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Najdroższy czytelnik z pewnością przyzna, że u nas okrzyk 
„Ach, och” lepiej oddaje wielkie zdumienie związane 

z przeżywaniem największego święta jakim jest Zmartwych-
wstanie. „Alleluja” porywa być może bardziej namaszczoną 
symboliką, aniżeli przeradosną treścią wielkiego zwycięstwa 
nad grzechem, szatanem i śmiercią. Natomiast nasze „och, 
ach” przenika nas autentyczniej bliższym nam brzmieniem.
	 Po	śmierci	 i	pochowaniu	przez	 Józefa	z	Arymatei	 Jezusa	położono	kamień,	
pieczęć	na	grób.	Miała	zamknąć	raz	na	zawsze	Jego	życie.	Miała	rozwiać	wszystkie	
Jego	czyny.	Miała	zepchnąć	w	niepamięć	Jego	słowa.	Okazało	się,	że	opowiadanie,	
które	śmiercią	miało	się	zakończyć,	dopiero	się	zaczęło.	Pieczęć	złamał,	pokonując	
śmierć,	wyszedł	z	grobu	jak	brzask	z	nocy.	Wrócił	do	nas	z	powrotem.	Objawił	
dobitnie,	że	po	tamtej	stronie	trwa	życie.
	 Możemy	 powiedzieć,	 że	 Jezus	 swoim	 zmartwychwstaniem	 zbuntował	 się,	
walczył	i	pokonał	niezwykle	silnego	władcę,	pana	nad	panami,	czyli	śmierć.	Jest	
ona	wielka,	a	my	jesteśmy	-	jak	wyznaje	poeta	Rainer	Maria	Rilke	–	jej	uśmiecha-
jącymi	się	ustami.

Ach!
Alleluja!
Och!

Pogodnych	i	radosnych	Świąt	Wielkanocnych		
–	pojednania,	życzliwości
	 	 i	radości
Tego	życzy	wszystkim
mieszkańcom	gminy	
w	imieniu	radnych	
Przewodniczący	Rady	Miejskiej
	 	 Robert	Roden

dokończenie na str. 3

Niech Święta Wielkanocne będą
 dla wszystkich dniami radości,
 optymizmu, nadziei
- tego życzy mieszkańcom
 miasta i gminy
 Burmistrz
 Arnold Hindera

Program
indywidualizacji nauczania

Program	 ten	 obejmuje	 zadania	 prowadzone	 z	 uczniami	 klas	 I-III	 Szkoły	 Podsta-
wowej.	Jego	koordynatorem	w	szkole	w	Łączniku	jest	Mariola	Nowicka.	Prowadzone	
są	zajęcia	w	ramach	tego	programu	z	dziećmi	z	trudnościami	w	zakresie	zdobywania	
umiejętności	matematycznymi.	Prowadzone	są	też	zajęcia	dla	dzieci	z	trudnościami	
w	czytaniu	 i	pisaniu,	 zajęcia	 socjoterapeutyczne	dla	dzieci	 z	 zaburzeniami	komu-
nikacji	 społecznej,	 zajęcia	 logopedyczne	 dla	 tych	 z	 zaburzeniami	 rozwoju	 mowy,	
zajęcia	z	zakresu	gimnastyki	korekcyjno	–	kompensacyjnej	(z	wadami	postawy)	oraz	
rozwijające	zainteresowania	uczniów	szczególnie	uzdolnionych	w	zakresie	matema-
tyczno	–	przyrodniczym	i	językowym	(niemiecki	i	angielski).
Projekt	ten	realizują	nauczycielki	–	Mariola	Nowicka,	Ewa	Mukoid,	Leokadia	Badura,	
Iwona	Preusner,	Krzysztof	Szymanek,	Katarzyna		Litwin	i	Małgorzata	Soboniak.
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Marcowa sesja

 31 marca odbyła się 
IV w nowej kadencji sesja 
Rady Miejskiej w Białej. 

	 Przed	podjęciem	uchwał	w	sprawie	
zmian	 organizacyjnych	 w	 funkcjo-
nowaniu	 sieci	 szkół	 i	 przedszkoli	 na	
terenie	 gminy	 procedury	 z	 tym	 zwią-
zane	 przedstawiła	 wiceburmistrz	
Maria	 Tomala.	 Na	 sali	 obrad	 obecni	
byli	przedstawiciele	rodziców	dzieci	ze	
szkół	przewidzianych	do	reorganizacji.
Podjęte zostały uchwały w sprawie:

likwidacji	przedszkoli	w	Ligocie	Bial-
skiej	i	Gostomi	i	przekształcenia	ich	
w	oddziały	zamiejscowe	przedszkola	
w	Białej,
likwidacji	przedszkola	w	Pogórzu	
i	przekształcenia	w	oddział	zamiej-
scowy	przedszkola	w	Łączniku,
likwidacji	 szkół	podstawowych	
w	Śmiczu,	Radostyni	i	Gostomi	i	prze-
kształcenia	tych	szkół	w	szkoły	filialne	
Szkoły	Podstawowej	w	Białej	oraz	
obniżenia	ich	stopnia	organizacyjnego	
(pozostawienie	oddziałów	I-III),
likwidacji	szkoły	podstawowej	w	Po-
górzu	i	przekształcenia	jej	w	szkołę	
filialną	szkoły	podstawowej	w	Łącz-
niku.

Uchwały	 w	 sprawie	 likwidacji	 przed-
szkoli	i	ich	przekształceń	zostały	podjęte	
jednogłośnie,	 w	 sprawie	 przekształceń	
organizacyjnych	 wymienionych	 szkół	
zostały	 podjęte	 przy	 jednym	 głosie	
sprzeciwu.	Zmieniona	została	uchwała	

-

-

-

-

obowiązująca	 od	 2009	r.	 w	sprawie	
zasad	 przyznawania	 stypendium	 dla	
uczniów	 za	 szczególne	 osiągnięcia	
edukacyjne,	 sportowe	 lub	 w	zakresie	
kultury.
	 Radni	 zostali	 zapoznani	 z	 infor-
macją	w	sprawie	zaspokajania	pomocy	
i	opieki	społecznej	w	gminie	oraz	z	in-
formacją	 z	 działalności	 Stacji	 Opieki	
i	Gabinetu	 Rehabilitacyjnego	 caritas	
za	2010	rok.
	 Podjęta	 została	 uchwała	 dotycząca	
wyodrębnienia	 środków	 na	 fundusz	
sołecki	 w	 2012	 r.	 Podjęto	 zostały	
ponadto	 uchwały	 w	 sprawach	 zmiany	
uchwały	 z	 2007	 r.	 w	 sprawie	 Regula-
minu	utrzymania	czystości	i	porządku	
na	 terenie	 gminy	 oraz	 wygaśnięcia	
mandatu	 radnego	 w	 związku	 z	 jego	
śmiercią.
	 Radni	 zostali	 poinformowani,	
że	wpłynęły	 dwie	 skargi	 od	 miesz-
kańców	Gostomi	i	Browińca	Polskiego	
skierowane	 do	 ministerstw	 na	 dzia-
łalność	 burmistrza	 Białej.	 Skargi	
dotyczą	 zamierzonej	 budowy	 w	 kilku	
sołectwach	 farm	 wiatrowych.	 Rada	
zdecydowała	 o	 tym,	 że	 postępowanie	
wyjaśniające	 przeprowadzi	 Komisja	
Rewizyjna	Rady.	Na	zakończenie	obrad	
głos	zabrała	jedna	z	matek	dając	wyraz	
niezadowolenia	 rodziców	 z	 decyzji	 o	
likwidacji	w	szkołach	w	Śmiczu,	Rado-
styni,	 Pogórzu	 i	Gostomi	 oddziałów	
szkolnych	 obejmujących	 uczniów	 klas	
IV-VI.

R.Nowak

głosowanie nad przekształceniem szkół

rodzice dzieci obecni na sesji

 29 marca w sali Gmin-
nego Centrum Kultury w Białej 
odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo – wyborcze Towarzy-
stwa Społeczno – Kulturalnego 
Niemców na szczeblu powiatu 
prudnickiego. 
	 W	spotkaniu	uczestniczyli	delegaci	z	te-
renu	gmin	–	bialskiej,	głogóweckiej,	głuchoła-
skiej,	nyskiej	i	korfantowskiej.	Delegaci	przyjęli	
sprawozdanie	z	działalności	Zarządu	Powia-
towego	DFK	w	minionej	kadencji	sprawoz-
dania	finansowego	i	komisji	rewizyjnej.
	 Zgodnie	ze	statutem	Towarzystwa	prze-
prowadzono	tajne	wybory	przewodniczącego	
i	pozostałych	członków	Zarządu	Powiato-
wego	DFK.	Dotychczasowy	przewodniczący	
Robert	Roden	nie	wyraził	zgody	na	kandy-
dowanie	na	kolejną	kadencję	ze	względu	na	
inne	obowiązki	w	strukturach	DFK	i	samo-

Droga	 prowadząca	 z	 Białej	 do	
Śmicza	ma	więcej	dziur	niż	trady-

cyjny	ser	szwajcarski.
	 Jest	 to	 jednak	 droga	 powiatowa	 i	
w	jego	gestii	 jest	 jej	naprawa.	Niestety	
–	 jak	poinformował	nas	 radny	powia-
towy	 Janusz	 Siano	 –	 powiat	 nie	
otrzymał	 środków	 unijnych	 z	 Regio-
nalnego	 Programu	 Operacyjnego.	
W	 związku	 z	 tym	 władze	 powiatowe	
postanowiły	 podjąć	 działania	 na	
rzecz	 zaliczenia	 tego	 zadania	 w	ra-
mach	 programu	 popularnie	 zwanego	

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani Klaudii Kopczyk,

Skarbnikowi Gminy Biała z powodu śmierci 
Ojca

składają Burmistrz Białej
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej

Skarbnikowi Gminy Biała
Pani Klaudii Kopczyk

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa Rada Miejska w Białej

Powiatowe zebranie mniejszości
rządzie	lokalnym.	Nowym	przewodniczącym	
wybrany	został	jednogłośnie	Janusz	Stolarczyk.	
Pozostałymi	członkami	Zarządu	Powiatowego	
TSKN	zostali	wybrani:	Jerzy	Dembczak,	Wal-
demar	Weiss,	Alfred	Namysło,	Georg	Grosch,	
Walter	Schmolke	i	Elżbieta	Graba.	Wybrana	
została	również	trzyosobowa	komisja	rewi-
zyjna	w	skład	której	weszli:	Urszula	Trinczek	
(przewodnicząca),	Gabriela	Gorek	(zastępca	
przewodniczącej)	i	Klaus	Bremer	(członek)	
Na	pierwszym	posiedzeniu	organizacyjnym	
wybrany	zarząd	powierzył	funkcje:	wiceprze-
wodniczącego	–	Alfredowi	Namysło,	sekre-
tarza	–	Jerzemu	Dembczakowi,	skarbnika	–	
Waldemarowi	Weissowi.	Członkami	Zarządu	
pozostali:	Georg	Grosch,	Walter	Schmolke	
i	Elżbieta	Graba.
	 W	dyskusji	wskazywano	między	innymi	
na	potrzebę	dalszego	rozwoju	działalności	
kulturalnej.

