pełnienia tej funk-
cji: miesięcznie od 150 do 350 zło-
tych. I tu zadajmy sakramentalne 
pytanie - czy na najniższym szcze-
blu samorządowej administracji  
w sołectwie potrzebne są pienią-
dze? Nie ulega najmniejszej wątpli-
wości, że są potrzebne i to bardzo!

Jednak realia są następujące: soł-
tys nie jest etatowym pracownikiem 
gminy ani sołectwa. Nie dostaje pen-
sji, lecz dietę obliczaną na zasadzie 
prowizji od podatków, jakie płacą 
za jego pośrednictwem do państwo-
wej kasy rolnicy. Pozostaje jeszcze 
skromny zależny od uznania rady, 
zwrot  kosztów za udział sołtysa 
w sesjach rady gminy. Zgodnie 
z przepisami radni mogą przyznać 
sołtysowi zwrot wspomnianych 
kosztów. Gdy już się na to decy-
dują wynosi on 50 proc. diety jaką 
pobierają sami radni. Jednak i ten 
przepis jest mało kiedy stosowany 
z prozaicznej przyczyny – uznaje 

się działania sołtysa w dużej mierze 
za pracę społeczną, w zasadzie moż-
na powiedzieć, że wyłącznie za pra-
cę społeczną.  Jestem za tym, żeby 
sołtysi mogli dysponować nie tylko 
minimalnym funduszem, ale też 
środkami, które pomogą zinten-
syfi kować ich pracę. Także refun-
dacja tych wydatków, które sołtysi 
często ponoszą z własnej kiesze-
ni, powinna pochodzić z budżetu 
państwa. Taką szansą jest projekt 
nowej ustawy o samorządzie gmin-
nym, której uchwalenie pozwoliły-
by na umocnienie pozycji sołtysa. 
Nie tylko w wymiarze uprawnień, 
które są mu tam nadane, ale przede 
wszystkim w ekwiwalencie fi nanso-
wym za jego pracę. Dopóki jednak 
nie zostaną ostatecznie zdefi nio-
wane aspekty ekonomiczne spra-
wowania funkcji sołtysa, to raczej 
nie ma co liczyć na to, że dojdzie 
do zasadniczych zmian jakościo-
wych. Jedynym, małym co prawda 
pocieszeniem jest fakt, że sołtys ob-
jęty jest ochroną prawną przysłu-
gującą funkcjonariuszom publicz-
nym. Oznacza to, że za naruszenie 
nietykalności cielesnej podczas lub 
w związku z pełnieniem obowiąz-
ków służbowych przez sołtysa sąd 
może ukarać sprawcę grzywną, karą 
ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat trzech.  

Rola i zadania sołtysa i rady 
sołeckiej w sołectwie

Głównym zadaniem sołectwa 
jest dbanie o zbiorowe potrze-
by wspólnoty jego mieszkańców. 
Jednak organizację i zakres dzia-
łania sołectwa określa rada gminy 
odrębnym statutem po przepro-
wadzeniu konsultacji z mieszkań-
cami. Organem uchwałodawczym 
w sołectwie jest zebranie wiejskie, 
a wykonawczym – sołtys, którego 
działalność wspomaga rada sołec-
ka. Sołtys pełni funkcję reprezen-
tacyjną oraz wykonawczą. Do kom-
petencji zebrania wiejskiego należą 
wszystkie sprawy istotne dla miesz-
kańców, w szczególności chodzi 
o uchwalenie do końca września 
każdego roku wniosków, które 
mają być rozpatrzone przez radę 
gminy i ewentualnie uwzględnio-
ne w budżecie gminy na następny 
rok. Zebranie podejmuje również 
uchwały w sprawie dysponowania 
mieniem sołectwa oraz wydaje opi-
nię w takich sprawach, jak: plany 
miejscowego zagospodarowania, 
lokalizacje inwestycji czy też zmia-
ny przeznaczenia obiektów oświa-
ty, służby zdrowia, kultury, sportu 
i rekreacji, znajdujących się na te-
renie sołectwa. Prawo uczestnictwa 
i wybierania w zebraniu wiejskim 
mają wszyscy mieszkańcy sołectwa 
posiadający czynne prawo wybor-
cze do rady gminy. Przy wykony-
waniu swoich zadań sołtys współ-
działa z radą sołecką, która składa 
się z kilku lub kilkunastu miesz-
kańców sołectwa. Do obowiązków 
sołtysa należy w szczególności: 

zwoływanie zebrań wiejskich, po-
siedzeń rady sołeckiej, działanie 
stosownie do wskazań zebrania 
wiejskiego, rady gminy i wójta, 
wpływanie na wykorzystanie ak-
tywności mieszkańców służącej 
poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, reprezentowanie 
mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 
uczestniczenie w naradach sołty-
sów, zwoływanych okresowo przez 
wójta lub burmistrza oraz pobiera-
nie podatków i opłat lokalnych.

