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10 kwietnia 2010 r. w godzinach 
rannych pod Smoleńskiem nastąpi-
ła tragiczna w skutkach katastrofa 
polskiego samolotu rządowego le-
cącego z przedstawicielami najwyż-
szych polskich władz na uroczyste 
obchody siedemdziesiątej rocznicy 
zbrodni katyńskiej. W gęstej mgle 
samolot rozbił się przed wylądowa-
niem na lotnisku. W katastrofi e zgi-
nęło 96 osób, w tym prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżonką Marią, 
były prezydent RP na uchodźtwie, 
dwóch wicemarszałków Sejmu, 
kilku posłów do Sejmu i Senatu, 
pracownicy kancelarii prezydenta 
RP, przedstawiciele centralnych 
urzędów w państwie, najwyżsi ran-
gą dowódcy sił zbrojnych, kapelani 
i inni duchowni, przedstawiciele 
rodzin katyńskich i Solidarno-

Również tragedia pod Smoleń-
skiem była wstrząsem dla miesz-
kańców naszej gminy. Z inicjatywy 
bialskiego proboszcza o. Franciszka 
Bieńka w Białej odbyła się uroczy-
sta msza św. ku czci ofi ar katastrofy 
pod Smoleńskiem, w której uczest-
niczyli proboszczowie z bialskiego 
dekanatu, przedstawiciele miejsco-
wych władz, radni i mieszkańcy. 
W czasie mszy odprawionej pod 
przewodnictwem dziekana ks. Pio-
tra Doleżycha z Ligoty Bialskiej 
okolicznościową homilię związa-
ną z tragedią pod Smoleńskiem 
wygłosił ks. Reinhold Gordzielik 
- proboszcz ze Śmicza. Następnie 
uczestnicy religijnej uroczystości 
udali się pod pomnik na bialskim 

Rynku, gdzie przedstawiciele władz 
między innymi burmistrz Arnold 
Hindera i delegacja Gminnego 
Centrum Kultury złożyli symbo-
liczne wiązanki kwiatów. Zapa-
lone zostały ku czci ofiar trage-
dii znicze. Wielu mieszkańców 
na czas narodowej żałoby wywie-
siło flagi narodowe. Na bialskim 
Rynku pod portretem prezydenc-
kiej pary zapalone zostały symbo-
liczne znicze. Wierzymy, że ta bo-
lesna lekcja historii będzie dla nas 
wszystkich podstawą do kształto-
wania jedności i społecznej zgo-
dy, jednoczenia się wokół spraw 
najważniejszych dla kraju i jego 
mieszkańców.   

R. Nowak

ści, obsługa samolotu i ofi cerowie 
ochrony. Wydarzenie to tragiczne 
w skutkach wstrząsnęło do głębi 
sumieniami Polaków niezależnie 
od ich poglądów i przekonań poli-
tycznych. To była wielka narodowa 
tragedia. Wszyscy jednoczyliśmy 
się w bólu, daliśmy wyraz naro-
dowej solidarności, ucichły spo-
ry i waśnie na scenie politycznej. 
Z nami w smutku pogrążeni byli 
również przedstawiciele różnych 
narodów - politycy i zwykli ludzie. 
To była wielka patriotyczna lekcja 
dla nas wszystkich. I obyśmy z niej 
wyciągnęli wnioski, stali się lep-
szymi obywatelami, zjednoczeni 
wokół celów nadrzędnych - budo-
wy Ojczyzny na trwałym gruncie 
solidaryzmu społecznego, miłości 
i jedności.

TRAGEDIA POD SMOLEŃSKIEMTRAGEDIA POD SMOLEŃSKIEM
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MIĘDZYNARODOWA 
MUZYCZNA MAJÓWKA

DARY DLA
SZPITALA

PRACOWITA SESJA

„DŹWIĘK BLASZANEGO BĘBENKA”
Łącznik 20 – 23. 05. 2010r

20.05.2010r -czwartek
2000  (boisko)- koncert orkiestry TRACHTENKAPELLE  STETTEN (Niemcy)

21.05.2010r -piątek
1900 (boisko) – Biesiada Piwna
występują: orkiestra KRNOVANKA (Czechy)
zespoły artystyczne miejscowych placówek oświatowych

22.05.2010r -sobota
1900 (boisko) – zabawa taneczna  z TRACHTENKAPELLE STETTEN

23.05.2010r - niedziela 
930 (kościół parafi alny)  uroczysta msza św. z udziałem niemieckiej orkiestry
1400 (boisko) – festyn rodzinny w części muzycznej wystąpią: chór SENIORES
i orkiestra TRACHTENKAPELLE STETTEN
1800 (boisko) – zabawa taneczna

Organizatorzy zapewniają liczne stoiska gastronomiczne  oraz dużo 
atrakcji dla najmłodszych.

Zapraszamy
Zarząd DFK Łącznik

Po raz kolejny urządzenia elek-
trycznie bezpłatnie naprawił Piotr 
Apostel - właściciel zakładu elek-
tro - mechanicznego w Otokach. 

Pieniądze szpitalowi ofi arowali; Ire-
na Skarżyńska z Niemodlina, Kimel 
z Chrzelic, Irena Czaja z Solca, Elfry-
da Chowaniec z Chrzelic. Dwie osoby 
z terenu bialskiej gminy ofi arowały 
szpitalowi pieniądze anonimowo.

Kuchni szpitalnej produkty spo-
żywcze nieodpłatnie przekazali: Zu-
zanna Leśniak z Nowej Wsi - buraki, 
Daniel z Wilkowa - jajka, Ryszard 
Kaul z Białej - jabłka, Józef Olesz-
czuk z Branic - cebulę. Jedna osoba 
anonimowo ofi arowała jajka.

Mamy wiosnę, robimy porządki 
w piwnicach w których znajdują 
się owoce, warzywa i inne produk-
ty przydatne do spożycia. Nie wy-
rzucajmy ich na śmietnik, prosimy 
o ich przekazanie szpitalowi.

Kazimierz Kasicz

Poetyckie spotkania
W Białej u państwa Myszyńskich 

nie czekali aż stopnieją śniegi. Za-
prosili miłośników poezji do siebie 
na poetyckie wtorki. Patronat nad 
tym kulturalnym wydarzeniem spra-
wuje Gminne Centrum Kultury. Anna 
a szczególnie Piotr Myszyński od daw-
na marzyli o tym, aby częściej spotykać 
się z poezją. Chcieli aby młodzi ludzie 
i ci starsi którzy piszą, ale nie publi-
kują swoich utworów mogli je zapre-
zentować publicznie. Chodziło o to, 
aby w ciszy i spokoju przeczytać na-
pisane wiersze, podzielić się z innymi 
tym co stworzyli w uniesieniu, radości 
czasem i smutku i przelali swoje myśli 
na kartkę papieru. 

Przy świecach, herbacie, orzesz-
kach i ciasteczkach zaprezentowano 
wiersze. W spotkaniu uczestniczy-
li polonistka Danuta Bajor, Sylwia 
Plitzko, studenci Marek Dziony z ko-
legą Marcinem Bauczą i gospodarze. 
Na drugim spotkaniu Marek zapre-
zentował reportaż fi lmowy o Piotrze, 
który zrobił na zlecenie w języku 
niemieckim (studiuje germanistykę) 
na Uniwersytecie Opolskim. Odwie-
dziła ich też poetka Irena Rup z Głu-
chołaz, która młodym poetom prze-
kazała cenne wskazówki, a Henryka 
i Stanisław Młynarscy z Głogówka 
przywieźli imbir  do herbaty i wiele 
nowości literackich. Imbir rzekomo 
chroni przed grypą. 

Anna i Piotr Myszyńscy zapra-
szają piszących, znajomych i nie-
znanych dotychczas ludzi do siebie 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
od godziny 17,00.

Poeta

30 marca br. na sesji Rady Miejskiej w Białej podjęto najwięcej uchwał 
w obecnej kadencji - bo aż 41, przy czym 31 z nich dotyczyło zmiany sta-
tutów rad sołeckich działających na terenie gminy. Procedury prawne 
stanowią aby każdy statut sołectwa ze zmianami został zaakceptowany 
na zebraniach wiejskich odbytych w styczniu i lutym br. Frekwencja do-
pisała, w  marcowej tegorocznej sesji uczestniczyli wszyscy radni. Przyjęli 
oni informację o stopniu zaspokajania pomocy i opieki społecznej w gmi-
nie Biała oraz działalności Stacji Opieki Caritas i gabinetu rehabilitacyj-
nego za 2009 r. 

Radni podjęli uchwały w sprawach:
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.190.000 zł na bu-

dowę drogi gminnej Solec - Olbrachcice (968 tys. zł), budowę budynku 
mieszkalnego w Białej przy ul. Kościuszki 26-28 (1.450.000 zł) o rozbu-
dowę kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice: Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, 
Szkolna i Oświęcimska) - (772 tys.zł). Spłata kredytu nastąpi ze środków 
gminnych w okresie 15 lat, począwszy od 2011 r.

–  zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na re-
alizację inwestycji pn. „Utworzenie centrum integracji i rekreacji 
w Pogórzu” 

–  zadania które będzie realizowane w ramach Programu Europej-
skiego Funduszu Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - koszt 
122.460 zł ze spłatą należności do 30.04.2011 r.

Podjęcie tych dwóch ostatnich pożyczek w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego jest korzystne ze względu na oprocentowanie ich w wysokości 
nie wyższej niż 1,5 proc., przy czym na spłatę tych inwestycji pozyskano 
środki unijne. 

Podjęto 31 uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w statutach dzia-
łających na terenie bialskiej gminy sołectw i osiedli. Procedura prawna 
wymagała, aby uchwały w sprawie statutu każdego sołectwa i osiedla 
podjęta została w oddzielnym głosowaniu.

Na pracowitej marcowej sesji zapadły również decyzje w sprawie za-
twierdzenia pracy poszczególnych komisji Rady i sprzedaży w trybie 
przetargowym i bezprzetargowym lokali i nieruchomości zlokalizowa-
nych na terenie miasta.

Do niektórych zagadnień poruszonych na sesji powrócimy w kolejnych 
wydaniach gazety. 

SZKOLNY DZIEŃ 
SPORTU

To już tradycja naszej szkoły. 
W tym roku Dzień Sportu został zor-
ganizowany w marcu pod hasłem 
„Żyj zdrowo i na sportowo nie tylko 
na wiosnę”. W tym dniu nie ma za-
jęć lekcyjnych, czas spędzamy w sali 
gimnastycznej. Są organizowane 
wówczas rozgrywki międzyklaso-
we. Każdą rywalizację oceniało jury 
w którym zasiedli nasi nauczyciele: 
Romana Wołczyk, Jerzy Czerwiński 
oraz o.Maciej Kostecki.