Droga pełna dziur
„schetynówkami”.	 Projekt	 ten	 został	
–	jak	informuje	J.Siano	–	na	liście	rezer-
wowej.	Z	informacji	jaką	uzyskał	w	tej	
sprawie	z	Urzędu	Marszałkowskiego	w	
Opolu-	jest	szansa	na	naprawę	tej	drogi,	
ponieważ	część	gmin	rezygnuje	z	reali-
zacji	„schetynówek”	ze	względu	na	brak	
dofinansowania	zadań	w	tym	zakresie.	
Jest	więc	nadzieja,	że	być	może	jeszcze	
przed	tegorocznymi	dożynkami	gmin-
nymi	 w	 Śmiczu	 dojazd	 dożynkowych	
gości	 będzie	 możliwy	 po	 wyremonto-
wanej	drodze.
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	 Zmartwychwstanie	Chrystusa	to	wydarze-
nie	w	historii,	wykraczające	ponad	wszystko,	
co	tworzy	historię,	jest	doświadczeniem,	
a	zwłaszcza	poznaniem.	Na	tym	fakcie	opiera	
się	Kościół,	wiara	dwóch	miliardów	chrześci-
jan.	Za	tę	wiarę	co	cztery	minuty	umiera	na	
naszym	globie	dziś	jeden	chrześcijanin.
	 Zmartwychwstały	Jezus	nadal	żyje,	cho-
ciażby	w	cudach	eucharystycznych	w	wielu	
kościołach.	Z	chrystusowego	grobu	bije	
blask	wiecznego	trwania.	Od	wielkanocnego	
poranka	każdemu	z	ludzi	ofiaruje	swoje	towa-
rzystwo,	jak	uczniom	na	drodze	do	Emaus.	
Przychodzi	do	każdego	człowieka,	aby	się	
przekonał	dokąd	wędruje.	Przychodzi	daro-
wać	mu	wolność,	by	nie	musiał	być	ciągłym	
niewolnikiem	medialnych	kłamstw	i	zapaści	
nałogowych	grzechów.
	 W	tę	uroczystość	wchodzimy	głębiej	w	ra-
dość	wiary.	Choćby	na	krótko,	ale	wszyscy	
stajemy	po	stronie	triumfu	życia.	Widzimy	
wyraźnie,	że	można	przez	krzyż	iść	do	radości	
zmartwychwstania.	Boski	zwycięzca	otwiera	
obszary	bogatszej	radości.	Na	tym	właśnie	
polega	Pascha,	czyli	przejście	chrześcijanina	
od	spraw	ziemskich	do	duchowych,	wcho-
dzenie	w	radość	wiary.
	 Wymowny	jest	zwyczaj	praktykowany	
w	niektórych	kościołach.	Otóż	do	dużej	świecy	
zwanej	paschałem,	która	symbolizuje	Zmar-
twychwstałego	Pana,	podchodzą	pojedyn-
czo	dzieci	pierwszokomunijne.	Swoją	świecę	
zapalają	od	świecy	wielkanocnej	i	deklarują,	
że	chcą	być	małą	świecą	życia	dla	innych.	Świa-
tło	Chrystusa	bierze	dziecko	do	swej	codzien-
ności.	Światło	tych	świec	rozjaśnia	przeżycia	
i	przybliża	blask	prawdy	i	daje	ciepło	wyż-
szych	uczuć.
	 Niech	zmartwychwstały	Zbawiciel,	Dawca	
życia,	Pan	Dziejów	podnosi	i	utwierdza	w	czy-
telnikach	wszelkie	duchowe	dobro,	niech	pod-
trzymuje	i	skutecznie	ożywia	nadzieję,	dodaje	
sił	w	każdym	dobrym	czynie,	niech	każdemu	
przyniesie	trwałą	radość.

Ks. Manfred Słaboń

Anna Myszyńska

Ni e d z i e l a 	 p a l m ow a 	 t o 	 p o c z ą t e k	
Wiel k iego	 Ty jd nia , 	 za kończony	

Zmartwychwstani	Jezusa.	Całyj	ten	tyj-
dzień	jest	bogaty	w	roztomajite	obrzędy	
wielkanocne.	Niechtory	z	nich	se	do	dzi-
siej	łobchodzi.	Nie	jest	to	już	takie	,	jak	
joł	to	pamiałtom	z	młodości.	Siłał	z	nich	
też	już	zanikło,	ale	po	wojnie	zajś	ludzie	
co	wtedy	na	Śląsk	przybyli,	przywieźli	
swoje	zwyczaje	i	zajś	momy	wszystkiego	
podwójnie	i	potrójnie.	
	 Na	przykłołd	joł	nie	znała	piyrwyj	tych	
wielkich	palm	wielkanocnych	kolorowych	
świałconych	w	niedziela	palmowoł.	Tak	
jak	u	mojego	chopa	to	doma	robiyli.	My	
dzieci	nałomały	jyno	bukiet	tych	baziow	i	
sli	do	kościoła	je	poświałcić.	I	z	tych	gałą-
zek	robili	muter	krzyżyjki	na	polu,	coby	
lepszi	rosło.	A	czałść	z	tego	stało	potyj	
całyj	rok	wy	wazie.	Zajś	na	bezrok,	jak	se	
szło	nowy	bukiet	świałcić,	tego	starego	
nie	nołleżało	wyciepnołć,	jyno	społlić,	
bo	przecał	boł	poświałcony	i	nie	mog	se	
pocantować	kajś	wy	szopie.	Jeszcze	sta-
rzy	ludzie	łobkłołdali	se	gałołzkoma	pal-
mowymi	na	znak	biczowanioł	Chrystusa	i	
nołczajścij	to	u	ludzi	ze	wschodu	se	trefi,	
iże	ten	co	przyniesie	palmy	z	kościoła	

łobija	nołprzód	ściany	chałpy,	coby	zły	
duchy	wygonić,	potyj	bydło,	stromy	w	
zygrodzie,	żeby	lepszy	rodziły,	i	na	koniec	
domowników,	coby	grzychy	z	nich	wygo-
nić.	Mody,	zielony	gałołski	symbolizujom	
wiosna	i	odżyje	wszelka	przyroda.	
	 Dalij	w	Wielkim	Tyjdniu	jest	żuro-
woł	szczoda.	Jeszcze	widzał	tał	wielkom	
kupa	roztomajitego	chrustu	na	zołpuciu,	
jak	łogień	bucha	z	niej	aż	do	nieba,	tak	mi	
se	zdało,	a	my	dzieci	lołtały	z	zapołlonymi	
szkrobołczkoma	nałobkoło.	Było	to	bez	
wojna	i	potyj	też	po	wojnie,	gdzie	sie	zbie-
rało	prawie	pół	wsi	coby	żur	połlić.	Bodejś	
starszi	chopi	wciepowali	do	łognia	kartki	
z	grzychoma,	coby	te	niedobre	nawyki	
społlić	na	wdycki,	i	śpiewali	przy	tymu	
tak:	żur	połlał,	buchty	chwołlał,	co	krok	
to	snop,	co	stopa	to	kopa.	Abo	co	chłop	
to	snop,	a	co	baba	to	żaba.	A	to	lołtanie	z	
tyj	łogniał	znaczyło	łowienie	Ponbóczka	
przez	Żydów	i	żołdyn	przy	temu	nic	nie	
jołd	ani	nie	pił	piwa,	abo	gorzałki,	tak	jak	
to	terołz	modzi	ludzie	robią	przy	połle-
niu	żuru.	
	 Do	dzisiej	też	jeszcze	u	nołs	mini-
st ra nci 	 chod z ą	 t rz y	 ra z y	 na łobko ło	
kośćioła	z	klepaczkoma,	bo	zwony	som	

Niedziela 
palmowa 

aż	do	połojdnia	Wielkiej	Soboty	zawion-
zany	i	nie	mogom	dzwonić,	Ale	żeby	nogi	
myli	swoim	łojcom	we	Wielki	Czwołr-
tek,	to	ech	jeszcze	nie	słyszała,	choć	na	
to	my	dzieci	piyrwyj	czekały	cały	post.	
A	jak	ich	było	siłał	to	stały	w	kolejce	i	dla	
kożdygo	se	jakiś	czeski	abo	50	feników	w	
tej	wodzie	znołdło,	abo	tyż	jakoś	apfel-
zina.	Joł	myła	fotrowi	nogi	w	misie,	bo	
łoni	mieli	jednom	noga	bolawom,	takoł	
łotwartoł	aż	do	kostki,	to	w	drzewianym	
grodku,	mogli	se	urazić.	Nogi	nie	nale-
żało	wytrzeć,	same	musiały	wyschnąć,	bo	
to	chroniło	bodejś	przed	złodziejstwał.	
Zajś	we	Wielki	Piątek	ludzie	szli	do	rzeki	
wczas	rano	se	obmyć	i	nie	mogli	przy	tyj	
nic	rządzić	i	też	se	nie	powycierać.	Miało	
to	przynieść	dziołchom	fajne	lica,	różowoł	
skóra	i	zdrowie	na	cały	rok.	A	w	niechto-
rych	domach	z	tymi	mokrymi	nogoma	i	
głowoł,	rzykali	jeszcze	w	intencji	papieża	
5	Ojcze	nasz	i	5	Zdrowaśków.	Rozprawiać	
mogli	zajś	wtedy,	jak	przyszli	dódom	i	
porzykali	pacierz	pod	krzyżał.	
	 Wszystkie	te	obrzędy	pochodzą	z	cza-
sów	pogańskich	i	przyjałty	zostały	przez	
chrześcijan.	We	Wielki	Piątek	baniemy	
śpiewać	pieśni	o	Bożej	Małce.	Jak	stała	
Matka	boleściwa	obok	krzyża	ledwo	żywa,	
gdy	na	krzyżu	wisiał	Syjn.	Po	tyj	wiel-
kiej	żałości	przyjdzie	Wielkanoc.	Otrzyj-
cie	już	łzy	płaczący,	żal	z	serca	wyzujcie,	
wszyscy	w	Jezusa	wierzący,	weselcie	się,	
radujcie,	bo	zmartwychwstał	jak	powie-
dział.	Alleluja,	alleluja,	niechaj	zabrzmi	
alleluja.	

Joł też życza naszym, czytel-
nikom, by też mogli se radować 

z zmartwychwstania Chrystusa.

Ach! Alleluja! Och!
dokończenie ze str. 1

Najmłodszy 
sołtys w gminie

- Jak się czuje najmłodszy sołtys w bialskiej 
gminie, czy podoła pani obowiązkom?
-	Postaram	się,	gdybym	miała	obawy	czy	wąt-
pliwości	nie	zdecydowałabym	się	na	przyję-
cie	tej	funkcji.
- Co zatem zdecydowało o wyrażeniu chęci 
do kandydowania na tę funkcję?
-	Namawiali	mnie	do	tego	od	dłuższego	czasu	
mieszkańcy.	Przez	sześć	lat	Ogiernicze	nie	
miało	sołtysa.	I	wiele	na	tym	straciliśmy,	cho-
ciażby	z	powodu	nieprzydzielania	funduszu	
sołeckiego,	bo	te	sprawy	koordynuje	i	rozli-
cza	sołtys.	
- Czy będzie Pani ciężko sprawować tę funk-
cję zważywszy na sytuację rodzinną?
-	Praca	sołtysa	nie	jest	łatwa.	Poza	tym	mamy	
niewielkie	gospodarstwo	rolne,	wychowuję	
również	małe	dziecko.	Muszę	sobie	jednak	ze	
wszystkim	poradzić.	Liczę	jednak	na	pomoc	
domowników	i	mieszkańców.	Mylę,	że	miesz-

kańcy	włączą	się	do	działań	i	pracy	na	rzecz	
środowiska	w	którym	mieszkają.	Liczę	także	
na	pomoc	mamy	i	sąsiadki.	A	to	już	bardzo	
wiele…
- Ogiernicze to jedno z najmniejszych 
sołectw w gminie, czy zatem skala proble-
mów jest też niewielka?
	-	Problemów	jest	wiele,	podobnie	jak	w	innych	
sołectwach.	U	nas	na	przykład	zaniedbane	są	
rowy,	ważne	jest	ich	oczyszczenie,	podobnie	
jak	studzienek.	Część	mieszkańców	wykony-
wała	te	prace	dotychczas	we	własnym	zakre-
sie,	ale	niezbędne	są	kompleksowe	działania	
w	tym	kierunku.	
- Nie ma we wsi sklepu, gdzie zaopatrują się 
mieszkańcy w artykuły spożywcze?
-	Jeździmy	do	Łącznika	lub	do	Lewiatana	w	
Zielinie.	W	Łączniku	prowadzi	sklep	jeden	z	
naszych	mieszkańców.	U	nas	ze	względu	na	
niewielką	liczbę	mieszkańców	nie	opłaci	się	
prowadzenie	placówki	handlowej.	Może	to	
się	zmieni	w	przyszłości,	bo	jesteśmy	jedyną	
wsią	w	bialskiej	gminie,	która	ma	przyrost	
liczby	mieszkańców,	a	to	za	sprawą	młodych,	
którzy	po	zawarciu	związków	małżeńskich	
tu	się	osiedlają.	
- Czy wielu mieszkańców wyjeżdża za pracą 
za granicę?
Gospodarstw	mamy	tylko	chyba	dziesięć	i	to	
niewielkich,	zatem	mieszkańcy	muszą	gdzieś	
pracować,	aby	zapewnić	utrzymanie	rodzi-
nom.	Kilka	osób	pracuje	na	zachodzie,	ale	
większość	dojeżdża	do	pracy	w	Zielinie,	Opolu	
i	Białej.	Ważne	jest	to,	że	w	naszej	wsi	miesz-
kają	z	rodzinami.
 Dziękuję za rozmowę