Jakim człowiekiem powi-
nien być sołtys?

Wiele w tej kwestii zależy od czło-
wieka, którego wybieramy na stano-
wisko sołtysa. Nasze wyobrażenie 
o jego pracy nie ogranicza się jedy-
nie do wizji osoby odpowiedzialnej 
za pobieranie podatków i zawiada-
mianie o szczepieniach zwierząt. 
Na pewno wszyscy chcielibyśmy, 
żeby nasz sołtys był animatorem ży-
cia społecznego i kulturalnego, żeby 
potrafi ł słuchać i rozmawiać z ludź-
mi oraz zmotywować ich do działa-
nia społecznego na rzecz swojej wsi. 
By potrafi ł łączyć ludzi, integrować 
ich, budować porozumienie w kwe-
stiach drażliwych i konfl iktowych. 
Nie musi być supermenem, ale po-
winien mieć odwagę reprezentować 
mieszkańców i ich postulaty na po-
siedzeniach Rady Gminy i przed 
Burmistrzem. Także jego otwartość 
na nowe pomysły dotyczące rozwo-
ju wsi oraz chęć współpracy z lokal-
nymi organizacjami może zasadni-
czo zmienić jakość życia mieszkań-
ców wsi. Ale chyba najważniejszym 
jest to, czy lubi swoją pracę, która 
jest przede wszystkim pracą spo-
łeczną, wymagającą poświęcenia 
czasu prywatnego, zaangażowania 
i serca. Żeby jednak sołtys mógł 
się wywiązać z powyższych, często 
trudnych zadań, trzeba mu pomóc 
w pracy – bo bez zaangażowania 
mieszkańców będzie mu bardzo 
trudno cokolwiek we wsi zmienić. 

Eryk Murlowski

na koniec kilka dowcipów 
o sołtysach...

*
Dlaczego w Wąchocku sołtys kazał po-

stawić latarnie koło domu?
- Żeby córka miała bliżej do pracy. 

*
Jest zima, minus 30 st. C, a sołtys otwo-

rzył wszystkie okna w domu i coś gotuje 
w kuchni. Wchodzi żona i pyta, dlaczego 
te okna pootwierane. - Bo robię budyń, 
a na torebce jest napisane, że trzeba go go-
tować i mieszać w przeciągu pięć minut. 

*
- Dlaczego w Wąchocku sołtys 

już nie chodzi w niedziele do kościoła?
- Kupił sobie samochód... 

*
Przychodzi sołtys do domu i mówi 

do żony:
- Słuchaj!!! Dokupiłem dzisiaj 10 hekta-
rów ziemi.
- Wiem.
- A skąd wiesz????
- Nasz koń się za stodołą powiesił. 

*
- Dlaczego nikt w Wąchocku 

już nie ogląda telewizji?
- Bo sołtys sobie założył żaluzje

S O Ł T Y S  SPOŁECZNIK CZY HOBBYSTA ?
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O podsumowanie minionego 
2009 r. i plany na 2010 rok zapy-
taliśmy kilku sołtysów z terenu na-
szej gminy. Poniżej przedstawiamy 
ich wypowiedzi.

Lidia Cziomer (sołtys Rado-
styni):

– Miniony rok obfi tował w wie-
le imprez zorganizowanych przez 
nas dla mieszkańców. Oprócz tra-
dycyjnych imprez okazjonalnych, 
na przykład z okazji Dnia Babci, 
Dnia Kobiet i innych zorganizo-
waliśmy imprezę odpustową, rok-
rocznie w październiku bawimy się 
na wiejskim Octoberfeście. W tym 
roku zaplanowaliśmy również wiele 
wspólnych imprez. Rok temu udało 
nam się wyremontować świetlicę, 
w Radostyni działa zespół wokalno 
– instrumentalny, który uświetnia 
nasze imprezy. Zamierzamy na wio-
snę zrobić kwietniki wzdłuż drogi 
na osiedlu i zagospodarować teren 
po byłym zbiorniku przeciwpożaro-
wym. Środki z funduszu sołeckiego 
przeznaczymy na remizę OSP.