Do punktacji zaliczano:
- stroje klasowe (każda musiała 

być ubrana jednakowo),
- piosenki antynałogowe śpiewa-

ne przed publicznością,
- plakaty o treści antynałogowej. 
Do końcowych wyników doliczane 

są punkty za frekwencję danej klasy, 
sportowe konkurencje tj. skakanie 
przez linę, przeciąganie liny, rzu-
ty do kosza oraz turniej siatkówki. 
Wszystkie klasy zaprezentowały wy-
soki poziom, ale w tym roku najlepsza 
okazała się klasa I a, II miejsce zajęła 
klasa II b, a III - II t. Celem sporto-
wych imprez było pokazanie, że nało-
gi nie są do niczego potrzebne. 

W ramach Dnia Sportu zorgani-
zowany został również pokaz talen-
tów. Na odwagę pokazania talen-
tów zdecydowali się: Sławomir Par-
fi mczyk, który zaprezentował popis 
gry na gitarze elektrycznej, Helena 
Remisz wykorzystała aktorskie 
umiejętności w monologu, a Mar-
celina Spychała, Anna Szymczyna 
i Ewelina Goliasz zaprezentowały 
taneczne popisy. Andrea Józef, Na-
talia Piechaczek, Sebastian Kwo-
czek i Krystian Kauczor pochwalili 
się umiejętnościami skakania przez 
podwójną skakankę, co wbrew 
pozorom nie jest łatwe. Dariusz 
Czerski w grupie z Pauliną Ofi erą, 
Barbarą Brzostowicz i Dorotą Ja-
noszek wystąpili na monocyklach, 
a to co pokazał Darek przerosło 
oczekiwania publiczności. Skoki 
ze skrzyni i jazda po ławeczce były 
niesamowite. Wystąpił także Bar-
tosz Pache którego zdolności akro-
batyczne wszyscy podziwiali.

W dniach poprzedzających Dzień 
Sportu przez dwa dni czynna była 
wystawa zainteresowań. Helena 
Remisz zaprezentowała własno-
ręcznie wykonaną biżuterię, Ka-
rol Mrugała klasery ze znaczkami, 
a Marcelina Spychała kolekcje mo-
net i kart telefonicznych. Aneta Wi-
stuba na wystawę przyniosła kury 
ozdobne. Ogromną kolekcją pocz-
tówek pochwaliła się Manuela Bed-
narz, a Piotr Warzybok, Joanna Sto-
larczyk i Ewa Dębicka pokazali zdol-
ności plastyczne prezentując własne 
rysunki.  Co roku przygotowaniem 
Dnia Sportu zajmują się nauczycie-
le wychowania fi zycznego Marzena 
i Lesław Spychała, którym należą się 
za wkład pracy podziękowania.

Aleksandra Parusel
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Anna Myszyńska

Na wesela żymlołki
Kwiecień to miesiąc wesel, 

bo w mołju już nie jest dobrze robić 
wesela. Genał żołdyn nie wie czemu, 
jest to przecał nołfajniejszy miesiąc, 
a jednak starzy ludzie powiadali, 
że jyno w aprela są szczęśliwe wesela 
i niech już tak łostanie. To szczęście 
zowizoł zależy od siłał inszych rze-
czy, bestusz se też piyrwyj zwiało: 
Ein Pferd sucht man im Stall, eine 
künftige Frau im Haus. To znaczy 
konia sie łowi w masztalni a przyszłą 
kobietę doma. 

Jakie terołz stroją wesela i kaj 
jadą do restaurantów, to wiecie. 
Jak było piyrwyj za mojej młodości 
ech wom już siłał razy rozprawiała, 
ale porząd se dowia jeszcze coś no-
wego np. jak to blank dołwno wy-
glądały wesela u ludzi, co byli bied-
ni, kajś służyli abo robili we dworze 
tj. w majątku grołfa. Ci to wesela 
mogli robić jyno w sobota. 

Na takich weselach nie było trzech 
gangów, kołołczy i durtów, były jyno 
świeże jelitka, pieczone miałse ze za-

jąca, golert, wandzonka, a na deser 
była bania z cimtał i nelkoma. Do tego 
swojskie wino i trochał samo zro-
bionej gorzołki. Coś bażej nowego 
i już lepszego były strucle pieczone 
w wielołku. Wtedy nie było jeszcze 
formów do tych babków, to ludzie 
pożyczali po całej wsi kastrołliki na to. 
Po jedzeniu weselnicy szli na zołl i przy 
muzyce tańcowali do rana. 

Jakie to było piyrwyj wszystko ajn-
fachowe, a my se terołz zajeżdżomy 
z tyj warzeniem i z tyj kupowaniem 
tak jak joł na świanta. Nie stykło 
jyno blołkrołt do rolad i klusek na ło-
biołd, musiały jeszcze być buraczki 
ze chrzanał, zielony sałołt no i ogór-
ki na przyczynek. Na co to tela tego, 
ale widzi se w sklepach i se kupi, 
bo szporować stało se też jakoś ein 
Fremdwort. A wiecie iż dołwno 
temu biedni ludzie jak już musieli 
coś kupić, szli wczas rano do sklepu 
żyda, coby być piersi. Bo tam w tych 
sklepach był zwyczaj, iż pierszi klient 
musiał coś kupić, nie można go było 

wypuścić po prózną, bo inaczej cały 
dzień byłby bez geszeftu. I wtedy se 
ludzie mogli tał targować i żyd siła 
musiał spuścić bele jyno ten pierw-
szy klient nie wyszoł ze sklepu z ni-
czyj.

Słyszycie, zajś odeszłach od wesel, 
a jeszcze tela ech wom chciała połu-
naczyć. Bo widziałach w telewizorze 
ślub w kościele prawosławnym, kaj 
nad głowoma dzierzą młodym piykne 
korony. W tyj czasie ksiądz ich związał 
przed łoltorza. Po ślubie szli na zołl, 
kaj był fajer i tał jest taki zwyczaj, iż 
młody pon zacznie pierwszy taniec, 
ale ze swoją brałtą na rałkach i to dojś 
długo som z nią tańcuje. Jernika, jak 
ta jego jest możno tak daleko i fest ru-
boł, to nie moł nic do śmiechu. 

W marcu br. radni Rady Miej-
skiej w Białej podjęli uchwałę 
o przekazaniu 3.000 zł dla Komen-
dy Powiatowej Policji w Prudniku 
z przeznaczeniem na wypłaty dla 
policjantów z  bialskiego Poste-
runku Policji za pracę w godzinach 
ponadnormatywnym. 

TRZY TYSIĄCE 
DLA POLICJI

Sołectwo Browiniec Polski    - 7.644,55 zł
Sołectwo Brzeźnica    - 10.001.80 zł
Sołectwo Chrzelice     - 18.197,11 zł
Sołectwo Czartowice     - 6.983,63 zł
Sołectwo Dębina     - 6.697,24 zł
Sołectwo Frącki      - 6.697,24 zł
Sołectwo Gostomia     - 14.077,42 zł
Sołectwo Górka Prudnicka    - 9.032,46 zł
Sołectwo Grabina     - 13.813,06 zł
Sołectwo Józefów     - 6.983,63 zł
Sołectwo Kolnowice     - 10.552,56 zł
Sołectwo Krobusz     - 12.094,68 zł
Sołectwo Laskowiec     - 6.388,81 zł
Sołectwo Ligota Bialska     - 12.314,99 zł
Sołectwo Łącznik     - 22.030,40 zł
Sołectwo Miłowice     - 7.093,78 zł
Sołectwo Mokra      - 7.886,88 zł
Sołectwo Nowa Wieś     - 9.186,67 zł
Sołectwo Ogiernicze     - 7.997,03 zł
Sołectwo Olbrachcice     - 12.028,59 zł
Sołectwo Otoki      - 8.679,97 zł
Sołectwo Pogórze     - 18.703,80 zł
Sołectwo Prężyna     - 11.411,74 zł
Sołectwo Radostynia     - 13.702,90 zł
Sołectwo Rostkowice     - 8.988,40 zł
Sołectwo Solec      - 8.944,34 zł
Sołectwo Śmicz      - 15.090,82 zł
Sołectwo Wasiłowice     - 8.173,27 zł
Sołectwo Wilków     - 8.349,52 zł
------------------------------------------------------------------------------
Razem fundusz sołecki  na 2010 r.   - 309.747,29 zł

Zainteresowanych informujemy, że wysokość funduszu sołeckiego na-
liczana jest zgodnie z przepisami w tej sprawie według wzoru:

     Liczba mieszk.na 30.06.2009 r.
2 +   -------------------------------------- x kwota baz. - 2.203,04 zł 
                        100
30 marca 2010 r. na sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę o wyra-

żeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2011 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 
NA 2010 ROK

„Chcemy być aktywniejsi na rzecz integracji mieszkańców”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII” Promocja integracji  społecznej”, Działanie 7.3.” Inicjatywy 

lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Projekt współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o projekcie  i rekrutacja uczestników do projektu 
Szanowni Państwo!
Gmina Biała realizuje projekt  konkursowy p.n. „Chcemy być aktyw-

niejsi na rzecz integracji mieszkańców”, który skierowany jest do:
- osób bezrobotnych, 
- osób aktywnych zawodowo i zainteresowanych podniesieniem swoich 

kompetencji w zakresie   rozwoju postaw prospołecznych i zawodowych,
 - liderów lokalnych, sołtysów i działaczy organizacji pozarządowych chcą-

cych pomóc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, ograniczać 
zagrożenia wykluczenia społecznego i wzmacniać integrację mieszkańców.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju inicjatyw na rzecz 

aktywizacji i integracji społeczności Gminy Biała. 
Cel główny będzie realizowany poprzez:
- cykl spotkań z doradcą zawodowym i  psychologiem, 
- warsztatów z poprawy wizerunku, 
- szkolenia z zakresu  wsparcia organizacji pozarządowych i spotkań 

z liderami i aktywistami
- kurs szkoleniowy w zakresie fl orystyki (bukieciarstwa) 
- kurs szkoleniowy w zakresie obsługi komputera 
- szkolenie z zakresie udzielania pierwszej pomocy  i szkolenie z bhp 
- prelekcję lekarza na temat zdrowego stylu życia,
- imprezę integracyjną  na zakończenie i podsumowanie  projektu.
Szkolenia odbywać się będą w grupach tematycznych w Gminnym 

Centrum Kultury w Białej  ul. Prudnicka Nr 35  w terminie ustalonym 
z uczestnikami projektu.

Wszystkie  szkolenia i kursy są bezpłatne.
Projekt realizowany jest od  1 kwietnia 2010 do 30 września  2010r. 
Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest do 15 maja 2010r.  

poprzez zgłoszenia w  Urzędzie Miejskim w Białej pok. Nr 13  osobiście lub te-
lefonicznie – nr tel. 077 4388 558 lub  w Gminnym Centrum Kultury Białej– 
ul. Prudnicka Nr 35  - osobiście lub telefonicznie - nr  tel. 077 4387026. 