Wybory uzupełniające

Zgodnie	z	zarządzeniem	nr	46•11	Woje-
wody	Opolskiego	z	dnia	4	kwietnia	2011	

r.	w	jednomandatowym	okręgu	wyborczym	
nr	3	w	Białej	na	12	czerwca	2011	r.	wyzna-
czony	został	termin	wyborów	jednego	rad-
nego.	Wakat	w	tym	okręgu	związany	jest	ze	
śmiercią	dotychczasowego	radnego	Henryka	
Spyry.	13	maja	2011	r.	o	godz.	24,00	upływa	
termin	zgłaszania	Miejskiej	Komisji	Wybor-
czej	w	Białej	list	kandydatów	na	radnych.	
Jeśli	zgłoszony	zostanie	tylko	jeden	kandydat	
radny	bez	głosowania	wejdzie	w	skład	człon-
ków	Rady	Miejskiej	w	Białej.	Bliższych	szcze-
gółów	związanych	z	wyborczymi	procedurami	
udziela	sekretarz	gminy	Grażyna	Biały.

Po wyborach 
w DFK

Na	 terenie	 gminy	 Biała	 działa	
dwanaście	 kół	 terenowych,	 w	

których	 przewodniczącymi	 na	 kolejną	
kadencję	 zostali	 wybrani:	 w	 Białej	
–	 Krzysztof	 Glombitza,	 w	 Brzeźnicy	
–	Ewa	Madaler,	w	chrzelicach	–	Robert	
Roden,	w	Gostomi	–	Ewelina	Thomalla,	
w	 Grabinie	 –	 Jerzy	 Thiel,	 w	 Łączniku	
–	 Franciszek	 Stankala,	 w	 Nowej	 Wsi	
–	 Krystyna	 Pierskalla,	 w	 Olbrachci-
cach	 –	 Kornelia	 Schuster,	 w	 Pogórzu	
–	Monika	Helfaier,	w	Radostyni	–	Jerzy	
Osiewacz,	w	Solcu	–	Klaus	Bremer	i	w	
Śmiczu	–	Leonard	Peszel.

Wieża 
Wodna 

w remoncie
	 W	 poprzednim	 wydaniu	 gazety	
pisaliśmy,	 że	 przeprowadzany	 jest	 w	
ramach	 unijnego	 projektu	 „Śląsk bez 
granic – wieże i punkty widokowe”	
remont	 Wieży	 Wodnej	 w	 Białej	 przy	
ul.H.Sawickiej.	Kontynuowane	są	prace	
przy	 odnawianiu	 elewacji	 zewnętrz-
nych	i	należy	przyznać,	że	po	remoncie	
będzie	to	jeden	z	ładniejszych	zabytków	
na	 terenie	 naszej	 gminy,	 co	 widać	 na	
zdjęciu.
	 W	 kolejnym	 etapie	 wyremonto-
wane	 zostaną	 wnętrza	 z	przeznacze-
niem	 piwnicy	 i	 parteru	 budynku	 do	
celów	wystawienniczych.	Wartość	prac	
wyniesie	ok.	140	tys.	zł.
	 Działalność	 wystawienniczą	 w	za-
bytkowej	wieży	prowadzić	będzie	GcK.

Z Teresą Rosenberg – sołtysem wsi Ogiernicze
rozmawia Ryszard Nowak
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W	marcu	po	raz	pierwszy	lokalni	poeci	spotkali	się	w	Gminnym	centrum	
Kultury	w	Białej	na	wieczorku	literackim.

	 W	spotkaniu	uczestniczyli	między	innymi	poeci	z	terenu	bialskiej	gminy	–	
Jan	Szczurek,	Witold	Hreczaniuk,	ks.	Manfred	Słaboń,	Anna	i	Piotr	Myszyńscy,	
prudniczanka	 –	 Zofia	 Kulig,	 Tadeusz	 Soroczyński	 z	 Prężynki	 i	 Edmund	
Borzemski	z	Korfantowa.
	 Uczestnicy	 spotkania	 wyrazili	 chęć	 organizowania	 dalszych	 spotkań	
poetyckich	w	Białej.	Temu	zamierzeniu	przychylny	jest	dyrektor	bialskiego	
GcK.

Poetyckie spotkanie

Witold Hreczaniuk

KONCERT
Na skrzypkach, skrzypeczkach mięciutko,
Wysoką to raz niską nutką
Melodia płynie - w lot motyla,
To znów w kłębuszek się zawija.
Raz łagodnością cię otuli,
Nagle odetchnie i rozczuli, 
Skrzypce wołają, to znów nucą
Raz kochają, a raz się kłócą.
Z przeciwieństw tonów akt się rodzi,-
Mnie delikatny dreszcz przechodzi.
Widownia cała zasłuchana, 
Dama przytula się do Pana.
A on jej mocno ściska dłonie
Nieświadom, że w niedobrym tonie.
Tak jakoś lekko i leciutko
Nie wiesz, że jesteś wątłą nutką. 
Cisza…
Grad braw,
Skrzypce w dłoni.
(Gostomia, 2009 r.)-

Jan Szczurek

Azymut
Nawet ocean można pokonać

pod warunkiem, że nie będzie się
wylewać łez,

pod warunkiem, że jest Kapitan,
nawigator i mechanik –

oraz, że jest załoga i wytyczony
kierunek na samym końcu portu. 

A po drodze mogą być burze 
I skały, a potem?

- Co każe Kapitan?
Czy kompas jest zepsuty,
Czy załoga nieposłuszna

Lub źle wytyczony kierunek?

Gdzie jest port, Kapitan, załoga
- bo ocean jest.

(Opole, 2010 r.)

Kącik poetycki

Dom bez książki
jest jak plaża bez Słońca

2	
kwietnia na całym świecie jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Książki 
dla Dzieci. Święto od 1967 roku jest obchodzone w rocznicę urodzin znanego 
wszystkim baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. 

	 Dzień Książki dla Dzieci to	wspaniała	okazja,	aby	pokazać	najmłodszemu	pokoleniu,	
że	na	stronicach	książek	ukryty	 jest	ciekawy	 i	 tajemniczy	świat,	że	książka	nadal	może	
bawić,	rozwijać	wyobraźnię,	pomagać	w	nauce	i	być	źródłem	rozwoju.	Natomiast	doro-
słym	przypomina	problemy	oraz	korzyści	związane	z	czytelnictwem	dziecięcym.
Dziękujemy	wszystkim	uświadomionym	rodzicom,	którzy	przyprowadzają	bardzo	małe	
dzieci	do	biblioteki,	zaprzyjaźniają	z	książkami	i	regularnie	dzieciom	czytają.
	 Z	okazji	Święta	Książki	dla	Dzieci	Biblioteka	Miejska	w	Białej	przedłużyła	1	kwietnia	
(piątek)	godziny	otwarcia	do	19.30.	Każdy	mógł	wypożyczyć	książki,	skorzystać	z	kompu-
tera.	 Dla	 najmłodszych	 zorganizowano	 „Popołudnie	 z	 bajką”	 –	 dzieci	 układały	 puzzle	
z	 bajkami,	 rozwiązywały	 krzyżówki	 i	 rebusy	 tematycznie	 związane	 z	 książką,	 bajkami,	
kreskówkami,	autorami	literatury	dziecięcej.	Hasło	jednego	z	rebusów	brzmiało:	„Dom	
bez	książki	 jest	 jak	plaża	bez	Słońca”.	Każdy	kto	sięga	po	książki	na	pewno	potwierdzi	
mądrość	tej	myśli.	
	 Dzieci	obdarowane	zostały	pamiątkowymi	prezentami:	dużymi	czapkami	Harry’ego	
Potter’a	,	bajkami	i	grami	na	CD,	ulotkami	o	bibliotece	i	czytaniu	oraz	słodyczami.	
	 Informujemy,	 że	 tradycyjnie	 w	 dniach	 8	 -	 15	 maja	 obchodzony	 będzie	 TYDZIEŃ	
BIBLIOTEK	 (8	 maja	 –	 Dzień	 Bibliotekarza).	 Zachęcamy	 do	 odwiedzin,	 wypożyczania	
–	oferujemy	stały	dostęp	do	nowych	książek.	Zapraszamy	klasy	szkolne	oraz	przedszko-
laków	do	zapoznania	się	z	Biblioteką	Miejską	oraz	jej	zbiorami.	
	 Po	raz	trzeci	biblioteka	w	Białej	oraz	filia	biblioteczna	w	Łączniku	przeprowadzi	akcję	
„Amnestia	dla	dłużników”	(maj	–	czerwiec).	Prosimy	zapominalskich	o	zwrot	książek,	na	
które	czekają	inni	czytelnicy.

Konkurs poetycki w języku niemieckim
6	kwietnia	w	Gminnym	Centrum	Kultury	w	Białej	odbyły	się	eliminacje	gminne	do	kon-

kursu	recytatorskiego	w	języku	niemieckim	pn.	„Młodzież	recytuje	poezję”.	W	jury	zasiadły	
nauczycielki	języka	niemieckiego,	którym	przewodniczyła	Urszula	Wojciechowska.	W	kon-
kursie	wzięło	udział	56	młodych	recytatorów	ze	szkół	w	Białej,	Łączniku,	Śmiczu,	Pogórzu,	
Radostyni	i	Gostomi	oraz	z	gimnazjów	w	Białej	i	Łączniku.
W kategorii klas I-III (szkoły	podstawowe)	pierwsze	miejsca	przyznano	Pawłowi	Apostel	z	Białej	
i	Wiktorii	Ernst	z	Łącznika,	drugie	miejsca	Pawłowi	Brajer	i	Sandrze	Brechmer	(oboje	z	Bia-
łej),	a	trzecie	Marlenie	Krupa	z	Grabiny	Magdalenie	Gnielka	ze	Śmicza.
W kategorii klas IV-VI	(szkoły	podstawowe)	pierwsze	miejsce	zajął	Patryk	Lenart	z	Łącznika,	dru-
gie	miejsca	Patrycja	Roskosz	z	Białej	i	Daniela	Woehl	ze	Śmicza.	Trzecie	miejsca	zajęli	ucznio-
wie:	Dominik	Heda	z	Grabiny,	Dominika	Sobek	z	Gostomi	i	Iwona	Kapusta	z	Gostomi.	
W grupie gimnazjalistów	zwyciężył	Mateusz	Siano	z	Łącznika.	Drugie	miejsca	przypadły	Pauli-
nie	Kwoczek	i	Justynie	Grelich	(obie	z	Białej),	a	trzecie	Andrei	Muller,	Jesice	Ernst	(obie	z	Bia-
łej)	i	Tobiaszowi	Spyra	z	Łącznika.	
	 Wszyscy	laureaci	oraz	szkoły	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy	oraz	nagrody	książkowe	
ufundowane	przez	Gminne	Centrum	Kultury	w	Białej.	Laureaci	konkursu	wezmą	udział	w	eli-
minacjach	rejonowych.