Józef Matuszewski (sołtys 
Kolnowic):

– Nasi mieszkańcy, chociaż wieś 
jest mała są ofi arni i chętni do pra-
cy. Wywozili między innymi gruz 
w czasie remontu kościoła parafi al-
nego. Wyremontowane zostało pre-
zbiterium i dach świątyni. Cieszy 
nas, że udało się w minionym roku 
położyć we wsi nowy asfalt. W tym 
roku planujemy wykonanie chod-
nika do przystanku autobusowego, 
a ze środków z funduszu sołeckiego 
planujemy urządzenie placu zabaw 
dla dzieci na terenie przed byłą 
szkołą podstawowej. Chcielibyśmy 
aby udało się zorganizować w na-
szej wsi przedszkole.

Klaus Bremer (sołtys Wil-
kowa):

– W minionym roku niewiele mo-
gliśmy zrobić, ponieważ nie mie-
liśmy pieniędzy, musieliśmy od-
dać środki pożyczone od sołectwa 
w Rostkowicach. W ramach Odno-
wy Wsi wykonaliśmy dotychczas 
prace wartości czterdziestu tysięcy 
złotych. W 2010 roku planujemy 
przeprowadzić remont przydroż-
nej kapliczki. Na placu przy przy-
stanku autobusowym zamierzamy 
uporządkować plac i posadzić tam 
ozdobne krzewy. Nasi mieszkań-
cy są zbulwersowani zniszczeniem 
przez rolników z Nowego Browińca 
drogi transportu rolnego, którym 
nasi mieszkańcy dojeżdżają do ko-
ścioła we Wierzchu. 

Barbara Wilczak (sołtys 
Śmicza):

– W minionym roku udało nam 
się przeprowadzić zbiórkę pienię-
dzy na wykonanie z kostki bruko-
wej drogi do kościoła i na cmentarz. 
W tym roku planujemy wybudowa-
nie przy naszej remizie strażackiej 
magazynu na przechowywanie za-
kupionych stołów i ław, potrzeb-

nych na organizowanie lokalnych 
imprez. Planujemy także zakupić 
mały ciągnik z kosiarką aby kosić 
trawę na boisku sportowym i przy 
straży. Zaplanowaliśmy kupno  
ze środków z funduszu sołeckiego 
roślin ozdobnych i kwiatów dla ob-
sadzenia nimi skarpy przy drodze 
do Białej. W maju szkoła planuje 
zorganizowanie artystycznego pik-
niku dla mieszkańców.

Marcin Morawiec (sołtys 
Prężyny):

– W 2009 r. wiele wysiłku wło-
żyliśmy w zorganizowanie ważnych 
imprez, stulecia naszej straży po-
żarnej, pierwszego spotkania by-
łych i obecnych mieszkańców Prę-
żyny i dożynek powiatowo - gmin-
nych. W tym roku zamierzamy 
przystąpić do remontu wiejskiego 
domu kultury, część funduszu so-
łeckiego przeznaczymy na remont 
dróg transportu rolnego. Będzie-
my podejmowali starania na rzecz 
pozyskania środków fi nansowych 
z Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na remont świetlicy.

Zbigniew Baniak (sołtys La-
skowca):

– Cieszy nas to, że w minionym 
roku wyremontowany został odci-
nek drogi asfaltowej w naszej wsi 
oraz wybudowany nowy przysta-
nek autobusowy. We własnym za-
kresie położyliśmy płytki na scho-
dach do naszej świetlicy. Liczymy, 
że w tym roku uda się przeprowa-
dzić kolejny remont drogi. Pla-
nujemy wybudowanie chodnika, 
a z funduszu sołeckiego zamierza-
my sfi nansować urządzenie placu 
rekreacyjno – sportowego. Chcemy 
w naszych działaniach wzorować się 
na aktywnych działaniach podejmo-
wanych w sąsiednich Czyżowicach. 