Deklaracje uczestnictwa  dostępne są w miejscach przyjmowania zgłoszeń. 
Serdecznie zapraszamy Państwa  do uczestnictwa w projekcie.

Maria Tomala - Zastępca Burmistrza
                                                  
 

Turniej Bezpieczeństwa 
24 kwietnia br. odbył się na 

placu przyszkolnym na Osie-
dlu Tysiąclecia Powiatowy 
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Biała od wielu już 
lat jest organizatorem powia-
towego turnieju. Duży wkład 
pracy w przygotowanie turnie-
ju wkładają nauczyciele m.in. 
Bolesław Szymczyna ze szkoły 
podstawowej i Zbigniew Kucik 
z miejscowego gimnazjum.

Jan Szczurek

Za oknem
Zwarty krąg
jakby betonowy.
W środku pycha, buta
pokryta pokostem
europejskim.
Sąsiad obok.
Potrzebny
gdy trwoga.
Nigdy na odwrót. 
Zanik pamięci
- jak zawsze.
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ROZWÓJ 
BIALSKIEGO SZPITALA

W 2009 r. w bialskim szpitalu 
utworzony został oddział niewydol-
ności serca. Jest to jedna z nielicz-
nych placówek w kraju leczących te 
przewlekłe schorzenia niewydolno-
ści serca. To był strzał w dziesiątkę - 
zgodnie twierdzi personel szpitala. 
To jednocześnie wyraz uznania dla 
wysokiej jakości usług świadczo-
nych przez tę placówkę.

Bialski szpital od wielu lat cieszy 
się uznaniem pacjentów i innych 
placówek leczniczych. Na tę opi-
nię składa się jakość świadczonych 
usług, fachowość personelu i stały, 
systematyczny rozwój i podnoszenie 
standardów leczniczych. Od lat pla-
cówka wzbogaca się o nowy sprzęt 
specjalistyczny. Ostatnim nabytkiem 
bialskiego szpitala jest wysokiej kla-
sy urządzenie do kontrapulsacji 
służący poprawie przepływu krwi 
w naczyniach krwionośnych koń-
czyn dolnych u osób z chorobą wień-
cową i niewydolnością serca. Tej kla-
sy aparat jest pierwszym tego rodza-
ju w Polsce. Już po dwóch zabiegach 
pacjenci czują się lepiej. Potwierdził 
to między innymi pacjent z podo-
polskiego Czerwonkowa Kazimierz 
Kłos: - Odczuwam ulgę, to efekt 

zabiegów poprawiających krążenie 
krwi w naczyniach krwionośnych. 
Zabiegi wykonuje Jolanta Migdziń-
ska, Aparat znajduje się w pracowni 
rehabilitacyjnej bialskiego szpitala. 

Wyrazem uznania dla efektów 
leczniczych małego bialskiego 
szpitala jest zaliczenie placów-
ki do grupy dwustu europejskich 
renomowanych klinik i szpitali 
zajmujących się badaniami i lecze-

niem chorób niewydolności serca 
w ramach Europejskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego. 

W piśmie skierowanym kilka 
miesięcy temu przez kierownika 
kliniki kardiologicznej w Łodzi 
prof. Jarosława Dróżdża do dyrek-
tora bialskiego szpitala dr n.med. 
Zdzisława Juszczyka czytamy mię-
dzy innymi:

„W imieniu Zarządu Sekcji Nie-
wydolności Serca Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego pra-
gnę zaprosić Państwa do badania 
Heart Failure Survey organizo-
wanego przez Europejskie Towa-
rzystwo Kardiologiczne. Badanie 
jest prospektywnym, wieloośrod-
kowym, obserwacyjnym rejestrem 
pacjentów z ostrą i przewlekłą 
niewydolnością serca. Prowadzo-
ne jest w 200 ośrodkach 12 krajów 
europejskich, a wybór Państwa 
ośrodka podyktowany jest wyso-
ką jakością opieki kardiologicznej 
i znakomitą kadrą specjalistyczną. 
Zarówno program badania jak 
i udział Państwa został zaakcep-
towany przez Prezesów Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego, 
prof. Waldemara Banasiaka, Eu-

ropejskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego prof. Roberto Ferrari 
oraz Heart Failure Association 
prof. Piotra Ponikowskiego”. 

Opinie wymienionych i uzna-
nych sław i autorytetów z zakresu 
medycyny pozostawiamy bez ko-
mentarza. One świadczą najdobit-
niej o ocenie pracy małego bial-
skiego szpitala, jegfo osiągnięciach 
i sukcesach.

Krzysztof Fiebich - Brzeźnica:
- W minionym roku otrzyma-

liśmy Żuka przystosowanego 
do potrzeb strażaków. To dar OSP 
z Chałupek koło Raciborza. Jeste-
śmy strażakom wdzięczni za pre-
zent. W ubiegłym roku dokończy-
liśmy remont świetlicy w naszej 
remizie. Przy boisku sportowym 
w Brzeźnicy powstanie plac tre-
ningowy i na ten cel przeznaczymy 
tegoroczny fundusz sołecki. 

Julia Piotrowska - przewodni-
cząca samorządu mieszkańców 
nr 1 w Białej:

- Planujemy przeniesienie placu 
zabaw na ul. Prudnicką na teren 
za Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej. Tam jest dużo wolnego miej-
sca. Jako samorząd mieszkańców 
nie dysponujemy środkami fi nan-
sowymi z funduszu sołeckiego, 
dlatego każde prace muszą być wy-
konane we własnym zakresie lub 
przy fi nansowym wsparciu gminy. 

Walerian Osiewacz 
 - Ligota Bialska:

- W 2009 r. obchodziliśmy stu-
lecie naszego kościoła parafi alne-
go. Z tej okazji zorganizowaliśmy 
na naszym boisku sportowym fe-
styn. Również rodzinny festyn od-
był się z okazji Dnia Dziecka. Zor-
ganizowany został także turniej 
tenisa stołowego. Fundusz sołecki 

na 2010 r. przeznaczymy na za-
kup rur. Już drugi rok realizujemy 
to zadanie, aby woda deszczowa 
była odprowadzana do rowów. 

Teresa Hreczaniuk 
- Gostomia:

W okresie dziesięciu lat istnie-
nia Stowarzyszenia Odnowy Wsi 
w naszej miejscowości wiele zro-
biono. Już w 2000 r. oddaliśmy 
do użytku w naszej wsi plac zabaw 
dla dzieci. Mamy nowy przystanek 
PKS. W czynie społecznym został 
utwardzony plac przy posesji pana 
Przybyły. Następnie położny został 
tam dywanik asfaltowy i ułożono 
60 m krawężników. Większość 
dróg polnych utwardzona została 
kamieniami i szlaką. Mamy ładną 
drogę transportu rolnego za wsią 
do boiska sportowego, które zosta-
ło powiększone.

W tym roku planujemy z oka-
zji dziesięciolecia zorganizowanie 
miejsko - gminnych zawodów dla 
młodych drużyn strażackich i wy-
konanie chodnika od szkoły do po-
sesji pana Tobiasa. Na kilka zadań 
zamierzamy postarać się o środki 
unijne.  Chcielibyśmy w nieodległej 
przyszłości zostać gospodarzem 
gminnych lub gminno - powiato-
wych dożynek. Fundusz sołecki za-
mierzamy przeznaczyć na remont 
dróg prowadzących przez wieś.

(n)

MÓWI Ą  SOŁT YSI

BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM
Rozpoczęła się budowa Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu. Na ten 

cel pozyskane zostały środki fi nansowe z Unii Europejskiej i budżetu gminy. 
Wykonawcą inwestycji jest bialska spółka Wodociągi i Kanalizacja, a prace 
zostaną zakończone w III kwartale br. Między innymi wygospodarowane zo-
staną pomieszczenia dla strażaków, sportowców i mieszkańców i pomiesz-
czenia socjalne. Prace polegają na rozbudowie dotychczasowej świetlicy 
wiejskiej. Do spraw tych nawiążemy również w kolejnym wydaniu „PB”.

SPOTKANIA
W I kwartale br. Anna Myszyńska - spotkała się z w bibliotece w 

Walcach z młodzieżą szkolną oraz mieszkańcami. Była wzruszo-
na, że po dziecięciu latach ponownie mogła spotkać się z lokalną 
społecznością, z miłośnikami jej twórczości. Pani Anna zaprezen-
towała kolejne swoje książki. Kierownicza biblioteki pani Garus na 
tę okazję urządziła wystawę twórczości Anny Myszyńskiej. Zrobiła 
ona duże wrażenie na uczestnikach spotkania.

WYSTAWA RYSUNKU 
SATYRYCZNEGO

W Gminnym Centrum Kultury w Białej na przełomie marca i kwietnia 
br. czynna była wystawa rysunku satyrycznego na której zaprezentowano 
prace kilkudziesięciu rysowników m.in. z Polski, USA, Rosji Macedonii, 
Bułgarii, Czech, Turcji.Ukrainy, Luksemburga, Chorwacji, Bośni, Włoch, 
Francji, a nawet z tak odległych krajów jak: Chiny. Uzbekistan Kolumbia, 
Iran, Korea.
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21 kwietnia br. - w Gminnym 
Centrum Kultury w Białej odbył 
się na szczeblu miejsko - gmin-
nym konkurs recytatorski w ję-
zyku niemieckim pn. „Młodzież 
recytuje poezję” („Jugend trägt 
Gedichte vor”) w którym uczest-
niczyło 53 recytatorów z dziesię-
ciu szkół podstawowych. W skład 
jury wchodzili: Barbara Czerniak, 
Urszula Wojciechowska i Iwona 
Rosińska - Ciesielska.

W kategorii klas I - III zwyciężyli:
I miejsce - Dominik Heda
II miejsce - Kamila Fojcik
III miejsce - Joanna Lisson
Wyróżnienia - Patrycja Roskosz 

i Magdalena Glombitza

W kategorii klas IV - VI zwyciężyli:
I miejsce - Benita Kwoczek
II miejsce - Paulina Kwoczek

III miejsce - Sara Mazur
III miejsce: Klaudia Wybraniec
Wyróżnienie - Daria Thiel
Wyróżnienie - Dominika Sobek

W kategorii - gimnazjalnej zwyciężyli:
I miejsce - Nikola Walczyk
II miejsce - Justyna Grelich
II miejsce - Mateusz Siano
III miejsce - Andrea Műller
Wyróżnienie - Julia Plicko

W kategorii szkół średnich:
Wyróżnienie - Sabina Barysz
Wyróżnienie - Michaela Rudolf

Uczniów do konkursu przygo-
towali nauczyciele: Kornelia Mar-
kowska, Norbert Teichmann, Ire-
na Ponsa, Barbara Opiłka, Anna 
Czyszczonik, Agata Babilas, Mi-
chaela Pogosch, Karina Fischer i 
Grażyna Osmęcka. 