(n)

Śląskie beranie
4	kwietnia	w	sali	Gminnego	Centrum	Kultury	w	Białej	odbyły	się	miejsko	–	gminne	eli-

minacje	do	XVIII	Wojewódzkiego	Konkursu	Gawędziarskiego	„Śląskie beranie”.	W	kon-
kursie	wzięło	udział	25	uczniów	ze	szkół	podstawowych	w	Białej,	Łączniku,	Śmiczu	i	Pogó-
rzu	oraz	z	gimnazjum	w	Białej.	Komisji	konkursowej	złożonej	z	nauczycieli	szkół	przewod-
niczyła	Anna	Myszyńska.	
	 W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli:
Sandra	Brechmer	z	Białej	•	I	miejsce,	Piotr	Trinczek	z	Łącznika	•	II	miesjce	i	Karolina	Fluder	
z	Pogórza	•	III	miejsce.	Wyróżnienie	przyznano	Teresie	Mazur	ze	Śmicza.	W	kategorii	gimna-
zjalnej	zwycięzcą	została	grupa	uczniów	z	Białej,	która	zaprezentowała	tekst	pn.	„Czerwony 
Kapturek szukał księcia”,	a	drugą	lokatę	przyznano	gimnazjalistom	za	prezentację	tekstu	
„Polterabend”.	Wymienieni	laureaci	będą	reprezentantami	bialskiej	gminy	na	eliminacjach	
wojewódzkich	konkursu,	który	odbędzie	się	29	kwietnia	w	Izbicku.

Tego wszystkim życzy
 Redakcja „Panoramy Bialskiej”
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Szkoła horyzontem przyszłości
	 W	 ramach	 unijnego	 projektu	 „Szkoła horyzontem przyszłości”	 w	 Szkole	
Podstawowej	w	Łączniku	prowadzonych	 jest	wiele	 zajęć.	 Jak	 informuje	koordy-
nator	projektu	–	nauczycielka	Iwona	cielecka.
		W	jego	ramach	prowadzone	są	zajęcia:

w	kółku	teatralnym,	gdzie	przygotowywane	jest	przedstawienie	w	dwóch	wersjach	
językowych	–	w	angielskiej	i	polskiej	-	przedstawienia	teatralnego,	przy	czym	
prowadzone	są	też	zajęcia	uwzględniające	poprawne	wyrażanie	się	w	obu	języ-
kach.	Zajęcia	prowadzą	nauczyciele	–	Krzysztof	Szymek,	Iwona	cielecka	i	Anna	
Kacprowicz
zajęcia	wyrównawcze	z	matematyki	dla	uczniów	klas	V-VI	prowadzi	Bogusława	
Bielec,	a	z	pedagogiki	Katarzyna	Litwin.	W	I	semestrze	prowadzone	były	zajęcia	
integracyjne	z	uczniami	klasy	piątej,	a	w	II	semestrze	z	klasą	IV.	Prowadzi	je	
nauczycielka	Katarzyna	Litwin.	Niezależnie	od	tych	form	prowadzone	są	przez	
szkolnego	psychologa	Elżbietę	Jurkiewicz	konsultacje	z	dziećmi	i	rodzicami.	

•

•

To nie gwoździe Cię przybiły...
	 Bardzo	 liczna	 grupa	 wiernych	 uczestniczyła	 w	 wieczornej	 drodze	 krzyżowej	
ulicami	Łącznika	-	odprawionej	w	Niedzielę	Palmową.	Inicjatorem	tego	przedsię-
wzięcia	był	wikary	ks.	Roman	Smolarz.
	 Krzyż	 (poświęcony	 tuż	 przed	 nabożeństwem)	 między	 kolejnymi	 stacjami	
niosły	delegacje	poszczególnych	grup	społecznych	oraz	miejscowości	należących	
do	parafii	Łącznik.	Oprawę	muzyczną	zapewnił	zespół	z	Kędzierzyna	-	Koźla	a	nad	
bezpieczeństwem	czuwali	miejscowi	strażacy.	Wszyscy	uczestnicy	na	zakończenie	
niemal	jednomyślnie	stwierdzili,	że	było	to	wspaniałe	duchowe	przeżycie. jk

Gołębiarskie pasje
Jan Tyma	–	technik	weterynarii	z	Olbrachcic	jest	hodowcą	gołębi	od	czterdziestu	

lat.	W	swojej	hodowli	posiada	ponad	sto	osiemdziesiąt	sztuk	tych	ptaków.	Obecnie	
jest	prezesem	Sekcji	PZHGP	w	Rostkowicach.	Już	pierwszego	maja	hodowcy	gołębi	
pocztowych	wyślą	grupę	starszych	gołębi	na	pierwsze	loty,	najdalej	–	podobnie	jak	
w	poprzednich	latach	do	Holandii.	
	 Jan	Tyma	informuje,	że	straty	w	lotach	nie	są	duże	–	nie	wraca	tylko	kilka	procent	
ptaków	i	nie	ma	dowodów	na	to,	że	ich	przeloty	zakłócają	fale	radiowe,	czy	telefonii	komór-
kowej.	Pewnym	zagrożeniem	dla	gołębi	są	drapieżne	ptaki,	głównie	jastrzębie.	-	Trudno	
ustalić	–	mówi	J.Tyma	-	czym	kierują	się	ptaki	w	czasie	lotów,	jak	trafiają	do	własnych	
gniazd.	Przypuszczam,	że	rolę	ogrywa	w	tym	przypadku	pole	magnetyczne	ziemi.	
	 Hodowla	gołębi	i	ich	starty	w	lotach	są	zajęciem	kosztownym.	Opłaty	wiążą	się	z	reje-
stracją	ich	do	lotów	i	zakupem	chipów.	To	w	przypadku	J.Tymy	wydatek	w	kwocie	ponad	
dwóch	tysięcy	złotych	rocznie,	przy	uwzględnieniu	dużej	ilości	ptaków	kierowanych	na	loty.	
Przy	tym	znaczące	są	koszty	profilaktyki	leczniczej,	kupowania	witamin,	szczepionek	i	leków.	
Dla	 uzyskiwania	 przez	 gołębie	 dobrej	 formy	 niezbędny	 jest	 zakup	 wysokowartościowej	
karmy,	która	nie	jest	tania.	25	kilogramowy	worek	treściwej	paszy	kosztuje	ok.	100	zł.
	 Jan	Tyma,	podobnie	jak	większość	obecnych	hodowców	posiada	automatyczne	reje-
stratory	przylotów.	Gołąb	z	zainstalowanym	chipem	po	przylocie	do	gniazda	jest	odno-
towywany	przez	elektroniczny	zegar.	Tu	nie	może	być	więc	mowy	o	jakichkolwiek	nieści-
słościach	w	rejestracji.	
	 Nasz	rozmówca	ubolewa	nad	tym,	że	brak	jest	hodowców	wśród	młodych,	ale	oni	pracują	
w	większości	za	granicą	i	nie	mają	na	to	hobby	czasu.	Niewiele	jest	kobiet	wśród	hodowców.	
W	ślady	ojca	podążył	syn	Jana	-	Jakub,	który	jest	również	pasjonuje	się	lotami	i	wraz	z	ojcem	
zajmuje	się	hodowlą	gołębi.	Warto	również	
wspomnieć,	że	Jan	Tyma	w	hodowli	gołębi	
pocztowych	ma	na	swym	koncie	wiele	osią-
gnięć,	 w	 1999	 r.	 zajął	 II	 miejsce	 w	 grupie	
lotów	gołębi	starszych,	a	przez	kilka	lat	był	
mistrzem	 sekcji	 w	 lotach	 tych	 sympatycz-
nych	 ptaków.	 Mamy	 nadzieję,	 że	 młody	
Jakub	 w	 przyszłości	 osiągał	 będzie	 wiele	
sukcesów	w	tym	zakresie.
	 Na	 zdjęciu:	 Jan	 Tyma	 z	 synem	 Jakubem	
prezentują	kilka	z	wielu	pucharów	zdobytych	
za	osiągnięcia	w	lotach	gołębi	pocztowych.

OGłOSzeNIe
Sprzedam wózek widłowy 
spalinowo – gazowy, 
marki Toyota, udźwig 1,5 t, 
wysokość podnoszenia 4 
m, silnik po remoncie, stan 
techniczny bardzo dobry! 

tel. 77 436 37 25

Powiatowy Turniej 

	 16	kwietnia	w	Szkole	Podstawowej	w	Białej	odbyły	się	eliminacje	do	Ogólnopolskiego	
Turnieju	Bezpieczeństwa	w	Ruchu	Drogowym	na	szczeblu	powiatu	prudnickiego	w	kate-
gorii	szkół	podstawowych	i	gimnazjów.	W	turniejowych	zmaganiach	w	grupie	gimnazjalnej	
wzięli	udział	zwycięzcy	eliminacji	gminnych	–	gimnazjów	z	Białej,	nr	1	w	Głogówku	i	nr	1	
w	Prudniku.	Nie	przybyła	na	zawody	ekipa	gimnazjalistów	z	Lubrzy.	Turniej	składał	się	z	
dwóch	etapów	–	części	pisemnej	 i	praktycznej	 (umiejętności	pokonywania	na	rowerach)	
toru	 przeszkód.	 Pierwsze	 miejsce	 w	 grupie	 gimnazjalistów	 zajęła	 drużyna	 gimnazjum	 w	
Białej	w	składzie:	Mateusz	Słobodzian,	Mariusz	Fudali	i	Rafał	Wistuba.	Dalsze	miejsca	zajęły	
drużyny	gimnazjalne	–		nr	1	w	Głogówku	i	nr	1	w	Prudniku.	Indywidualnie	w	tej	kategorii	
I	miejsce	przypadło	Mateuszowi	Słobodzianowi	(Biała),	II	Rafałowi	Porembie	(Głogówek),	
dwa	trzecie	miejsca	zajęli	Mariusz	Fudali	i	Rafał	Wistuba	–	obydwaj	z	Białej.	Opiekunami	
bialskich	zawodników	byli	nauczyciele	Zbigniew	Kucik	i	Wojciech	Szukalski.	
	 W	 grupie	 szkół	 podstawowych	 wzięły	 udział	 ekipy	 ze	 szkół	 w	 Dytmarowie,	 nr	 2	
w	Głogówku,	nr	1	w	Prudniku	i	Śmiczu.	Zwyciężyła	drużyna	z	SP	nr	2	w	Głogówku	w	skła-
dzie:	 Oliwia	 Frączek,	 Anna	 Samson	 i	 Bartłomiej	 Kochmaniewicz	 przed	 drużynami	 z	 SP	
Dytmarów,	 SP	 Nr	 1	 w	 Prudniku	 i	 SP	 w	 Śmiczu.	 Indywidualnie	 I	 miejsce	 zdobyła	 Anna	
Samson	 	 (SP	 nr	 2	 z	 Głogówka),	 II	 przypadło	 Jakubowi	 Flak	 (SP	 Dytmarów),	 a	 III	 Oliwii	
Frączek	(SP	nr	2	Głogówek).	Opiekunem	zwycięskiej	drużyny	z	Głogówka	jest	nauczyciel	
Tomasz	Bartoszewski.	Zwycięzcy	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy	i	medale	oraz	sprzęt	spor-
towy	ufundowany	przez	Starostwo	Powiatowe	w	Prudniku.	Zdobywcy	pierwszych	miejsc	
w	kategorii	 grupowej	 w	 grupie	 szkół	 podstawowych	 i	 gimnazjalnych	 wezmą	 udział	 na	
szczeblu	wojewódzkim	konkursu,	który	odbędzie	się	w	maju	w	Oleśnie.