Gabriela Neugebauer (soł-
tys Pogórza, radna Rady Miej-
skiej):

– Cieszy to, że w poprzednim roku 
udało nam się w ramach projektu 
„Ocalić od zapomnienia” zbudować 
makietę nieistniejącego już wiatra-
ka. Mieszkańcy aktywnie pracowali 
przy budowie kościoła fi lialnego 
w naszej wsi, który został pod ko-
niec roku uroczyście konsekrowany 
przez opolskiego ordynariusza. Cie-
szy nas też i to, że w minionym roku 
zdobyliśmy wyróżnienie w konkur-
sie Piękna Wieś Opolska za najlep-
szy start w Odnowie Wsi. Rozpo-
częliśmy również remont zabytko-
wej kapliczki na skrzyżowaniu dróg 
przebiegających przez wieś. Kon-
tynuowany będzie dalszy remont 
kapliczki, a z funduszu sołeckiego 
sfi nansujemy prace remontowe 
w naszej wiejskiej świetlicy. Zamie-
rzamy również zorganizować kilka 
imprez kulturalno - rekreacyjnych 
dla mieszkańców, w tym festyn pie-
czonego ziemniaka.

Rozmawiał: Ryszard Nowak

STARY I NOW Y ROK 
W SOŁECT WACH W dalszym ciągu w naszej gminie 

utrzymuje się znaczny spadek licz-
by ludności. Chociaż w niektórych 
miejscowościach liczba ta wzro-
sła o kilka osób, to jednak ogółem 
w roku 2009 ubyło nam 37 osób. 

W ubiegłym roku urodziło się 
o 25 dzieci więcej niż w roku 

JEST NAS CORAZ MNIEJ
2008, jednak zmarło też o 22 oso-
by więcej. 

Poniżej przedstawiamy dla po-
równania zestawienie liczby miesz-
kańców w mieście i poszczegól-
nych miejscowościach na koniec 
2008 i 2009 roku oraz liczbę uro-
dzeń i zgonów w naszej gminie:  

W roku 2009: 
– urodziło się – 109 dzieci

w tym: – 47 dziewczynek
 – 62 chłopców 

– zmarło – 131 osób
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Na dzień 31.12.2008 r. było 
11.060 osób zameldowanych w mie-
ście i gminie Biała.

Kierownik 
Referatu Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Białej

BĘDĄ FERMY WIATROWE
Zapewnił nas o tym Ryszard Bilski z fi rmy pilotującej sprawy zwią-

zane z pozyskiwaniem energii z wiatraków poruszanych siłą wiatru. 
Takie mają powstać na terenie między Olbrachcicami, Solcem i Wil-
kowem. - Obecnie zakończony został etap prac związany z przygoto-
waniem planów - powiedział R.Bilski. Kolejny etap związany z pro-
jektami technicznymi. Największym problemem będzie przesunięcie 
przebiegających przez te tereny linii energetycznej wysokiego napię-
cia. Liczymy, że wszystkie formalności związane z przyjęciem planów 
potrwają około dziewięciu miesięcy. Do dwóch lat powinniśmy przy-
stąpić do budowy ferm wiatrowych.

(n)

Serdeczne podziękowania
krewnym, sąsiadom, przyjaciołom i znajomym
oraz wszystkim którzy wzięli udział w ostatniej 

drodze

ś.p. IRMGARDY POMYKALSKIEJ
składa Rodzina
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Na tegoroczne zimowe ferie bo-
gatą ofertę sportową przygotowało 
Gminne Centrum Kultury. Do-
brym posunięciem było dzielenie 
startujących na kategorie wiekowe 
co wyrównało poziom rywalizacji 
w poszczególnych grupach oraz za-
chęciło większą ilość zawodników 
do uczestnictwa. 

Turniej tenisa stołowego dla 
uczniów szkół podstawowych wy-
grał Denis Wistuba (Miłowice), 
wyprzedzając Fabiana Lorenza 

(Śmicz) i Agnieszkę Janek (Kolno-
wice). Rywalizację dla gimnazjali-
stów w tej dyscyplinie zdominowali 
uczniowie z Łącznika, którzy zdo-
byli wszystkie medalowe pozycje. 
Zawody wygrał Mariusz Herz poko-
nując w fi nale Pawła Kołka. Trzecie 
miejsce przypadło Damianowi Ma-
zurowi po wygraniu z Mariuszem 
Fudalim (Biała). 

Prawdziwe tenisowe emocje mie-
liśmy w ostatnim turnieju, któ-
ry miał charakter otwartych mi-
strzostw i zgromadził zawodników 
z innych gmin. Eliminacje wyło-
niły czterech półfi nalistów, którzy 
walczyli o główne trofeum. W tym 
gronie był rodzinny duet Julian 
(ojciec) i Łukasz (syn) Kumkowie 

z Prudnika. Ostatecznie po bardzo 
zaciętej walce mistrzem został Pa-
tryk Bania (Biała) wyprzedzając 
Juliana Kumka, a trzecie miejsce 
wywalczył Łukasz Kumka pokonu-
jąc w decydującym meczu Damiana 
Mazura.