E. M.

KONKURS RECYTATORSKI 
w j.niemieckim

KONKURS RECYTATORSKI
W marcu odbyły się eliminacje na szczeblu miejsko - gminnym w sali 

GCK w Białej do 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Cztero-
osobowa komisja pod przewodnictwem Krzysztofa Gorka wysłuchała 62 
recytatorów w czterech kategoriach i wyłoniła zwycięzców.

W kategorii szkół podstawowych (klasy IV - VI):
I miejsca: Michalina Spychała (Biała), Joanna Mazur (Łącznik), 
II miejsca: Kacper Dwojak (Śmicz) i Sara Mazur (Biała).
III miejsca: Anastazja Świstuń (Biała), i Joanna Cebula (Biała).
Wyróżnienia: Danuta Stepczyk (Łącznik) i Patryk Osiewacz (Radostynia).

W kategorii - poezja śpiewana:
I miejsce: Aleksandra Babula (Śmicz).
Wyróżnienie: Jesika Pawlik (Grabina).

W kategorii - gimnazjum:
I miejsce: Grzegorz Drążek
II miejsca: Kamila Wójtowiec i Natalia Dąbrowska.
III miejsca: Aleksandra Kotek i Andrea Nowak.
Wyróżnienia: Nikola Walczyk i Przemysław Ślusarz.

Marcelina Spychała jako jedyna reprezentowała Zespół Szkół w Białej. 
Otrzymała wyróżnienie i została wytypowana na eliminacje powiatowe 
konkursu, gdzie zdobyła wyróżnienie co jest jej wielkim sukcesem oraz 
sukcesem szkoły, którą reprezentowała.

Młodych recytatorów przygotowały do konkursu nauczycielki: 
Danuta Bajor, Anna Kacprowicz, Beata Cebula, Joanna Macior, Marta 

Szuwarek, Beata Babula, Monika Kęsek, Aleksandra Szymanek i Teresa 
Szymczyna.

E.M.

Piotr Myszyński

TAK JAK ON
Wspominam ojca
Kiedy łapię na końcu głęboki 
oddech
Na niebezpiecznym zakręcie 
wolności
Znikam w otmętach murów

KĄCIK POETYCKI
Anna Myszyńska

MILCZENIE
Milczenie które złotem ma być 
w kamień się nieraz zamieni. 
Złamać milczenie wielką sztuką, 
długo trzeba w ten kamień stukać.

Z tej okazji w marcu br. odbył się 
mityng - spotkanie członków AA 
i Al-anon w siedzibie klubu przy 
ul. Prudnickiej. Przyjechało ok. 30 
osób - pionierów, którzy w tym cza-
sie tworzyli grupy samopomocy dla 
uzależnionych od alkoholu.  Bardzo 
często nie tylko oni sami, również 
ich rodziny potrzebowały pomocy 
na rzecz zwalczania uzależnienia 
od alkoholu. Z upływem lat nauczy-
li się tę pomoc przyjmować i dzie-
lić się z innymi doświadczeniami i 
nadzieją.  O tym wspominali człon-
kowie grup z Kędzierzyna - Koźla, 
Głubczyc, Tarnowa Opolskiego, 
Prudnika i Białej na spotkaniu.

Z wielką radością mogliśmy 
w tym dniu obchodzić szesna-
stą rocznicę trzeźwości jednego 
z naszych członków wspólnoty 
AA. Dziękował on wzruszony: - 
Bez waszego wsparcia oraz moich 
bliskich byłoby to niemożliwe. Na 

spotkanie przybyli też sympatycy 
klubu bezimiennych alkoholików 
między innymi radny Leon Peszel. 
Spotkanie przy kawie i słodkich 
wypiekach trwało do wieczora. 

Jeżeli masz problem za nad-
miernym spożywaniem alkoholu 
możesz uzyskać wsparcie w punk-
cie konsultacyjnym, gdzie oczeku-
je na spotkanie trzeźwy alkoholik.

Zapraszamy do punktu konsul-
tacyjnego w każdy piątek w godzi-
nach 15,30 - 19,30. 

Grupa Al. - Anon (dla współuza-
leżnionych spotyka się w każdy 
piątek o godz. 17,00).

Spotkania osób uzależnionych 
na Górze św. Anny odbywają się w 
każdą ostatnią sobotę miesiąca od 
godz.15,00 (mityng członków klu-
bu AA i Al.-Anon. O godz. 18,00 
odbywa się w bazylice msza św. 
odprawiana przez opiekuna osób 
uzależnionych o.Bogdana. 

PIĘTNASTOLECIE KLUBU 
ABSTYNENTA

W kwietniu br. w dwóch kościo-
łach na terenie bialskiej gminy - 
w Ligocie Bialskiej i Solcu odbyły 
się koncerty będące kontynuacją 
tradycji Festiwalu Gaude Mater 
Polonia organizowanego przez Zbi-
gniewa Pawlickiego.

Ich zorganizowanie było możliwe 
dzięki wsparciu prudnickiego sta-
rosty i dyrektora bialskiego MGOK. 
W kościele p.w. św. Stanisława 
- Biskupa i Męczennika w Ligocie 
Bialskiej wystąpił chór Opolienses 
„Legenda” z Opola pod dyrekcją 

KONCERTY 
W LIGOCIE I SOLCU

Elżbiety Willim. W Solcu w kościele 
parafi alnym p.w. Jana Chrzciciela 
wystąpił natomiast chór „Hosanna” 
z Nysy pod kierownictwem Mariu-
sza Drożdżala z Głuchołaz - dyrek-
tora tamtejszego Domu Kultury. 
Koncerty te zostały ciepło przyjęte 
przez słuchaczy.

Na zdjęciach: Występ chóru Opo-
liensis „Legenda” w kościele para-
fi alnym w Ligocie Bialskiej.

Występ chóru „Hosanna” w ko-
ściele parafi alnym w Solcu. 

Zdj. D.Hejneman
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Program dla przedszkolakówProgram dla przedszkolaków

Przedszkole w Gostomi
O programie „Kapitał ludzki. 

Narodowa strategia spójności” 
który jest współfi nansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego pod nazwą 
„Wspólny rozwój - ja w przedszko-
lu, a mama w pracy” pisaliśmy w 
poprzednim wydaniu „Panoramy 
Bialskiej”.

Jak przebiega jego realizacja 
i jakie zadania są podejmowa-
ne w jego ramach zapoznaliśmy 
z tymi zagadnieniami w pięciu 
placówkach przedszkolnych. 

W przedszkolu w Gostomi i jego 
fi lii w Solcu prowadzone są zaję-
cia z logopedii dla dzieci z wada-
mi wymowy. Prowadzone są rów-
nież zajęcia z ekologii i muzyczne. 
Odbyły się wycieczki do Opola 
do fi lharmonii, do Bajlandii i Mc 
Donalda. W realizacji projektu 
uczestniczy w obu placówkach 
38 dzieci. Irena Kocik -  dyrektor 
placówki - poinformowała nas, że 
w ramach zaplanowanych zadań 
w zakresie realizacji tego progra-
mu dotyczącego ekologii prze-
widziane są wycieczki dzieci do 
Zakładów Papierniczych w Krap-
kowicach, do prudnickiej oczysz-
czalni ścieków oraz wyjazd do 
gospodarstwa agroturystycznego. 

W przedszkolu w Ligocie Bialskiej W przedszkolu w Gostomi

W przedszkolu w Pogórzu W przedszkolu w Łączniku

W ramach zadań z rytmiki dzieci 
ćwiczą na instrumentach, pozna-
ją nowe piosenki, prowadzone są 
zabawy ruchowe. Praca w przed-
szkolu jest wydłużona o jedną go-
dzinę. Przedszkole dostało mię-
dzy innymi artykuły plastyczne 
pomocne w zajęciach z ekologii. 
Temu celowi służą również za-
kupione pomoce dydaktyczne - 
książki, układanki, puzzle i gry. 

Przedszkole w Łączniku
Jak informuje Krystyna Twar-

dowska - dyrektor przedszkola 

w Łączniku w programie bierze 
udział 28 miejscowych dzieci i 13 
w oddziale w Chrzelicach. Prowa-
dzone są w ramach pozyskanych 
środków unijnych zajęcia pla-
styczno - artystyczne, ekologiczno 
- przyrodnicze i teatralne. 

W ramach zajęć ekologiczno 
- przyrodniczych prowadzone są 
gry, wyrabianie nawyków np. na 
rzecz oszczędzania wody, pozna-
wania zasad higieny, jej stosowa-
nia i segregacji śmieci. W ramach 
zajęć teatralnych dzieci przygoto-
wują kukiełki, krótkie przedsta-

wienia teatralne. Zakupione zo-
stały pomoce do zajęć - farby, kle-
je, papier, wycinanki. Dzieci lubią 
dodatkowe zajęcia, także rodzice 
są bardzo zadowoleni.

Zespół Szkolno - Przed-
szkolny w Pogórzu

W przedszkolu w Pogórzu i od-
dziale w Brzeźnicy prowadzone 
są zajęcia ekologiczne, muzyczno 
- rytmiczne i opiekuńczo - wycho-
wawcze. W ramach przyznanych 
środków pieniężnych zakupiono do 
zajęć muzyczno - rytmicznych tuby 

grające, instrumenty perkusyjne, 
dzwoneczki i inne. Na zajęciach 
z ekologii korzysta się również 
z układanek, książek o zwierzętach 
i roślinach. Zamówione zostały 
małe pojemniki z myślą o segrega-
cji odpadów. Na wiosnę dzieci będą 
sadziły kwiaty i krzewy ozdobne 
w przydomowych ogródkach oraz 
na przedszkolnym placu zabaw.

Przedszkole w Ligocie Bial-
skiej

Zajęcia dodatkowe z logopedii 
w ramach projektu prowadzi Edy-
ta Tunia. - Dzieci raz w tygodniu 

- mówi dyrektorka przedszkola Jo-
anna Jędrzejczyk - mają również 
zajęcia przy muzyce. Uczą się gry 
na instrumentach, bawią się przy 
muzyce. Prowadzone są również 
zajęcia ekologiczno - przyrodnicze. 
W ich ramach odbywają się wy-
cieczki między innymi do nadle-
śnictwa, do oczyszczalni ścieków. 
Zaplanowano łącznie pięć wycie-
czek. Zakupione zostały sztalugi 
do malowania, aparat fotografi cz-
ny, przybory do zajęć plastycznych. 
Czas pracy przedszkola wydłużono 
o jedną godzinę.