(n)

KAPITAŁ LUDZKI

zwycięska drużyna gimnazjalna z jurorami
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Warsztaty Mażoretek
 2 i 3 kwietnia w Gminnym 
Centrum Kultury w Białej i salach 
gimnastycznych  gimnazjum i L.O. 
odbyły się warsztaty mażoretek 
bialskich i z czeskiego Jesenika.
	 Łącznie	w	trzech	grupach	naszego	
zespołu	występuje	35	mażoretek.	Projekt	
pod	nazwą	„Integracja	poprzez	muzykę	i	
taniec”	był	współfinansowany	ze	środków	
Europejskich	oraz	budżetu	państwa.	Miał	
on	na	celu	wzbogacenie	form	tanecznych	
o	nowe	układy	–	polskie	i	czeskie.	Zaję-
cia	prowadzone	były	przez	instruktorkę	
bialskich	mażoretek	Jolantę	Świdzińską	
i	trzy	czeskie	instruktorki.	Praca	prowa-
dzona	była	w	grupach.	Bialskie	mażoretki	
otrzymały	nowe	piękne	stroje	ufundowane	
przez	Gminne	centrum	Kultury.
	 Jak	informuje	Jolanta	Świdzińska	w	ra-
mach	projektu	zakupiono	dla	mażoretek	
dresy,	koszulki,	pompony,	pałki	i	inne	
akcesoria.	

Bialskie mażoretki w czasie ćwiczeń w GCK i w nowych strojach na szkolnej sali gimnastycznej.

Bialska Akademia 
Wiedzy i Umiejętności
Gośćmi kwietniowej Bialskiej Akademii Wiedzy i Umie-
jętności byli Michał Piętosa z Gubina i Zdzisław Niewia-
domski z Krobusza. Tematem wiodącym była pasja. 
Pasja, która w życiu człowieka odgrywa ważną rolę 
i nadaje mu sens.

zdzisław Niewiadomski	 –	 mieszkaniec	 naszej	 gminy	 swoją	 pasję	 odnalazł	
w	malarstwie.	Maluje	od	1988	roku	bo	dzięki	pędzlom	i	farbom	może	marzyć	kolo-
rowo	i	mówić	prawdę	bez	konsekwencji.	Jego	prace	to	obrazy	olejne	na	płótnie.	
Wykonuje	także	kopie	obrazów,	bo	–	jak	mówił	-	kopiując	starych	mistrzów	prze-
żywa	 najwspanialsze	 lekcje	 historii.	 Twierdzi,	 że	 obraz	 to	 doskonały	 prezent	 na	
każdą	okazję.	W	wykładzie:	„Pasja stanowi o rozwoju człowieka”	mówił	jak	ogromne	
znaczenie	ma	dla	niego	obcowanie	z	naturą	i	sztuką.	Jak	ważny	jest	w	życiu	kontakt	
i	rozmowy	z	ludźmi.	Jak	istotne	jest	dzielenie	się	tym	co	w	nas	dobre	z	innymi	i	słu-
chanie	oraz	odbieranie	tego	co	inni	mają	nam	do	przekazania.	

Michał Piętosa	 –	 katecheta	 w	 gimnazjum	 w	 Gubinie	 i	 student	 IV	 roku	 na	
Wydziale	Teologicznym	Uniwersytetu	Śląskiego	w	Katowicach	w	swoim	wykła-
dzie:	„Prawdziwym	skarbem	są	ludzie”	opowiadał	o	swoich	spotkaniach	z	Bogiem	
i	o	tym	jak	one	wpływają	na	jego	życie.	O	tym	jak	wspaniałych	ludzi	dał	mu	spotkać	
dobry	Bóg,	o	tym,	że	dobra	w	ludziach	jest	więcej	niż	tego	co	nazywamy	złem,	które	
bardziej	dotyka	i	boli,	dlatego	tak	mocno	je	zapamiętujemy.	Jednak	dobroć	serca	
jest	potężniejsza.		
	 Prawdziwym	 skarbem	 są	 ludzie,	 którzy	 mają	 odwagę	 wiary	 i	 potrafią	 być	
konsekwentni	w	działaniu.	Z	jednej	strony	jako	ci	którzy	wspierają	z	drugiej	jako	
ci	 którzy	 realizują	 dobre	 przedsięwzięcia.	 Odwaga	 i	 konsekwencja	 niestety	 nie	
często	idą	globalnie	w	parze	także	wśród	ludzi	wierzących.	Wielu	jest	takich,	którzy	
zgadzają	się	co	do	słuszności	spraw,	idei,	pomysłów,	ale	na	tym	kończy	się	ich	zaan-
gażowanie.	Są	jednak	wokół	nas	osoby	bardzo	odważne,	konsekwentne	i	oddane	
poszczególnym	pasjom,	wyzwaniom,	posługom	ewangelizacyjnym	i	wielkie	dzięki	
im	za	to,	że	są!	Bez	nich	najpiękniejsze	idee	nie	miałyby	racji	bytu.
	 W	spotkaniu	akademii	wzięło	udział	kilkunastu	słuchaczy,	to	też	odbyła	się	ona	
nieco	inaczej	niż	zwykle.	Stoliki	złączone	zostały	w	jeden	wspólny	stół,	co	stwo-
rzyło	dobry	nastrój	i	nieco	swobodniejsze	bycie	z	sobą,	czego	rezultatem	były	luźne	
rozmowy	i	dyskusje,	także	z	udziałem	ks.	Michała	Kosteckiego	z	Białej.
	 Oprawa	artystyczna	(gitara,	śpiew)	należała	do	Michała,	który	zaprezentował	
się	tym	razem	w	pieśniach	religijnych.	Śpiew	także	jest	jego	pasją.	Wystąpił	w	tele-
wizyjnym	programie	„Szansa na sukces”	–	Wojciecha	Manna	i	brał	udział	w	„Walce 
na głosy”.	Tu	wprawdzie	nie	dostał	się	do	finału,	ale	znalazł	się	w	pierwszej	30	(!)	
Wrażeniami	 z	 tych	 przygód	 także	 podzielił	 się	 ze	 słuchaczami	 akademii,	 którzy	
zaproponowali	mu	aby	kiedyś	jeszcze	nas	odwiedził.	Michał,	choć	z	tak	daleka,	nie	
był	„obcym”,	gościem	w	naszej	gminie,	bo	jako	dziecko	podczas	pobytów	na	waka-
cjach	w	Prężynce	u	swojej	matki	chrzestnej	chodził	do	kościoła	w	Prężynie	i	kąpał	
się	na	basenie	w	Białej.	Sentyment	pozostał	i	dlatego	z	przyjemnością	zgodził	się	
także	na	kolejne	spotkanie.

D.Hejneman

	Najbliższe	tygodnie	będą	dla	bialskich	dziewcząt	pracowite.	Jeszcze	w	kwietniu	pojadą	na	występy	z	Bialską	Orkiestrą	Dętą	do	Badenii	–	Wirttenbergii	w	Niemczech,	w	maju	
wezmą	udział	w	III	Paradzie	Orkiestr	Dętych	i	Mażoretek	w	Białej,	a	następnie	w	konkursowych	zmaganiach	w	Rybniku.	cieszy	również	to,	że	występy	naszych	trzech	zespo-
łów	mażoretkowych	cieszą	się	dużym	zainteresowaniem	publiczności	nie	tylko	bialskiej,	ale	również	okolicznych	gmin.

W tegorocznym konkursie zdobienia jaj wielkanocnych udział wzięło �� uczniów 
w przedziale wieku od 9 do 18 lat ze szkół podstawowych w Radostyni,  

Grabinie, Pogórzu i Białej; gimnazjów w Łączniku i Białej oraz bialskiego liceum.
•	 Techniki	 zdobienia	 jaj	 były	 przeróżne,	 od	 tradycyjnych	 kroszonek,	 na	 których	 wzór	
wyskrobuje	się	nożykiem	lub	wytrawia	octem	przez	jajka	oklejane	włóczką	i	zdobione	ceki-
nami	czy	makaronem	po	pomysłowo	wykonane	postaci	zajączków,	kurczątek,	baranków,	
a	 nawet	 panny	 młodej,	 które	 powstały	 przy	 zastosowaniu	 plasteliny,	 piórek,	 włóczki,	
kwiatów	itp.	Najprecyzyjniejszy	wzór	na	kroszonce	wykonała	Julia	Broda	z	gimnazjum	w	
Łączniku.	Najładniejsze	oklejanki	z	włóczki	to	prace	Anny	Barysz,	a	zdobione	cekinami	–	
Martyny	Drążek	–	obydwie	są	uczennicami	PSP	w	Białej.	Najzabawniej	(techniką	mieszaną)	
jajka	ozdobiły	Ania	Wojciechowska	z	szkoły	podstawowej	i	Agnieszka	Janek	z	gimnazjum	
w	 Białej.	 Bardzo	 cieszy	
uczestnictwo	 chłopców	
w	 konkursie,	 którzy	
lubują	 się	 technice	
wytrawiania	 wzorów	
octem.
•	 Konkursy	 zdobienia	
jaj	 wielkanocnych	
maja	 w	 naszej	 gminie	
bogatą	tradycje.	Szkoda	
jednak,	 że	 z	 roku	 na	
rok	 zanika	 tak	 ważna	
rola	 tradycyjnej	 dla	
naszego	 regionu	
kroszonki,	którą	wypie-
rają	 łatwiejsze	 techniki	
zdobienia.	 Nagrodami	
książkowymi	 wyróż-
nionych	 zostało	 24	
uczniów.	 Pozostali	
otrzymali	za	udział	i	na	
zachętę	 kredki	 z	 bial-
skimi	kroszonkami.	