Dziewięć drużyn (to rekord) 
zgłosiło się do turnieju siatkówki, 
który odbył się na sali w PG Biała 
i trwał prawie pięć godzin. Zawody 
te zgromadziły zespoły niemal z ca-
łego powiatu prudnickiego.

Trzy zwycięskie zespoły z grup 
eliminacyjnych walczyły o miano 
najlepszej tego turnieju. W fi nale 
wszystkie drużyny odniosły po jed-
nym zwycięstwie i o końcowej kla-
syfi kacji decydowała różnica po-
między zdobytymi i straconymi 
setami. Końcowa klasyfi kacja:

1. ON – LINE 3 3:2 (+1)
2. OSP Dytmarów 3 2:2 (0)
3. GZ Biała 3 2:3 (-1)
Zwycięska drużyna występowała 

w następującym składzie: Kamil       
i Łukasz Lubaszka, Dawid Zalew-
ski, Mateusz Mroczek, Łukasz So-
kołowski, Grzegorz Polak, Artur 
Berezecki, Roland Kuliszewski.

 Na pewno, największą popular-
nością cieszy się piłki nożna i współ-

zawodnictwo w tej dyscyplinie gro-
madzi zawsze duże rzesze zawod-
ników i kibiców. Pierwszy turniej 
zorganizowano dla szkół podstawo-
wych i wszystkie placówki wystawi-
ły swoje reprezentacje. W tej grupie 
umiejętności nie są jeszcze najważ-
niejsze ale zaangażowaniem i wa-
lecznością ci młodzi chłopcy mogli-
by obdarować starszych kolegów. 
Turniej wygrała z kompletem zwy-
cięstw reprezentacja Białej (9 10:4) 
wyprzedzając Łącznik(6 5:3), Po-
górze (3 3:3) i Śmicz (0 3:11). Skład 
pierwszej drużyna: K. Puchała, M. 
Martyniuk, T. Wistuba, D. Solnik, 
K. Martyniuk, M. Woźniak, K. Ot-
męcki.

Do turnieju gimnazjalistów przy-
stąpiło pięć drużyn, które grały 
systemem „każdy z każdym”. Naj-
lepsze okazały się „Aktimele”, któ-
re zakończyły turniej bez porażki  
(4 10 10:3) wyprzedzając o jeden 
punkt FC Lewiatan (4 9 16:4). 
O trzecim miejscu decydowały rzu-
ty karne gdyż dwie drużyny uzyska-
ły taką samą liczbę punktów i po-
siadały taką samą różnicę bramek 
a w bezpośrednim meczu padł bez-
bramkowy remis. Skuteczniejsze 
okazały się Kasztany (4 4 4:8 k.2) 
i one wróciły z turnieju z pucharem. 
Kolejne miejsce przypadło drużynie 
o nazwie FC Brudek (4 4 4:8 k.0). 

BIALSKIE FERIE` 2010 NA SPORTOWOBIALSKIE FERIE` 2010 NA SPORTOWO
Na ostatnim miejscu zakończyli 
rozgrywki „Szambiarze” (4 1 3:14) 
którzy jako jedyni urwali punkt 
Aktimelom. Pierwsze dwie drużyny 
to uczniowie PG z Łącznika nato-
miast pozostałe stanowili ucznio-
wie bialskiego gimnazjum. W skład 
najlepszej drużyny tego turnieju 
weszli: M. Janoszek, W. Lisowski, 
S. Szolc, D. Siano, K. Kryś, T. Neu-
gebauer, A. Plachta.

Na zakończenie ferii zaplano-
wano otwarty turniej w halowej 
piłce nożnej. Frekwencja przerosła 
oczekiwania organizatorów. Do ry-
walizacji zgłosiło się aż 19 drużyn 
– to rekord wszechczasów. Wo-
bec tak wielkiej ilości startujących 
musiano eliminacje przeprowa-
dzić w sześciu grupach a ich zwy-
cięzcy awansowali do półfi nałów, 
które wyłoniły trzech fi nalistów. 
Główna nagroda przypadła Cienia-
som, którzy kolejno pokonali Byki 
3:2 i Foot Fighters 1:0. drugie miej-
sce przypadło Bykom po wygraniu 
3:2 z Foot Fighters. Mistrzowska 
drużyna wystąpiła następującym 
zestawieniu: P. Babilas, P. Bania, P. 
Dobrzański, M. Rinke, K. Rinke, M. 
Czerniak.