Zespół szkolno - przedszkol-
ny w Śmiczu

Zajęcia z dziećmi w wieku 
przedszkolnym w Śmiczu pro-
wadzi nauczycielka Halina Mu-
larczyk. Dzieci w ramach zajęć 
muzycznych uczą się rytmiki, 
gry na instrumentach i piosenek. 
Zakupiono do logopedii specjali-
styczne pomoce. Zakupiono in-
strumenty i inne pomoce do za-
jęć prowadzonych w ramach pro-
jektu.

W następnym wydaniu gaze-
ty poinformujemy o realizacji 
projektu w przedszkolu w Bia-
łej. Przekażemy opinie rodziców 
w tej sprawie.



PANORAMA BIALSKA � KWIECIEŃ � 2010 7

Mieszkańcy Białej mają dług 
wdzięczności wobec profesora 
Uniwersytetu Wrocławskiego Je-
rzego Woronczaka, który przez 
wiele lat zajmował się badaniem 
cmentarza żydowskiego w Białej. 

Prof. dr hab. Jerzy Woronczak 
urodził się 9 listopada 1923 r. w Ra-
domsku, w rodzinie katolickiej. Mat-
ka Kazimiera była urzędniczką w ra-
domskim magistracie, ojciec Józef 
pochodzący z województwa tar-
nopolskiego był farmaceutą. Jerzy 
wykształcenie podstawowe i średnie 
zdobył w Radomsku, a w czasie woj-
ny nauczył się języka niemieckiego, 
rosyjskiego, a od sąsiada Żyda języ-
ka hebrajskiego.

Po maturze w 1945 r. młody Wo-
ronczak podjął studia na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, a po uzy-
skaniu magisterium został asy-
stentem prof. Marii Mayenowej 
w Instytucie Badań Literackich 
PAN. W roku 1959 Jerzy Woron-
czak obronił pracę doktorską pt. 
„Studia nad wierszem polskie-
go średniowiecza”, potem zajął 
się wydawnictwem „Słownika 
polszczyzny XVI w.”, a w latach 
1974 - 1977 opublikował dzieło 
„Słownictwo współczesnego języ-
ka polskiego”. Ten naukowiec był 
też naczelnym redaktorem wyda-
nia sejmowego „Dzieł wszystkich 
Jana Kochanowskiego”, a w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
podjął badania lingwistyki mate-
matycznej i wyniki swoich badań 
wydał również w języku niemiec-
kim pt. „Statische Methoden in 
der Verslehre”. Dziełem prof. 
Woronczaka było też powołanie 
przy Instytucie Filologii Polskiej 
we Wrocławiu Pracowni Kultury 
i Języków Żydów w Polsce. 

A czym zasłużył się prof. Wo-
ronczak dla Białej? Otóż w latach 
1981 - 2000 w okresie wakacji wraz 
z synem Pawłem badał cmentarz 
żydowski, a praca ta nie była łatwa. 
Kirkut był zarośnięty krzewami 
i drzewami. Wiele stelli było uszko-

Naukowiec zasłużony Naukowiec zasłużony 
DLA BIAŁEJDLA BIAŁEJ

dzonych i zwalonych na ziemi. 
Trzeba było je podnosić, oczyszczać 
i odczytywać napisy, fotografować 
i nadawać numery identyfi kacyjne 
każdemu nagrobkowi. Aby uporać 
się z dziką roślinnością i powalony-
mi nagrobkami trzeba było posłu-
giwać się łopatą, piłą, kilofem lub 
łomem. Profesor z synem miesz-
kali początkowo w naszym mieście 
u Pawła Głombicy, przez jedne wa-
kacje w domu p. Serafi na na Sta-
rym Mieście, następnie przez wiele 
miesięcy w mojej posiadłości przy 
ul. Lipowej 3.

Opracowany materiał dotyczą-
cy cmentarza żydowskiego zo-
stał w 2000 roku opublikowany 
w Opolskim Informatorze Kon-
serwatorskim oraz w artykułach 
zamieszczonych w wydawnictwie 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Syntetycznym artykułem wyda-
nym w 1989r. o kirkucie bialskim 
jest praca profesora pt. „Inskrypcje 
nagrobne cmentarza żydowskie-
go w Białej Prudnickiej”. Profesor 
Woronczak najprawdopodobniej 
na dwa lata przed śmiercią wy-
głosił na Uniwersytecie Wrocław-
skiem obszerny referat pod nazwą 
„Cmentarz żydowski w Białej” oraz 
związki tej miejscowości z innymi 
miastami śląskimi i zagraniczny-
mi. Dzięki pracom prof. Woron-
czaka i jego syna Pawła naszym 
miastem zainteresowała się Am-
basada Izraela w Polsce, a szcze-
gólnie ambasador Weiss, który 
odwiedził miasto za czasów bur-
mistrza Henryka Małka. Włodarze 
naszego miasta byli też zapraszani 
na uroczystości do Ambasady Izra-
ela w Warszawie.

Sądzę, że warto w świetle przedsta-
wionych faktów promenadę biegną-
cą między działkami ogrodowymi 
do cmentarza żydowskiego nazwać 
imieniem Jerzego Woronczaka. On 
ze swoim synem tędy przechodził 
setki razy ciągnąc wózek z narzędzia-
mi do badania kirkutu, a badania te 
trwały nieraz od godzin rannych 
do późnego wieczora. 

Prof. Jerzy Woronczak zmarł na-
gle - 6 marca 2003 r. i został pocho-
wany na cmentarzu we Wrocławiu 
przy ul. Smętnej, a znany języko-
znawca prof. Jan Miodek nad jego 
mogiłą powiedział między innymi: 
„Powinniśmy wszyscy uczyć się 
od Niego przedkładania spraw waż-
nych nad pilne i choć trochę zarazić 
się ciekawością świata.  Dodam, 
że prof. Woronczak ciekaw świa-
ta zawsze wsłuchiwał się z uwagą 
w słowa swoich rozmówców, do-
kładnie wczytywał się w teksty lite-
rackie, nie liczyła się dla niego żad-
na kariera, partyjnictwo. a ważne 
dla jego osobowości było docieka-
nie naukowej prawdy.

Kazimierz Kasicz

BIALSKA AKADEMIABIALSKA AKADEMIA
W kwietniu w ramach Bialskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności wykłady 

wygłosili: ks. Jerzy Chybicki z Gostomi na temat tragicznej katastrofy samolo-
tu pod Smoleńskiem. Dr Sebastian Stankala z Mokrej wygłosił pogadankę na 
temat niewydolności serca. Dr Marek Sikorski - historyk sztuki z Jarnołtówka 
wygłosił prelekcję „W kręgu Hieronima Boscha i astrologii”. W przerwie po-
między wykładami wiersze recytowali: Marcelina Spychała z Zespołu Szkół w 
Białej i Grzegorz Drążek z bialskiego gimnazjum. Spotkania tradycyjnie już 
odbywają się w sali Gminnego Centrum Kultury. 

Margareta i Josef Bonczek 29 
marca 1950 r. zawarli ślub cywilny 
w Riegersdorf. 26 czerwca w tym 
samym roku w Białej wzięli ślub 
kościelny. Tu mieszkał Josef i nigdy 
o rodzinnym mieście nie zapomniał. 
Tu chodził do szkoły i zdobył zawód 
piekarza, potem majstra piekar-
skiego fachu. Następnie zajmował 
się działalnością handlową i inną. 
W tym roku upłynęła sześćdziesią-
ta rocznica zawarcia związku mał-
żeńskiego. Josef Bonczek był ini-
cjatorem nawiązania partnerskiej 
współpracy pomiędzy gminami 
Marienheide i Białą. To dzięki jego 
działaniom bialski szpital wzbogacił 
się o dodatkowy sprzęt medyczny, 
a jednostki OSP na terenie bialskiej 
gminy o dodatkowe wyposażenie, 
w tym samochody bojowe. Za zasłu-
gi i wkład w rozwój partnerstwa po-
między Marienheide i Białą Josefowi 
przyznano kilkanaście lat temu tytuł 
Honorowego Obywatela Białej. 

Od 1965 r. Bonczkowie mieszka-
ją w Berhausen. Mają troje dzieci 
- Resemarie, Christine i Petera. Pan 
Josef aktywnie działa w Związku 
Popierania Partnerstwa pomiędzy 
obu zaprzyjaźnionymi gminami. 
Wiele podróżują po całym świecie. 
Państwo Bonczkowie czekają na 
uroczyste czerwcowe tegoroczne ob-

chody zawarcia ślubu kościelnego. 
Będą je obchodzili wspólnie z dzieć-
mi, sześcioma wnukami i czterema 
prawnukami. Najpierw uroczystość 
rozpocznie się mszą św. dziękczynną 
w Ginborn, a następnie uroczystym 
spotkaniem w domu katolickim 
(Im Hieeemmel) w Frielingsdorf. 
Z okazji Diamentowych Godów 
M. i J. Bonczków o Jubilatach nie 
zapomniały władze powiatowe 
Gummersbach oraz krajowe (odpo-
wiednik naszych władz wojewódz-
kich) od których otrzymali oni listy 
gratulacyjne. O życzeniach dla Ju-
bilatów pamiętały również bialskie 
władze. Do tych wszystkich życzeń 
dołącza się również nasza redakcja 
życząc Jubilatom kolejnych jubile-
uszy i wiele zdrowia oraz szczęścia.

SZEŚĆDZIESIĄT LAT 
WE DWOJE

kom.: + 48 501 201 712
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ZŁOTE GODY
obchodzili:

Gertruda i Jan Ernst
zam. Olbrachcice, 

ślub: 23.04.1960 r.

Alicja i Helmut 
Iszczyńscy

zam. Biała, ślub: 29.04.1960 r.

Lucyna i Leon Kimmel
zam. Chrzelice, 

ślub: 30.04.1960 r.

Elżbieta i Alfred 
Student

zam. Łącznik, ślub: 15.04.1950 r.

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

60 lat 
po ślubie

ROBOTY 
PUBLICZNE 
I SPOŁECZNO 
- UŻYTECZNE

Jak informuje Teresa Chawar-
ska z bialskiego Urzędu Miejskie-
go w I kwartale br. przy robotach 
publicznych przez kolejnych sześć 
miesięcy pracuje dziesięciu bez-
robotnych. Są oni zatrudnieni 
w spółce Wodociągi i Kanalizacja 
i w szkole przy pracach porządko-
wych. Również dwunastu bezro-
botnych wykonuje prace społeczno 
- użyteczne na terenie gminy.