D.Hejneman

Konkurs kroszonkarski
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Warsztaty Muzyczne
w Jeseniku

W	trzydniowych	warsztatach	muzycznych	w	Jeseniku	(8-10.04.)	wzięła	udział	
Bialska	 Orkiestra	 Dęta.	 W	 zajęciach	 warsztatowych	 uczestniczyła	 także	

Orkiestra	Dęta	z	Jesenika.	Warsztaty	z	orkiestrami	prowadzili	kapelmistrzowie:	
Andrzej	Weinkopf	z	Białej	oraz	Martin	Blechta	i	Tomáš	Uhlíř	–	obydwaj	z	Jesenika.	
M.Blechta	prowadzi	Orkiestrę	Dętą	z	Jesenika,	a	T.Uhlíř	Młodzieżową	Orkiestrę	
Dętą	działającą	przy	Szkole	Muzycznej	w	Jeseniku.	Warsztaty	muzyczne	służyły	
poznaniu	 utworów	 z	 repertuaru	 poszczególnych	 orkiestr,	 wzbogaceniu	 reper-
tuaru	o	nowe	utwory,	a	także	lepszemu	poznaniu	się	muzyków.	Dobrze	służyły	
ich	integracji,	co	było	tym	łatwiejsze,	że	wszystkich	uczestników	łączyła	wspólna	
pasja	–	muzyka.	Po	zakończeniu	warsztatów	kapelmistrzowie	podzielili	się	z	nami	
refleksjami	na	ten	temat.
	 Andrzej Weinkopf	–	kapelmistrz	Bialskiej	Orkiestry	Dętej:
-	Przygraniczna współpraca orkiestr dętych rozpoczęła się w ramach kontaktów z pa-
radami orkiestr dętych w czeskich Albrechticach i Białej. Tam nawiązane zostały 
pierwsze kontakty z przedstawicielami jesenickich orkiestr. Warsztaty muzyczne 
w Jeseniku dostarczyły nam nowych doświadczeń i inspiracji do kontynuowania 
dalszej współpracy pomiędzy naszymi orkiestrami. Cieszymy się, że w tegorocznej 
Paradzie Orkiestr Dętych w Białej uczestniczyć będzie orkiestra z Jesenika.	
	 František Surmík	współorganizator	warsztatów	i	inicjator	współpracy	z	Jesenika:
-	Z dyrektorem MGOK w Białej Rafałem Magoszem i Olafem Scholz poznaliśmy się 
w ubiegłym roku w Albrechticach. Oni obaj są również członkami Bialskiej Orkiestry 
Dętej. Tak to się zaczęło. U nas występy orkiestr dętych cieszą się dużą popularno-
ścią. Mamy również, podobnie jak Biała zespół mażoretek. Nasi muzycy występowali 
w wielu miejscowościach Dolnego i Górnego Śląska. Łączy nas muzyka, współpraca 
pomiędzy naszymi zespołami układa się bardzo dobrze. I to nas cieszy.
 Tomáš Uhlíř	–	kapelmistrz	Młodzieżowej	Orkiestry	Dętej	z	Jesenika:
-	 Współpraca pomiędzy naszymi orkiestrami jest krótka, ale pomyślna. Bialska 
Orkiestra Dęta kilkakrotnie występowała w Jeseniku. Mamy wolę dalszej współpracy 
i wzajemnych kontaktów. Cieszymy się, że nasza Jesenicka orkiestra wystąpi w maju 
na Paradzie Orkiestr Dętych w Białej.
 Martin Blechta	–	kapelmistrz	Orkiestry	Dętej	w	Jeseniku:
-	My bardzo pozytywnie oceniamy umiejętności bialskich muzyków. Grają z sercem, 
reprezentują wysoki poziom. Myślę, że dalsza współpraca będzie korzystna dla nas 
wszystkich, bo łączy nas wspólna pasja – muzyka.	
Warsztaty	 dla	 czeskich	 muzyków	 zorganizowało	 bialskie	 GcK	 dzięki	 środkom	
unijnym	w	ramach	projektu	„Integracja poprzez muzykę i taniec”.

R.Nowak
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Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Prudniku
	 informuje,	 że	 7	 kwietnia	 w	 rocznicę	 założenia	 Światowej	 Organizacji	
Zdrowia	(WHO)	obchodzony	jest	Światowy	Dzień	Zdrowia.	corocznie	orga-
nizacja	 wybiera	 jeden	 kluczowy	 problem	 dotyczący	 zdrowia,	 zachęcając	 do	
działania	ludzi	w	różnym	wieku	i	z	różnych	środowisk.	
	 Tematem	 tegorocznych	 obchodów	 Światowego	 Dnia	 Zdrowia	 jest	 opor-
ność	antybiotykowa.	Tegoroczne	hasło	WHO	brzmi	„Walcz z lekoopornością. 
Brak działań dziś – brak możliwości jutro”.	
	 Oporność	 drobnoustrojów	 na	 antybiotyki	 stała	 się	 jednym	 z	 głównych	
problemów	 współczesnej	 medycyny.	 Odpowiada	 za	 to	 przede	 wszystkim	
nadmierne	niekontrolowane,	a	 tym	samym	niewłaściwe	stosowanie	antybio-
tyków,	 nie	 tylko	 w	 medycynie	 ludzkiej,	 lecz	 również	 w	 weterynaryjnej	 czy	
hodowli	roślinnej	i	zwierzęcej.	Dlatego	tak	ważne	jest	wsparcie	działań	mają-
cych	 na	 celu	 ograniczenie	 niepotrzebnego	 stosowania	 antybiotyków	 oraz	
promowania	wiedzy	na	temat	właściwego	ich	stosowania.
	 Światowy	Dzień	Zdrowia	2011	roku	koncentrować	się	będzie	na	zwróceniu	
uwagi	 i	 podniesieniu	 świadomości	 zarówno	 społeczeństwa,	 polityków,	 jak	 i	
profesjonalistów	medycznych	na	temat	groźnego	zjawiska	w	obszarze	zdrowia	
publicznego,	 jakim	jest	narastająca,	szybko	rozpowszechniająca	się	oporność	
na	antybiotyki.
	 Ponadto	informuję,	że	w	dniach	23-30	kwietnia	br.	po	raz	szósty	obcho-
dzić	będziemy	Europejski	Tydzień	Szczepień	w	Polsce.	Tak	jak	w	latach	ubie-
głych	jest	to	inicjatywa	kierowana	i	koordynowana	przez	Światową	Organizację	
Zdrowia,	a	realizowana	przez	państwa	członkowskie	na	krajowym	i	lokalnym	
poziomie	oraz	inne	pokrewne	sektory	i	partnerów.	Hasło	tegorocznego	Tygo-
dnia	brzmi:	Wspólne	działania	wobec	wspólnych	zagrożeń.	celem	Tygodnia	
w	 2011	 roku	 jest	 podkreślenie	 wagi	 współpracy	 oraz	 dzielenia	 się	 zarówno	
własnymi	doświadczeniami,	jak	i	odpowiednimi	rozwiązaniami	mającymi	na	
celu	zapobieganie	chorobom	za	pomocą	szczepień	w	rejonie	europejskim.

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku
mgr inż. Adam Piotrowski

Nareszcie remont
	 Ten	 budynek	 prezentowaliśmy	 już	 na	 zdjęciach	 w	 „Panoramie	 Bialskiej”.	
Obecnie	kontynuowany	jest	jego	remont.	Przypominamy	–	znajduje	się	on	w	bez-
pośrednim	 sąsiedztwie	 przykościelnego	 placu	 w	Białej.	 Remont	 przeprowadza	
Spółka	Wodociągi	i	Kanalizacja	z	Białej	na	zlecenie	właścicielki	budynku	Hedwig	
Gębarowskiej,	 zamieszkałej	 w	 Niemczech.	 Wszelkie	 zatem	 pogłoski	 na	 temat	
remontu	prywatnego	obiektu	na	koszt	gminy	są	nieuzasadnione.	

Na zdjęciu: 
Remontowany budynek prywatny H.Gębarowskiej w centrum Białej.

Odeszli
Anna Sobota ur. 1920 r. zm. 15.03.2011 r. zam. Grabina (DPS)
elżbieta Kurkowska ur. 1953 r. zm. 20.03.2011 r. zam. Biała
Wiktor Alter ur. 1942 r. zm. 27.03.2011 r. zam. Olbrachcice
Agnieszka Kauczor ur. 1931 r. zm. 29.03.2011 r. zam. Solec

Reinhold Skop ur.1943 zm.01.04.2011 r. zam.Biała
Józef Lubczyk ur. 1926 r. zm. 02.04.2011 r. zam. Gostomia
elżbieta Augustyn ur. 1936 r. zm. 07.04.2011 r. zam. Biała

Aleksander Matuszewski ur. 1928 r. zm. 09.04.2011 r. zam. Kolnowice

Informacja dla artystów
Miejsko	–	Gminny	Ośrodek	Kultury	Sportu,	Turystyki	i	Rekre-
acji	w	Białej	zaprasza	do	udziału	w	Przeglądzie	Zespołów	Arty-
stycznych	organizowanych	5	czerwca	2011	r.	w	Solcu.	celem	tej	
imprezy	 jest	 promocja	 dorobku	 artystycznego	 zespołów	 dzia-
łających	na	terenie	miasta	i	gminy,	popularyzacja	oraz	promo-

wanie	zespołowych	form	artystycznych.
Karty	zgłoszeń	dostępne	na	stronach	internetowych	GcK	i	UM	

oraz	w	GcK	w	Białej	należy	składać	do	30	kwietnia	2011	r.

Zebranie 
u działkowców

24 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-
dawcze członków Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego „Zgoda” w Białej. Na zebraniu tym, po 
raz pierwszy od wielu lat dopisała frekwencja, 
obecnych było ponad 50 % członków ROD.

	
	 Na	 początku	 obrad	 prezes	 ROD	 Włodzimierz	 Nawalany	 w	 towarzystwie	
obecnego	na	zebraniu	członka	Zarządu	Wojewódzkiego	Rodzinnych	Ogródków	
Działkowych	 Stefana	 Hajduckiego	 wręczyli	 wzorowym	 bialskim	 działkowcom	
srebrne	 i	 złote	 odznaki	 „Zasłużony	 Działkowiec”	 oraz	 wyróżniającym	 się	 dział-
kowcom	okolicznościowe	dyplomy.
	 Srebrne	 odznaki	 „Zasłużony Działkowiec”	 otrzymali:	 Stanisław	 Rojek,	
Genowefa	Gryszkiewicz,	Franciszka	Dorożyńska	i	Ignacy	Rojek,	a	brązowe	–	Maria	
czerniak,	Elżbieta	Gąska,	Danuta	Kostelecka	i	Jerzy	Ferdyn.	Dyplomy	w	dowód	
uznania	 dla	 prowadzonych	 wzorowo	 działek	 otrzymali:	 Mieczysław	 Samojeden,	
Zygmunt	Marczak,	Leon	Gładoch,	Maria	Hikawczuk,	Maria	Orłowska,	Kazimiera	
Tromsa,	Joanna	Batel,	Marek	Stygienko,	Maria	Ślusarz	i	Halina	Kasperska.
	 Sprawozdanie	 z	 działalności	 zarządu	 ROD	 przedstawił	 prezes	 W.Nawalany.	
Obecnie	 użytkowanych	 jest	 116	 działek.	 Z	 roku	 na	 rok	 wzrasta	 jednak	 ilość	
wolnych	działek,	zwłaszcza	rezygnują	z	 ich	uprawiania	 ludzie	w	wieku	starszym	
ze	względu	na	stan	zdrowia.	Małe	jest	zainteresowanie	uprawianiem	działek	przez	
ludzi	w	młodym	wieku-.	Aktualnie	w	czterech	kompleksach	działkowych	wolne	są	
72	działki,	w	tym:	na	ul.	Parkowej	–	35,	przy	cmentarzu	–	13,	przy	ul.	Prudnickiej	
–	 4	 i	na	 ul.	 Nyskiej	 12.	 Nie	 pozostaje	 to	 bez	 wpływu	 na	 wielkość	 uzyskiwanych	
dochodów	z	tytułu	odpłatności,	co	tym	samym	zmniejsza	ilość	środków	na	prace	
naprawcze	i	remontowe.	
	 W	 2011	 r.	 zamierzenia	 w	 tym	 zakresie	 sprowadzać	 się	 będą	 do	 wymiany	
uszkodzonych	ogrodzeń	i	rozbiórki	starych	altan	na	nieużytkowanych	działkach.	
Uczestniczący	w	zebraniu	członkowie	zatwierdzili	sprawozdania	–	Zarządu	i	Ko-
misji	 Rewizyjnej	 w	 minionym	 roku,	 plan	 pracy	 i	 preliminarz	 wydatków	 na	 rok	
bieżący.	Poruszono	sprawy	dotyczące	doprowadzenia	wody	i	liczników	do	każdej	
działki,	co	jest	najbardziej	racjonalnym	i	sprawiedliwym	rozliczaniem	ze	zużycia	
wody	przez	działkowców.	Ustalono	wysokość	odpłatności	za	użytkowanie	działek.	
Wynosić	ona	będzie	0,18	zł.	Od	jednego	metra	kwadratowego	(o	0,01	zł.	więcej	niż	
przed	rokiem).	Zaliczkowa	odpłatność	za	zużycie	wody	wyniesie	15	zł.	
	 Zabierając	 głos	 w	 dyskusji	 S.Hajducki	 –	 członek	 Zarządu	 Wojewódzkiego	
ROD	 wskazał	 za	 niepokojące	 sygnały	 zmierzające	 do	 odebrania	 gruntów	 dział-
kowych	Związkowi	ROD	i	przekazania	ich	gminom.	Takie	zakusy	podejmowane	
są	 od	 kilku	 lat,	 pierwsze	 za	 czasów	 rządu	 PiS.	 Takie	 rozwiązanie	 byłoby	 nieko-
rzystne	 dla	 użytkowników	 działek.	 Przeprowadzono	 wybory	 uzupełniające	 do	
zarządu	 bialskiego	 ROD.	 Rezygnację	 w	 pracach	 zarządu	 złożyła	 Maria	 Ernst.	
W	 jej	 miejsce	 obecni	 w	 głosowaniu	 jawnym	 wybrali	 w	 skład	 zarządu	 Marka	
Gaworka.
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Gminne prace inwestycyjne
Zakończone	zostały	prace	brukarskie	na	zapleczu	północnej	pierzei	bialskiego	Rynku,	w	są-
siedztwie	nowego	budynku	usługowo	–	mieszkalnego	Janiny	Braun.	Po	wykonaniu	tych	prac	
łatwiejszy	dostęp	do	komórek	uzyskali	lokatorzy	przyległych	budynków.	Dotychczas	w	cza-
sie	roztopów	tonęli	wręcz	w	błocie,	na	co	kilkakrotnie	zwracali	nam	uwagę.	Prace	te	zostały	
wykonane	ze	środków	Urzędu	Miejskiego	w	Białej	przy	finansowym	współudziale	pani	
Janiny	Braun.
	 Zakończono	remont	budynku	w	Solcu,	w	którym	mieści	się	Wiejskie	Centrum	Integra-
cji.	Prace	te	zostały	wykonane	przy	finansowym	wsparciu	UE.	
	 Trwają	prace	przy	remoncie	remizy	OSP	w	Chrzelicach.	Między	innymi	wymieniony	został	
dach.	W	Białej	rozpoczęły	się	prace	podłączeniowe	kanalizacji	ściekowej	do	posesji.	Prowa-
dzone	są	one	między	innymi	na	ulicach:	Szkolna,	Czarna,	Oświęcimska.	Po	ich	wykonaniu	
cały	teren	zostanie	uporządkowany	i	skończą	się	trudności	mieszkańców	mających	dotych-
czas	utrudniony	dostęp	do	położonych	na	podwórzach	komórek.