Najlepsi w poszczególnych kon-
kurencjach otrzymali puchary oraz 
sprzęt sportowo – rekreacyjny

jk

Na kolejny turniej skata spor-
towego do naszego miasta przy-
było aż 38 zawodników z całego 
województwa w tym trzech za-
wodników grających na co dzień 
w I lidze. Świadczy to o tym jaką 
renomę mają w tym środowisku 
turnieje organizowane w Białej. 
Zawody rozgrywane były tradycyj-
nie przyjętym system tj. trzy run-
dy po 24 rozdania i suma punk-
tów ze wszystkich rund decyduje 
o końcowej klasyfi kacji.  Zawod-
nicy z naszej gminy byli bardzo 
gościnni i „oddali” wszystkie pre-
miowane miejsca przyjezdnym. 
Co prawda jeszcze po dwóch run-
dach cicho liczyliśmy na sukces 
Ernesta Kusbera z Łącznika, który 
plasował się na trzecim miejscu. 
Niestety bardzo słaba ostatnia 

runda zdegradowała go do drugiej 
dziesiątki. Bezapelacyjnym zwy-
cięzcą okazał się Zbigniew Buciak 
(Opole), który był również naj-
lepszych w dwóch rundach. Or-
ganizatorzy nagrodzili dziesięciu 

najlepszych zawodników turnieju 
oraz zwycięzców poszczególnych 
rund. 

Prezentujemy najlepszych:
1. Zbigniew Buciak (Opole) – 

2691 pkt

DOBOROWA OBSADA W SKACIEDOBOROWA OBSADA W SKACIE 2. Michał Królczyk (Tarnów Op.) 
– 2283 pkt

3. Jerzy Trzeciakowski (K-Koźle) 
– 2091 pkt

4. Andrzej Farana (Obrowiec) 
– 1988 pkt

5. Krzysztof Robota ( Zielina) 
– 1944 pkt

6. Jan Mencler (Głogówek) – 
1902 pkt

7. Franciszek Kornek (Chrzowi-
ce) – 1891 pkt

8. Romuald Goncerzewicz (K-
Koźle) – 1815 pkt

9. Dieter Bieniek (Chróścice) 
– 1738 pkt

10 Adam Koryzma (Obrowiec) 
– 1737 pkt

zwycięzcy rund:
I. Zbigniew Buciak – 954 pkt
II. Romuald Goncerzewicz – 

949 pkt
III. Zbigniew Buciak – 1264 pkt

jk
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

OFERUJE  NOWE  PRODUKTY 

►  KREDYT 

„BEZPIECZNA GOTÓWKA”      

► ► KREDYT   

„SZYBKA GOTÓWKA” 

► ►► KARTA VISA 

Classic Debetowa   - GRATIS !!! 

Zespół muzyczny

PRESTIGE
   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

Więcej informacji  uzyskacie 

Państwo w siedzibie Banku 

ul. Prudnicka 29 A.

 

NOWA KARTA
NOWE MOŻLIWOŚCI
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Szczere wyrazy współczucia radnemu 

LEONOWI PESZEL
z powodu śmierci teściowej

składają radni Rady Miejskiej w Białej
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BIALSKA STUDNIÓWKA 2010

Siedzą ( od lewej): wychowawczyni klasy Agnieszka Sejnowska i dyrektor 
szkoły Romana Wołczyk.
Stoją od lewej - (pierwszy rząd): Elwira Augustyn, Anna Gołyś, Jagoda 
Majewska, Dagmara Scholz, Elżbieta Honysz, Weronika Piontek, Barba-
ra Naugebauer, Edyta Morawiec, Edyta Teleżyńska, Daria Okoń.
Stoją od lewej (drugi rząd): Bartosz Pache, Mariusz Kmieck, Adam Gry-
zło, Jacek Cielecki, Tomasz Rak, Krzysztof Kłonowski i Marcin Tomala.

Klasa III b

Klasa IIIa
Siedzą od lewej: wychowawczyni Karina Fischer i dyrektor szkoły Ro-
mana Wołczyk. Stoją od lewej: Ewelina Józef, Anita Gruchmann, Pau-
lina Szukalska, Ewelina Goliasz, Anna Szymczyna, Nikola Krupa, Piotr 
Krawczyk, Wioletta Globisz, Katarzyna Byra, Kamila Bocheńska, Nikol 
Strzoda, Sandra Kern, Wioletta Klose.
 29 stycznia br.  

Autor zdjęć: Piotr Głombica