(n)

           Piotr Myszyński

BIAŁA 
ZAKORZENIONA

Biały kotek przeskoczył krzak 
samosiejki.
Słońce przygrzewa.
Pani w czerni jak Antygona 
w tragedii greckiej
Cokolwiek zszarzała pochyla 
się nad kamieniami drogi.
Parapet okna przy bufecie.
Odkurzacz gra na cały 
regulator.
W Białej niestrawne marze-
nia i sny
pod samotną szarością która 
jaśnieje
Kiedy siedzę jak w izolatce.
Odstawka.
Druga kawka
Wsparty na kuli mocuję się 
idąc
Próbuję się podnieść 
- poruszyć zgodnie z prawem 
szpitalnej Natury.

Opolskie Kwitnące 2010
MIESZKAŃCY, SOŁECTWA, OSIEDLA, PRZEDSIĘBIORCY GMINY BIAŁA!

Zapraszam do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Opolskie Kwitnące”, nakierowanego na wyłonienie naj-
piękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych na szczeblu gminy 
Biała, a następnie na szczeblu wojewódzkim.

KATEGORIE: ZGŁASZAJĄCY: KRYTERIA OCENY:

„Wspólnota Lokalna” 
przysiółek, wieś, miasto, wspólnota 
mieszkaniowa, spółdzielnia miesz-
kaniowa, osiedle, dzielnica

Zgłoszenia doko-
nuje Sołtys wsi, 
osiedla, Zarząd 
Wspólnoty Miesz-
kaniowej.

Wygląd ogólny- czystość, estetyka oraz sposób zagospodarowania otocze-
nia, ukwiecenie placów, ulic, przystanków, dworców komunikacji publicznej, 
skrzyżowań, w tym rond, liczba ukwieconych domów oraz balkonów, ukwie-
cenie budynków, posesji oraz elementów małej architektury, ukwiecenie 
tarasów, werand, balkonów, parapetów, rodzaj aranżacji roślinno- kwiato-
wych- różnorodność zastosowanych kwiatów oraz ich kolorystyka, pomy-
słowość, innowacyjność oraz wzorcowy charakter realizowanych projektów, 
spójność/zharmonizowanie z krajobrazem, zaangażowanie mieszkańców 
w przedsięwzięcia na rzecz systematycznego upiększenia swojego otocze-
nia poprzez dokonywanie nasadzeń nowych drzew, ukwiecenie terenu oraz 
prac porządkowe.

„Obiekt prywatny”
domy jednorodzinne, pojedyncze 
domki w zabudowie bliźniaczej i 
szeregowej

Zgłoszenia do-
konuje właściciel 
bądź użytkownik 
obiektu.

Wygląd ogólny- czystość, estetyka oraz sposób zagospodarowania otocze-
nia, zagospodarowanie części ogrodniczej (rabaty kwiatowe, ogródki skalne, 
trawniki, zadrzewienie, krzewy, żywopłoty) oraz elementów małej archi-
tektury, ukwiecenie tarasów, werand, balkonów, parapetów, zastosowanie 
dodatkowych elementów dekoracyjnych takich jak np. skrzynki, kosze oraz 
płoty z wikliny, wozy drabiniaste, taczki, rodzaj aranżacji roślinno- kwiato-
wych- różnorodność zastosowanych kwiatów oraz ich kolorystyka, pomysło-
wość oraz innowacyjność oraz wzorcowy charakter realizowanych projek-
tów, spójność/zharmonizowanie z krajobrazem, zaangażowanie rodziny/do-
mowników w przedsięwzięciu.

„Obiekt dostępności 
publicznej”
obiekty rekreacyjno-sportowe, 
obiekty hotelowe, obiekty ga-
stronomiczne, obiekty socjalne, 
obiekty użyteczności publicznej 
przedsiębiorstwa

Zgłoszenia do-
konuje właściciel 
bądź zarządca 
obiektu, kierownik 
przedsiębiorstwa.

Wygląd ogólny- czystość, estetyka oraz sposób zagospodarowania otocze-
nia, ukwiecenie budynków, posesji oraz elementów małej architektury, utrzy-
manie zieleni (drzew, krzewów, żywopłotów, trawników, skwerów), rodzaj 
aranżacji roślinno- kwiatowych- różnorodność zastosowanych kwiatów oraz 
ich kolorystyka, funkcjonalność zastosowanych form oraz technik ukwiece-
nia, zaangażowanie społeczności lokalnej na rzecz kształtowania krajobrazu 
przyrodniczego, pomysłowość, innowacyjność oraz wzorowy charakter re-
alizowanych projektów, spójność/zharmonizowanie z krajobrazem. 

„Rzeźba fl oralna”
ukwiecony element małej architek-
tury, budowle kwiatowe z wyko-
rzystaniem podmiotów gospodar-
czych, starych maszyn lub urządzeń 
użytkowanych w domach, zakła-
dach pracy lub innych obiektach

Zgłoszenia doko-
nują właściciele 
posesji, kierownicy 
zakładów pracy, 
organizacje so-
łeckie.

Wygląd ogólny, estetyka, rodzaj aranżacji roślinno- kwiatowych, różno-
rodność zastosowanych kwiatów, użycie charakterystycznych dla regionu 
gatunków, pomysłowość oraz innowacyjność, spójność/zharmonizowanie 
z krajobrazem, kolorystyka, nawiązanie do barw województwa.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać w terminie do 10 maja 2010r.
na formularzu dostępnym u Sołtysa, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, na stronie internetowej Gminy 
Biała. Zgłoszenia przyjmowane będą w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej, pok. Nr 1.
Eliminacje na szczeblu gminnym przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Białej, w skład której wej-
dzie przedstawiciel:

• Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej
• Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki
• Środowisk fl orystycznych
Laureat pierwszego miejsca z każdej z kategorii otrzymuje dyplom oraz bon towarowy 

o wartości 500zł do zrealizowania we wskazanych sklepach oraz zostanie zgłoszony do elimina-
cji na szczeblu wojewódzkim. 
Więcej informacji o konkursie na stronie: www.opolskie.pl zakładka „Opolskie kwitnące” oraz w Urzędzie Miej-
skim w Białej pod numerem telefonu 774388559.

                                                                                                 Arnold Hindera  Burmistrz Białej

DNI BIAŁEJ ` 2010
ODBĘDĄ SIĘ OD 2 DO 4 LIPCA B.R. (PIĄTEK-NIEDZIELA), A NIE JAK W LATACH POPRZEDNICH 

W OSTATNI WEEKEND CZERWCA.



PANORAMA BIALSKA � KWIECIEŃ � 2010 9

GOŁĘBIE JUŻ WALCZĄ
 W ostatnią niedzielę kwietnia rozpoczął się nowy sezon w lotach gołębi 

dorosłych. Plan na bieżący rok przewiduje siedemnaście  lotów w tym 
osiem zagranicznych. Najciekawszy zapewne będzie ten z Brukseli pod-
czas którego ptaki będą miały do pokonania ok. tysiąca kilometrów. 
W 2010 roku Mistrzostwo Tradycyjne Oddziału (typowane) gołębi doro-
słych oraz młodych będzie wyliczane na podstawie dwóch rejonów loto-
wych. Do pierwszego należą sekcje z Prudnika, Lubrzy, Łąki Prudnickiej, 
Rostkowic i Głogówka. Natomiast w drugim rywalizują hodowcy z sekcji 
w Białej, Łączniku, Rzymkowicach, Zielinie i Ligocie Bialskiej. Do mi-
strzostwa oddziału hodowca będzie miał zaliczoną punktację z własnego 
rejonu, nie wliczając lotów Ostenda oraz Brukseli. 

W lotach gołębi  dorosłych mistrzowskie tytułu zdobywać będzie moż-
na  aż w dziesięciu klasyfi kacjach. Między innymi przyznane będzie  mi-
strzostwo: tradycyjne Oddziału, seryjne Okręgu, uniwersalne Okręgu  
czy w coeffi ciencie (pięć pierwszych gołębi z każdego lotu z całości listy 
startowo-zegarowej)

Miejmy nadzieję, że warunki pogodowe pozwolą zrealizować zaplano-
wane loty.

jk

Katastrofa Smoleńska i zwią-
zana z tym nieszczęściem  żałoba 
narodowa skomplikowała trochę 
rozgrywki  rundy rewanżowej, 
ale ustalono już nowe terminy zawo-
dów. W klasie B, XII kolejka z dnia 
11.04.2010r rozegrana zostanie 
02.05.2010r, natomiast XIII ko-
lejka z dnia 18.04.2010r rozegrana 
zostanie 03.06.2010r (czwartek). 
X kolejka klasy C została przenie-
siona na 02.05.2010r. Trampkarze 
natomiast rozegrają zaległe kolejki 
w najbliższe środy. W związku z tymi 
zmianami Wydział Gier ustalił nowe 
terminy meczy w ramach Pucharu 
Polski. Wszystkie lipcowe niedziele 
zostały na ten cel zarezerwowane. 
Wakacyjne terminy mogą spowo-
dować, że wiele drużyn występować 
będzie w osłabionych składach i zo-
stanie bardzo mało czasu na mecze 
kontrolne podczas których będzie 
można sprawdzić nowo pozyska-
nych zawodników. 

Dla sympatyków piłki nożnej 
z naszej gminy wiosenna runda 
zapowiada się bardzo ciekawie, 
gdyż większość naszych drużyn 
walczyć będzie o miano najlepszej 
w poszczególnych ligach i klasach. 
Na czele klasy B są dwie nasze dru-
żyny (Pogórze i Olbrachcice) z bar-
dzo realnymi szansami na awans. 
W tej klasie, słabą jesień miała 
drużyna z Białej  ale bardzo optymi-
stycznie podchodzi do wiosennych 
zmagań i liczy na miejsce w pierw-
szej połowie tabeli. Niezmiernie 
ciekawą sytuację mamy w klasie C. 
Tutaj aż trzy nasze zespoły (Kolno-
wice, Ligota Bialska- Radostynia, 

Olbrachcice II) mają szanse na za-
jęcie pierwszego miejsca premiowa-
nego awansem. W tej grupie jest tyl-
ko dziewięć drużyn i trzeba walczyć 
o każdy punkt. Nawet jedno po-
tknięcie może zniweczyć cały wcze-
śniejszy trud. Chrzelice trochę od-
stają od czołówki tabeli ale to wca-
le nie znaczy, że będą „chłopcami 
do bicia”. Już jesienią uzyskiwali za-
skakująco dobre wyniki. W młodzie-
żowej piłce nadal ściskać będziemy 
kciuki za juniorów z Białej, którzy 
mają dużą szanse na drugie miejsce, 
w II lidze. Na dzień dzisiejszy drugie 
miejsce równoznaczne jest z awan-
sem do I ligi. Trampkarze z Pogórza 
należą do ścisłej czołówki w Pod-
okręgu Prudnik i są w stanie wygrać 
z mocnymi prudnickimi drużynami 
(Sparta i Pogoń). Pierwsze miejsce 
w lidze trampkarzy daje przepustkę 
do reprezentowania naszego powia-
tu  w mistrzostwach województwa.