Prace na drodze Biała – Rostkowice
	 Trwają	 prace	 przy	 budowie	 chodników	 na	 terenie	 Gostomi.	 W	 pierwszym	
etapie	 zostały	 oczyszczone	 przydrożne	 rowy	 z	 Solca	 do	 Białej.	 Po	 zbudowaniu	
chodników	odcinek	drogi	Biała	–	Rostkowice	otrzyma	nową	nawierzchnię.	Inwe-
storem	 prac	 jest	 Starostwo	 Powiatowe	 w	 Prudniku.	 Kierowcy	 korzystający	 z	 tej	
drogi	muszą	uzbroić	się	w	cierpliwość	i	czasem	kilkanaście	minut	stać	w	korkach	
spowodowanych	przeprowadzanymi	remontami.

Nowa siedziba dla Caritasu
	 Już	w	tym	roku	do	nowej	siedziby	po	byłym	przedszkolu	w	Białej	na	ul.	Stare	
Miasto	przeniesiona	zostanie	Stacja	Opieki	„caritas”	w	Białej.	Tam	również	prze-
niesiony	zostanie	gabinet	rehabilitacyjny.	Opolska	„caritas”	zamierza	zlikwidować	
swoją	 stację	 opieki	 w	 Lubrzy	 i	 przenieść	 dotychczas	 prowadzone	 w	 tej	 gminie	
świadczenia	do	bialskiej	stacji	„caritas”.

Sukces Violinek
	 W	 kwietniu	 zespół	 wokalny	 „Violinki”	 działający	 przy	 Gminnym	 centrum	
Kultury	w	Białej	uczestniczył	w	IX	Powiatowych	Prezentacjach	Szkolnych	Zespołów	
Artystycznych	 „Złota	 Nutka	 2011”	 organizowanych	 w	 ramach	 21	 Prudnickiej	
Wiosny	Kulturalnej	organizowanej	przez	Prudnicki	Ośrodek	Kultury	i	Starostwo	
Powiatowe.	„Violinki”	odniosły	sukces	zajmując	trzecie	miejsce.

Przebudowa chodnika
	 W	maju	rozpoczęły	 się	prace	przy	budowie	nowej	nawierzchni	chodnika	na	
odcinku	od	kościoła	parafialnego	w	Białej	do	skrzyżowania	ul.	1-go	Maja	z	ul.	Góra	
Wolności.	Prace	te	wykonują	pracownicy	zatrudnieni	przez	Urząd	Miejski.
	 Wkrótce	rozpoczną	się	na	północnej	pierzei	rynkowej	dalsze	prace	-	zerwana	
zostanie	bitumiczna	nawierzchnia	 i	położona	w	 tym	miejscu	nawierzchnia	z	ka-
mieni	tzw.	otoczaków	i	granitu.	Wykonane	zostaną	miejsca	parkingowe.

Powiat	 Prudnicki	 •	 Powiatowe	 centrum	 Pomocy	 Rodzinie	 w	 Prudniku	 infor-
muje	 że	 w	 2011	 roku	 przystąpi	 do	 realizacji	 kolejnego	 projektu	 systemowego	
pt.	 „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku”.	
W	związku	z	powyższym	informujemy	bezrobotne	osoby	niepełnosprawne	z	aktu-
alnym	orzeczeniem	o	niepełnosprawności,	które	są	wieku	aktywności	zawodowej,	
zarejestrowane	 w	 Powiatowym	 Urzędzie	 Pracy	 w	 Prudniku	 o	 możliwości	 uczest-

nictwa	w	projekcie	systemowym.	
Uczestnikom	–	beneficjentom	ostatecznym	w	ramach	projektu	systemowego	oferu-
jemy	 szerokie	 spektrum	 instrumentów	 aktywizacji	 edukacyjnej,	 społecznej	 oraz	
zawodowej	poprzez	udział	w	szkoleniach,	kursach,	spotkaniach	oraz	pogadankach	

ze	specjalistami.
Informacje o projekcie: Powiatowe	centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Prudniku

48-200	Prudnik,	ul.	Kościuszki	55a,
tel.(fax)	77	436-91-25,	436-29-90;	e-mail:	poczta@pcpr-prudnik.pl

KAPITAŁ LUDZKI

Co nowego
w bialskim szpitalu

W ramach projektu zajęć dodatkowych wspierających rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych woje-

wództwa opolskiego w roku szkolnym 2010•2011
byliśmy	 w	 lutym	 na	 zimowisku	 w	 Pokrzywnej	 przez	 5	 dni.	 W	 pierwszym	 dniu	
poszliśmy	na	bardzo	długi	spacer.	Szliśmy	z	Jarnołtówka	do	Pokrzywnej.	W	spa-
cerze	 towarzyszyły	nam	kijki	 -	nordic	walking.	Zmęczeni	 spacerem	ze	 smakiem	
zjedliśmy	kolację,	a	później	były	się	zajęcia	psychologiczne.
	 Następnego	dnia	pojechaliśmy	na	kręgielnię	do	Opola.	Dobrze	się	bawiliśmy!	
W	ramach	projektu	byliśmy	też	w	kinie	na	filmie	 ,,Jak zostać królem”	 i	na	cało-
dziennej	 wycieczce	 we	 Wrocławiu	 oraz	 w	 Aqua	 Parku.	 Na	 wrocławskim	 rynku	
szukaliśmy	krasnali.
	 Podążając	 zimowym	 szlakiem	 umiejętności	 zdarzyło	 nam	 się	 też	 nakręcić	
filmik	przeciw	przemocy.	Przekonaliśmy	się,	że	nie	łatwo	być	aktorem.	ciekawe	
i	bardzo	pracowicie	minęły	nam	te	dni.	Mamy	ładne	zdjęcia	 i	 jeszcze	ciekawsze	
wspomnienia.

Ania Kasprzyszak, Paulina Wilde,
kl.Ib PG Biała

Zimowym szlakiem 
wiedzy i umiejętności

Za część ubiegłorocznych świadczeń medycznych powyżej 
przyznanego limitu NFZ zapłaci szpitalowi w Białej należności. 
To pomyślna wiadomość, niemniej jednak tegoroczny kontrakt 
– o czym już pisaliśmy na naszych łamach – jest niższy od ubie-
głorocznego. To zmusza kierownictwo szpitala do podejmo-
wania działań oszczędnościowych. 

	 Dlatego	między	innymi	przeprowadzono	likwidację	i	zlecenie	usług	laborato-
ryjnej	firmie	specjalistycznej.	Zwolniono	dwie	pielęgniarki	i	trzy	osoby	z	personelu	
pomocniczego.	 Nie	 są	 to	 popularne	 decyzje,	 ale	 takie	 sytuacje	 wymuszają	 realia	
finansowe.	Jak	zapewnia	dr	n.med.	Zdzisław	Juszczyk	dyrektor	szpitala	–	podjęte	
działania	nie	spowodują	obniżenia	standardu	świadczeń	medycznych.	Przeciwnie,	
szpital	przymierza	się	do	podwyższania	jakości	tych	usług,	aby	sprostać	wygóro-
wanym	normom	przy	ubieganiu	się	o	akredytację,	która	 jest	przyznawana	przez	
centrum	Monitorowania	Jakości.	To	z	kolei	oznacza,	że	za	mniejsze	środki	finan-
sowe	szpital	musi	doskonalić	jakość	świadczonych	usług	medycznych.	
Szpital	 dysponuje	 własną	 aparaturą	 do	 przeprowadzania	 podstawowych	 badań	
laboratoryjnych,	w	sytuacjach	-	kiedy	jest	to	niezbędne	ze	względu	na	stan	chorego.	
Można	 tu	 posłużyć	 się	 przykładami	 z	 centrum	 Rehabilitacji	 w	 Korfantowie,	
jednostki	 która	 przeprowadza	 również	 operacje,	 a	 usługi	 laboratoryjne	 są	 tam	
świadczone	przez	firmę	specjalistyczną	z	zewnątrz.	Takie	rozwiązania	sprawdzają	
się	w	praktyce.	
	 Jak	 nas	 zapewniono	 pacjenci	 z	 terenu	 gminy	 będą	 nadal	 mogli	 korzystać	 z	
badań	 laboratoryjnych	na	dotychczasowych	zasadach.	Nie	planuje	 się	 likwidacji	
szpitalnej	 kuchni	 i	 wprowadzenia	 usług	 w	 zakresie	 przyrządzania	 posiłków	 w	
ramach	cateringu.	Takie	pogłoski	nie	 są	zgodne	z	prawdą.	Przeciwnie,	 to	Opol-
skie	 centrum	 Rehabilitacji	 w	 Korfantowie	 zainteresowane	 było	 przyrządzaniem	
dla	swoich	pacjentów	posiłków	w	bialskim	szpitalu	w	ilości	250	porcji	dziennie.	
Okazało	się	to	niemożliwe,	ze	względu	na	wielkość	kuchennego	zaplecza.	
	 Dyrekcja	bialskiego	szpitala	przymierza	się	również	do	wyodrębnienia	i	przy-
stosowania	dwóch	sal	na	pomieszczenia	 jednoosobowe	dla	ciężko	chorych.	Przy	
tych	salach	będą	również	oddzielne	łazienki.	Prawda	jest	również	i	taka,	że	leczyć	
się	w	 tej	placówce	chcą	 również	chorzy	z	 innych	części	Opolszczyzny.	Bywa,	że	
czasami	na	wolne	miejsce	w	salach	dla	chorych	pacjenci	muszą	oczekiwać	leżąc	na	
dostawianych	łóżkach	na	korytarzu.
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Wynajem namiotów