Dotychczasowe wyniki:
Klasa B
Olbrachcice - Biedrzychowice 
(mecz nie odbył się)
Pogórze – Moszczanka 4:1
Lubrza – Biała 1:3
Klasa C
Szybowice – Kolnowice 5:1
Chrzelice - Ligota Bialska-Rado-
stynia 0:6
II liga juniorów
Biała – Dzierżysław 2:4
Pawłowiczki – Biała 0:3
Biała – Stare Koźle 4:1
Większyce – Biała 0:8
Liga trampkarzy
Pogórze – Biedrzychowice 0:2
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REWANŻE Z POŚLIZGIEM

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze naszego 

męża, ojca i dziadka i we mszy św. pogrzebowej
ś.p. MIECZYSŁAWA KASZOWSKIEGO

Zarządowi Gminnemu Zrzeszenia LZS w Białej,
mieszkańcom Mokrej, znajomym i przyjaciołom dziękuje

          RODZINA

Nowy, 2010 r. dla studentów 
Centrum KOBUDO KENKYUKAI 
rozpoczął się dość intensywnie. Ko-
niec stycznia to udział w stażu Shi-
nyo Shinden ryu yawara w Chrzeli-
cach. Zajęcia tradycyjnie już odbyły 
się w sali treningowej mieszczącej 
się w Wiejskim Centrum Kultury 
i Rekreacji - Sakura no Yama dojo. 
W zajęciach brali udział studenci 
i instruktorzy z Andrychowa, Chrze-
lic, Głuchołaz, Jastrzębia, Łambino-
wic, Kędzierzyna - Koźla. Mosznej, 
Opola. Prudnika, Wrocławia i Żywca. 
W ostatni weekend lutego odbyło się 
kolejne szkolenie - XXII Gasshuku 
Yawara w Krakowie, którego orga-
nizatorem było nasze Centrum oraz 
Specjalistyczny Ośrodek Szkolenio-
wy z Krakowa. Zajęcia na semina-
rium prowadzili Terry Wingrove (9 
dan) z Anglii oraz sensei Alan Rud-
dock (6 dan) z Irlandii. W zajęciach 
uczestniczyło ponad siedemdziesię-
ciu uczestników z krajowych ośrod-
ków jujutsu, z czego prawie 1/3 sta-
nowili studenci naszego Centrum.

Początek marca to udział naszych 
studentów w International Jujkut-
su Kyusho, Karatejutsu Seminar na 

Węgrzech. W dniach 5-7 marca dwu-
dziestu przedstawicieli krajowych 
ośrodków Centrum KOBUDO KEN-
KYUKAI przebywało w Budapeszcie 
na międzynarodowym seminarium, 
które zorganizował dr Szépvölgyi 
Géza Kyoshi z ramienia Hungariam 
Budo Federation HBF - National 
Jujutsu Federation, Hungary i Ishin 
Kan Szépvőlgyi Dojo. Seminarium to, 
podobnie jak w Krakowie prowadził 
Terry Wingrove Hanshi (9 dan) z An-
glii. Spotkanie i trening z sensei Terry 
Wingrove był dla Węgrów kolejnym 
bolesnym i bardzo zaskakującym do-
świadczeniem. Nastąpiło ponowne 
zderzenie technik yawara z techni-
kami jujutsu praktykowanymi m.in. 
w EJJU. Teraz pozostaje tylko czekać  
jakie nauki i wnioski wyciągną z tej 
lekcji Węgrzy. Zarówno w Krakowie 
jak i w Budapeszcie po zajęciach stu-
denci skorzystali w czasie wolnym ze 
zwiedzania miasta i obejrzenia zabyt-
ków. Dopisała słoneczna pogoda.

W maju część studentów weźmie 
udział w seminarium jujutsu w Ba-
warii. Zainteresowanych zaprasza-
my na naszą stronę www.kobudo.pl.

Eryk Murlowski

KOLEJNE SEMINARIA 
SZKOLENIOWE

O czteroletnim Adasiu Reszce pi-
saliśmy już na naszych łamach przy 
okazji podsumowując dorobek jego 
dziadka Klausa Otte. Adaś lubi zwie-
rzęta, zwłaszcza dinozaury i ma całą 
ich plastikową kolekcję. Wymienia 
bezbłędnie nawet ich gatunki. Po-
maga dziadkowi i starszemu bratu 
Robertowi w pracach w gołębni-
ku. Sprząta, daje ptakom jedzenie 
- kukurydzę, słonecznik, pszenicę. 
Dziadek Klaus ma ponad sto gołębi, 
brat Robert - osiemdziesiąt. Pracy 
jest więc dużo. - Nie boję się gołębi 
- mówi Adaś - to one mnie się boją. 
Dziadek Klaus i babcia Dorota są 
dumni ze swojego wnuka i z tego, 
że jego pasją stają się gołębie. Adaś 
wymienia pokazując gołębie: - ten 
to płowy, tamten białolat, siwek, 
szynel, czerwony. Wymienia po ko-
lei gatunki, a dziadek Klaus potwier-
dza, że się nie myli w tej wyliczance. 

INTERESUJĄ MNIE GOŁĘBIE
- Chciałbym gdy będę starszy - 

dodaje Adaś Reszka - mieć własne 
gołębie. I wszystko wskazuje na to, 
że tak będzie.

(n)
Na zdjęciu czteroletni Adaś 

z jednym z ulubionych gołębi.
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 Odeszli�

Na zakończenie halowego se-
zonu piłkarskiego zorganizowano 
turniej dla drużyn zrzeszonych 
w Ludowych Zespołach Sporto-
wych. Do rywalizacji przystąpiło 
pięć zespołów – niestety po raz ko-
lejny  na imprezę przeznaczoną dla 
LZS-ów nie zgłosiła się drużyna 
z Olbrachcic. Być może pozyskała 
strategicznego sponsora i planuje 
wystąpić ze struktur tej organizacji 
rezygnując jednocześnie z dotacji 
na działalność. 

Turniej miał dramatyczny prze-
bieg i dopiero ostatnie mecze zade-
cydowały o końcowej klasyfi kacji. 
Drużyny grały systemem „każdy 
z  każdym” i nikt nie zakończył 
turnieju z kompletem punktów. 
Już pierwszy mecz zakończył się 
małą niespodzianką, Pogórze prze-
grało z Białą 0:2. Jeszcze po przed-
ostatniej rundzie, cztery zespoły 
miały szanse na pierwsze miejsce. 
Niezwykle ważny był mecz pomię-
dzy Kolnowicami i Pogórzem. Tym 
pierwszym wystarczył remis do wy-
grania turnieju. Ostateczni lepsi 
o dwie bramki byli ci drudzy i w na-
pięciu czekali na mecz pomiędzy 

Białą a Ligotą B.-Radostynią. Mini-
malna wygrana drużyny ze stolicy 
gminy pozwoliłaby im świętować 
sukces. Mecz zwycięsko(4:1)zakoń-
czyli  ambitni zawodnicy lidera  C 
klasy i ostatecznie zakończyli tur-
niej ze srebrnym medalem. A mi-
strzem zawodów  została drużyna 
LUKS Polonia Pogórze:
Końcowa klasyfi kacja:
1. Pogórze                - 4  9  9:3
2. Ligota B.-Radostynia   - 4  7  8:5
3. Kolnowice                       - 4  7  5:5
4. Biała                                - 4  6  8:9
5. Chrzelice                      - 4  0  4:12

Najlepsza drużyna turnieju grała 
w następującym składzie: Mateusz 
Kołek, Dawid Müler, Roland Gaw-
lica, Łukasz Bierek, Tomasz Gat-
ner, Marcin Przyklenk, Krzysztof 
Ilków, kierownik drużyny – Ber-
nard Uliczka.

Organizatorzy dziękują dyrek-
torowi Publicznego Gimnazjum 
w Białej za udostępnienie sali, 
na wszystkie turnieje halowe zor-
ganizowane w tym sezonie  oraz 
na zajęcia przygotowujące drużyny 
ogniwa LZS do rundy wiosennej.
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POGÓRZE Z PUCHAREMPOGÓRZE Z PUCHAREM
Rodzinny Ogród Działko-

wy „Zgoda” w Białej dysponuje 
202 działkami o powierzchni ok. 
7,6 ha. Użytkowanych jest obecnie 
tylko 120 działek a ilość działek 
w użytkowaniu zmniejsza się z roku 
na rok. Najwięcej pustych działek 
jest na ogrodach przy ul. Parkowej - 
34, Nyskiej - 16, przy strzelnicy - 14. 
82 działki są niezagospodarowane, 
podczas gdy jeszcze dwadzieścia lat 
temu były wolne tylko 3 działki. 

W minionej kadencji dzięki dzia-
łalniom zarządu wykonano remon-
ty studzienek wodociągowych, 
remonty bram wjazdowych, roze-
brano stare i puste altany oraz wie-
le innych prac. Na zebraniu spra-
wozdawczo - wyborczym wręczo-
no trzem długoletnim wzorowym 
działkowcom srebrne odznaki „Za-
służony działkowiec” - Izydorowi 
Sochackiemu, Marianowi Lewan-
dowskiemu i Stanisławie Głuszko. 
Brązowe odznaki otrzymali Tade-
usz Wiktorzewski, Marian Onu-
frejów i Jan Pawłowicz. Ponadto 
dyplomy za wzorowe utrzyma-
nie działek pamiątkowe dyplomy 
otrzymali: Barbara Semerga, Ma-
ria Weiss, Ignacy Rojek, Leonard 
Rybarczyk, Teodor Schneider, 
Wiesława Anczykowska, Maria 
Czerniak i Władysław Król. 

Na zebraniu wybrano nowy 
ośmioosobowy zarząd w skład któ-
rego weszli: Włodzimierz Nawala-

ny (prezes), Dariusz Krokosz (wice-
prezes), Aniela Świech (sekretarz), 
Maria Dorożyńska, Tadeusz Byr-
tus, Jan Pawłowicz, Maria Ernst, 
Irena Kania. W skład trzyosobowej 
komisji rewizyjnej wybrano: Bar-
barę Semergę (przewodnicząca), 
Krystynę Torbus i Marię Czerniak. 
Również trzy osoby liczy komisja 
rozjemcza, a w jej skład wchodzą: 
Tadeusz Wiktorzewski (przewod-
niczący), Krystyna Rygiel i Tomasz 
Marczak. 

Delegatem na zjazd Okręgowy 
ROD wybrano prezesa Włodzimie-
rza Nawalanego. 

Na zebraniu sprawozdawczo 
- wyborczym zapadły również 
ważne decyzje dotyczące moder-
nizacji sieci wodociągowej. Każ-
da działka będzie posiadała wła-
sne ujęcie wody. Prace związane 
z budową przyłączy będą należały 
do użytkowników działek, na-
tomiast Zarząd ROD zakupi dla 
działkowiczów wodomierze. Takie 
rozwiązanie przyjęto w jednym 
z prudnickich kompleksów dział-
kowych (przy ul. Dąbrowskiego), 
gdzie znacznie spadła ilość zuży-
wanej wody i wszyscy chwalą takie 
rozwiązanie. 

Z tymi argumentami zgodzili się 
uczestnicy zebrania. Zatwierdzono 
również plan pracy Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego na kolejną 
kadencję (na lata 2010 - 2014).

ZEBRANIE U DZIAŁKOWCÓWZEBRANIE U DZIAŁKOWCÓW

Na usunięcie drzew lub krzewów z 
terenu nieruchomości należy posia-
dać zezwolenie burmistrza. Organa-
mi uprawnionymi do jego wydania 
jest wójt, burmistrz gminy, prezy-
dent miasta wojewódzki konserwa-
tor zabytków lub regionalny dyrek-
tor ochrony środowiska w zależno-
ści od położenia nieruchomości.

Wnioski w tej sprawie winny za-
wierać nazwisko i imię właściciela 
posesji, adres, tytuł prawny, na-
zwę gatunku, obwód pnia na wy-
sokości 130 cm, przeznaczenie te-
renu na którym rośnie drzewo lub 

krzew, przyczyny zamierzonego 
usunięcia i wielkość terenu.

Zezwolenie nie jest wymagane 
w przypadku lasów, drzew owoco-
wych, młodszych niż pięcioletnie, 
w miejscu przebiegu wału prze-
ciwpowodziowego, utrudniających 
widoczność sygnalizatorów i pocią-
gów i innych. Za usunięcie drzew 
lub krzewów naliczane są opłaty 
pieniężne. Drzewo którego pnie 
sięgają poniżej 130 cm zaliczane 
jest jako odrębne drzewo. Opłaty 
nie są pobierane za usunięcie drzew 
w kilku przypadkach m.in. w sytu-
acji zagrożeń dla bezpieczeństwa 
ludzi i mienia, ruchu drogowego 
i kolejowego, ich obumarcia, prze-
budowy infrastruktury z terenów 
komunalnych, parków, ochrony 
roślin, z grobli stawów rybnych, 
regulacji melioracyjnych służą-
cych kształtowaniu zasobów wod-
nych i ochronie przeciwpożarowej.  
Za nieuzasadnioną wycinkę drzew 
lub krzewów naliczane są kary 
pieniężne. Nawet na usunięcie 
z własnej nieruchomości drzew 
martwych wymagane jest zezwole-
nie. Urząd bada również czy drze-
wa obumarły, czy zostały celowo 
uszkodzone. Opłaty za wycinkę 
drzew lub krzewów można uniknąć 
w przypadku posadzenia nowych 
drzew w innym miejscu.

USUWAJ DRZEWAUSUWAJ DRZEWA  
ZGODNIE Z PRAWEMZGODNIE Z PRAWEM

Walczyk Engelberta
ur. 1922 r., zm. 13.03.2010 r., zam. Ligota Bialska

Kaszowski Mieczysław
ur. 1938 r., zm. 15.03.2010 r., zam. Mokra

Ernst Eryk
ur. 1931 r., zm. 20.03.2010 r., 

zam. Nowa Wieś Prudnicka
Klein Alfons

ur. 1937 r., zm. 20.03.2010 r., zam. Otoki
Spyra Jerzy

ur. 1930 r., zm. 27.03.2010 r., zam. Pogórze
Hanko Alfons 

ur. 1930 r., zm. 27.03.2010 r., zam. Czartowice 

Prige Henryk 
ur. 1956 r., zm. 27.03.2010 r., 

zam. Pogórze
Martynowicz Piotr

ur. 1948 r., zm. 31.03.2010 r., zam. Biała
Filipiak Maria

ur. 1948 r., zm. 01.04.2010 r., zam. Biała
Rogosz Roman 

ur. 1981 r., zm. 03.04.2010 r., zam. Łącznik
Kop Werner 

ur. 1934 r., zm. 07.04.2010 r., zam. Łącznik
Gąsior Lucja

ur. 1939 r., zm. 12.04.2010 r., zam. Mokra

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy dzielili się z nami smutkiem i żalem, okazali wiele 
serca i współczucia oraz uczestniczyli w ostatniej drodze na miejsce 

wiecznego spoczynku naszego kochanego męża, ojca i dziadka

ś.p. ALFONSA KLEIN
serdeczne podziękowanie składa

ŻONA I SYNOWIE Z RODZINAMI

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom pogrzebu 

ukochanego ojca  ś.p. Wernera Kop 
oraz pielęgniarkom stacji Caritas w Białej za wieloletnią opiekę 

nad śp. rodzicami  składa
Córka Gertruda

KONIEC Z REMONTEMKONIEC Z REMONTEM
Dobiega końca remont zabytkowej kapliczki w Pogórzu. Wykonane zo-

stało wokół tego sakralnego obiektu nowe ogrodzenie. W najbliższym czasie 
wnętrze kapliczki zostanie pomalowane. 

   OGŁOSZENIE
Wycinka drzew w sadach, 
parkach, ogrodach, w tym 
ścinka drzew bardzo 
grubych. 
Oferujemy cięcie na klocki. 
Podkrzesywanie.

tel. 602 308 627.
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ
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OFERUJE  NOWE  PRODUKTY 
►  KREDYT 
„BEZPIECZNA GOTÓWKA”      
► ► KREDYT   
„SZYBKA GOTÓWKA” 
► ►► KARTA VISA 
Classic Debetowa   - GRATIS !!! 

Więcej informacji  uzyskacie 
Państwo w siedzibie Banku 
ul. Prudnicka 29 A.

 

NOWA KARTA
NOWE MOŻLIWOŚCI

OGŁOSZENIE

Sprzedam 1 ha 
pola na terenie 
Rostkowic.
tel. 0049/794 163 118 

(BRD).
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IMPREZY KULTURALNE

1 i 2 maja br. na boisku 
sportowym w Śmiczu 
„Muzyczna Majówka”. 

W programie:
1.05. (sobota) - godz.20,00 
zabawa taneczna
2 05. (niedziela) godz.13,oo 
przegląd amatorskich zespołów 
artystycznych działających na 
terenie gminy zespoły:
- PSP Śmicz 
- taneczne PONK I STARS,  
- wokalne FERMATA, ARIAM.
godz. 15,00 - Fletnia Pana - 
Joachim Nowak
godz. 15,15 - DUO FAMILY 
Waltera i Franciszka Szuster 
z Łącznika
godz. 15,30 - chór Seniores 
z Łącznika
godz. 16,00 - zespół gitar 
klasycznych
godz.16,30  - chór „Zgoda” 
z Chrzelic
godz.17,00 - zespół keybordzistów
godz.17,30 - zespół wokalny 
„Zbuntowane Aniołki”
godz.18,00 - chór Die Neudorfer
godz.18,30 - Bialska Orkiestra 
Dęta i mażoretki.
godz.19,30 - występ Andrei
godz.20,30 - Śląskie Trio Piotra 
Szefera
Organizatorzy Sołectwo oraz GCK 
zapraszają wszystkich chętnych 
do udziału w majówkowych 
imprezach.
3 maja br. Konstytucja 3 Maja:
- godz. 11,00 Turniej piątek 
piłkarskich w miejskim parku
- godz. 17,00 Msza św. za 
Ojczyznę w kościele pariafi alnym 
w Białej.
- godz. 18,30 Koncert „Ojczyzna 
to brzmi dumnie” - Ośrodek 
Kultury w Białej. Wystąpią m.in. 
Łukasz Motkowicz - baryton wraz 
z akompaniamentem i Marta 
Ligocka - konferansjer.
5 maja godz. 16.30 w GCK 
spotkanie z podróżniczką Elżbietą 
Dzikowską p.n. „Wyprawy marzeń” 
11 maja godz. 9,00 Eliminacje 
rejonowe do konkursu „Młodzież 
recytuje poezję” (w języku 
niemieckim).
13- 14 maja Spektakl teatralny 
dla dzieci i młodzieży pn. 
„Królewny czyli opowieść o 
punktach widzenia” w wykonaniu 
grupy teatralnej działającej przy 
GCK w Białej.
16 maja - GCK Biała - „Gram 
w zielone” spotkanie z poezją 
Tadeusza Soroczyńskiego.
22 maja - Parada Orkiestr 
Dętych w Albrechticach.
23 maja - Parada Orkiestr 
Dętych w Białej. Informacje na 
zamieszczonym plakacie.
30 maja - Parada Orkiestr 
Dętych w Łączniku i Prudniku.
12 czerwca godz. 20.00
Kino pod gwiazdami w parku 
miejskim

MAJ 2010

W wyniku dotychczas realizowanych wspólnych inicjatyw związanych 
z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego narodziła się również po-
trzeba organizacji obecnego projektu, którego celem jest organizacja 
wspólnej parady orkiestr dętych pt. „Na wspólną nutę”.

 Projekt ten realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Spor-
tu Turystyki i Rekreacji w Białej we współpracy z partnerami projektu 
Gminą Mesto Albrechtice i Prudnickim Ośrodkiem Kultury ma za zada-
nie przybliżyć mieszkańcom partnerskich gmin i gościnnie mieszkańcom 
Gminy Prudnik wielowiekową tradycję związaną z istnieniem orkiestr 
dętych. Realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu marcu wspólnymi 
ustaleniami pomiędzy partnerami formy przeprowadzanej parady.

W ramach parady trwającej 3 dni  - 22.05.2010 - Albrechtice, 
23.05.2010 - Biała 30.05.2010 - Łącznik i Prudnik wystąpią amatorskie 
orkiestry dęte z terenu Euroregionu Pradziad.

Projekt Na wspólną nutę PL 3.22/3.3.07/09.01464/4 jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE

REREMONT MONT 
ŚWIĄTYNIŚWIĄTYNI

W połowie marca zakończył się 
remont kościoła parafialnego 

w Białej. Bialska parafia pro-
wadzona przez księży kamilia-
nów ma szczęście do dobrych 
proboszczów. Poprzedni nieży-
jący już dziś o. Ernest Szlegier 
doprowadził do pokrycia dachu 
kościoła nowymi dachówkami. 
Obecny proboszcz o. Franciszek 
Bieniek zlecił wykonanie izolacji 
fundamentów obiektu sakralnego 
i przebudowę bruku wokół kościo-
ła. Kontynuowane jest układanie 
kostki granitowej wokół kościoła. 
Ojcowie Kamilianie dziękują pa-
rafi anom za ofi ary złożone na po-
trzeby remontu świątyni.

Majówki z udziałem Orkiestr Dętych