- namiot 6 x 12 
- stoły biesiadne
- rollbar 

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

Przed rundą wiosenną
	 Nasze	 drużyny	 piłkarskie	 w	 różny	 sposób	 przygotowywały	 się	 do	 rundy	
wiosennej.	Najczęściej	były	to	zajęcia	na	halach	w	Białej	i	Łączniku	lub	gościnnie	
na	prudnickim	„orliku”.	Trochę	jak	bajka	może	brzmieć	to,	że	jeszcze	nie	dawno	
niektóre	 drużyny	 naszej	 gminy	 budowały	 formę	 na	 zgrupowaniach	 (obozach).	
Teraz	zostaje	hala	i	mecze	kontrolne.	Podajemy	wyniki	marcowych	sparingów.
Kąty	 Op.	 –	 Pogórze	 5:2,	 Pogórze	 –	 chrzelice	 7:2,	 Kolnowice	 –	 Niemysłowice	 4:1,	
Kolnowice	–	Łąka	Pr.	6:2,	Szybowice	–	Kolnowice	1:1,	Kolnowice	–	Dytmarów	3:2,	
Ligota	B-	chrzelice	2:0,	Biała	–	Ligota	B	2:4,	Biała	–	Przechód	4:1,	Biała	–	Lubrza	3:6

Puchar Polski
	 Od	ubiegłego	roku	pierwsza	faza	rozgrywek	o	Puchar	Polski	prowadzona	jest	
przez	cztery	wiodące	Podokręgi.	Drużyny	naszego	powiatu	grają	w	eliminacjach	
nadzorowanych	przez	Podokręg	Nysa.	Dzielnie	w	 tych	rozgrywkach	radzi	 sobie	
drużyna	z	Pogórza,	która	w	IV	rundzie	pokonała	3:2	zespół	z	Bodzanowa	i	awan-
sowała	do	ćwierćfinału	tego	etapu.	Jeszcze	w	tym	miesiącu	pozna	ona	kolejnego	
rywala	-	losowanie	par	w	siedzibie	Podokręgu.

Zapraszamy
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w 
Białej zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawo-
dach, przygotowanych na kwietniowo – majowy długi weekend
• 30.04.11r. (sobota) godz.1100 – GCK Biała: Otwarte Mistrzo-

stwa Gminy w Tenisie Stołowym 
• 02.05.11r. (poniedziałek) – małe boisko na stadionie w Białej: 

Turniej Piątek Piłkarskich
Ponadto GCK zaprasza 3 maja do sali UM na koncert kędzie-
rzyńsko- kozielskiego zespołu pieśni i tańca „KOMES” 
- godz. 19.00. Wstęp wolny.

Runda rewanżowa
	 Rozpoczęła	 się	 już	 oczekiwana	 z	 niecierpliwością	 piłkarska	 wiosna.	 Nasza	
uwaga	skupiona	jest	przede	wszystkim	na	grupie	drugiej	klasy	B,	gdzie	grają	nasze	
wszystkie	 seniorskie	 zespoły.	 Postawa	 naszych	 drużyn	 w	 rundzie	 jesiennej	 daje	
nadzieję,	że	od	nowego	sezonu	będziemy	mieli	swego	przedstawiciela	w	klasie	A.	
	 Niemniej	mając	na	uwadze	to	co	się	stało	rok	temu,	musimy	czekać	w	niepew-
ności	do	ostatniego	gwizdka.	Tak	długo	pewnie	nie	będziemy	musieli	czekać	na	
radość	z	awansu	do	II	ligi	juniorów	z	Pogórza.	Układ	tabeli	pozwala	zrealizować	
to	marzenie	na	kilka	kolejek	przed	końcem	rozgrywek.	Najpóźniej,	bo	dopiero	po	
świętach	rozgrywki	wznowią	trampkarze.
	 Przypomnijmy,	że	wszystkie	mecze	tej	ligi	rozgrywane	są	na	małym	boisku	przy	
stadionie	w	Białej.	Wiosenne	rozgrywki	zakończą	się	już	na	początku	czerwca	gdyż	
nasze	zespoły	uczestniczyć	będą	potem	w	turniejach	z	udziałem	czeskich	drużyn	
(18	czerwca	w	Białej,	25	czerwca	w	Mesto	Albrechtice)

Dotychczasowe wyniki

Klasa B seniorów

Biedrzychowice	–	Kolnowice	1:6
Zawada	–	Ligota	B.	Radostynia	2:1
Biała	–	Lubrza	II	5:0
chrzelice	–	Rzepcze	0:1
Pogórze	–	Olbrachcice	1:1
Pogórze	–	Biedrzychowice	3:0v.o.
Olbrachcice	–	chrzelice	 5:1
Rzepcze	–	Biała	1:2
Ligota	B.	Radostynia

	–	Kolnowice	4:1

Klasa A juniorów

Łąka	Prudnicka	–	Pogórze	0:5
Pogórze	–	Lubrza	3:0	v.o
Biedrzychowie	–	Pogórze	1:4	

Halowy turniej 
w siatkówce

	 26	marca	w	hali	sportowej	w	Łączniku	
odbył	się	inauguracyjny	turniej	siatkówki.	
Po	 rozgrywkach	 eliminacyjnych	 w	 finale	
turnieju	 zmierzyli	 się	 Pogromcy	 z	 repre-
zentacją	 Białej.	 Zwyciężyli	 Pogromcy	 3:2	
(25:18,	18:25,	25:18,	23:25,	15:11).
	 Dla	 zwycięskich	 drużyn	 uczestniczą-
cych	 w	 turniejowych	 zmaganiach	 sprzęt	
sportowy	i	puchary	ufundował	organizator	
–	 Gminne	 Centrum	 Kultury.	 W	 składzie	
zwycięskiej	drużyny	grali:	Artur	Berezecki,	
Agata	 Surkiewicz,	 Roland	 Kuliszewski,	
Paweł	Marczyński	i	Daniel	Urbański.	
	 Organizatorzy	 dziękują	 dyrektorowi	
Szkoły	Podstawowej	w	Łączniku	Januszowi	
Siano	 za	 umożliwienie	 organizowania	
zimowych	 zmagań	 sportowych	 w	 nowej	
hali,	natomiast	nauczycielowi	wychowania	
fizycznego	 Dariuszowi	 Nowickiemu	 za	
pomoc	w	ich	organizowaniu.

Uznanie władz 
dla sportowców

	 Na	sesji	Rady	Powiatu	w	lutym	nagrodzono	bialskich	karateków	za	zdobycie	
pięciu	medali	podczas	Mistrzostw	Świata	w	karate	Shotokan	FSKA,	które	zorgani-
zowane	zostały	w	Karpaczu.
	 Z	tych	mistrzostw	zawodnicy	sekcji	Torakan	działającej	w	ramach	KS	Polonia	
Biała	przywieźli	dwa	złote,	dwa	srebrne	i	jeden	brązowy	medal.	Pierwsze	miejsce	i	
złoty	medal	w	konkurencji	kata	indywidualnego	kadetek	15-16	lat	zajęła	Krystyna	
Maciejewska.	Złoty	medal	zdobył	również	Michał	Zabiegała	w	kata	indywidualnego	
kadetów	starszych	17-18	lat,	a	w	kategorii	juniorów	kumite	indywidualnego	open	
19-21	lat	srebrny	medal	zdobył	Łukasz	Zabiegała.	Łukasz	startował	też	w	kumite	
drużynowym	juniorów	19-21	lat	z	kolegami	z	Wrocławia	i	Środy	Wielkopolskiej,	
ale	lepsi	okazali	się	zawodnicy	Rosji	i	nasi	zawodnicy	zajęli	drugie	miejsce.	Brązowy	
medal	przypadł	 również	naszym	reprezentantom	w	kata	drużynowym	juniorów	
18-21	lat,	w	którym	najstarsi	zawodnicy	Michał	i	Łukasz	Zabiegała	oraz	zawodnik	
ze	Swarzędza	byli	reprezentantami	naszego	kraju.
	 Sportowcy	 z	 bialskiego	 Torakanu	 otrzymali	 od	 starostów	 Radosława	 Rosz-
kowskiego	 i	 Józefa	 Skiby	 oraz	 przewodniczącego	 Rady	 Powiatu	 Józefa	 Janeczko	
okolicznościowe	listy	gratulacyjne	oraz	obuwie	sportowe.
	 Wyrazy	uznania	dla	osiągnięć	bialskich	karateków	od	lat	prowadzonych	przez	
Marka	Zabiegałę	składają	burmistrz	Arnold	Hindera	i	przewodniczący	Rady	Miej-
skiej	Robert	Roden.	

Słup na chodniku
	 W	 dwóch	 miejscach	 na	
ul.	Nyskiej	w	oddaleniu	od	siebie	
o	 kilkanaście	 metrów	 na	 chod-
niku	 stoją	 dwa	 słupy	 linii	 tele-
fonicznej.	 Stanowią	 one	 utrud-
nienie,	 zwłaszcza	 dla	 matek	
z	wózkami,	 które	 w	 tych	 miej-
scach	 muszą	 pokonywać	 prze-
szkody	zjeżdżając	z	chodnika.	

 Na zdjęciu 
jeden z chodnikowych słupów.
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Promocja „Konto Senior”
oferta specjalna dla

EMERYTÓW I RENCISTÓW,
którzy założą

 Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy
Promocja obejmuje:
założenie konta 0 zł
prowadzenie konta 0 zł
wydanie i posiadanie karty płatniczej 0 zł

Okres trwania promocji - od 14-02-2011r. do 31-12-2011 r.
W naszym Banku wiek ma swoje przywileje

cHŁODNIA	NA	cMENTARZU	W	BIAŁEJ

Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAł (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANe, 

ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNeJ 
(nawozy środki ochrony roślin itp.), 

SKUP zBÓŻ I RzePAKU,
USłUGI TRANSPORTOWe

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

Podziękowanie
Wszystkim – sąsiadom, przyjaciołom, znajomym oraz mieszkańcom, 

którzy dzielili się z nami żalem i współczuciem po śmierci
śp. Reinholda Skop

oraz uczestniczyli w ostatniej drodze naszego
najdroższego męża, ojca i dziadka
serdeczne podziękowania składają

żona i córki z rodzinami

Wesołych, pełnych spokoju i 
radości Świąt Wielkanocnych

spędzonych w rodzinnym gronie.
Wszystkim Mieszkańcom 

Miasta i Gminy Biała
życzą Zarząd i pracownicy Banku 

Spółdzielczego w Białej.

• 6 miesięczna lokata „bez podatku Belki”

• 3 miesięczna lokata „bez podatku Belki”

*odpowiada	oprocentowaniu	lokaty	standardowej
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Po powrocie z USA
Rozmowa z Andrzejem Weinkopfem kapelmistrzem Bialskiej Orkiestry Dętej.

W Dniu 18 Urodzin
Danieli Maus

Żyj tak, aby każdy dzień
był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak,
aby potem wspominać ją z radością.

Czerp energię ze słońca,
z kapiącego deszczu

i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły, 

entuzjazmu i namiętności.
Zyj najpiękniej jak umiesz.
Po swojemu – spełniaj się.

uściski od mamy Eweliny, brata Patryka, omy Steffi i Waldka. 
Do życzeń dołączają się ciocie Sylwia i Erika, kuzynka Magda 
i kuzyn Robert z rodzinami.

- Kto był organizatorem wyjazdu Pana do Stanów Zjednoczonych?
-	 Wyjechałem	 na	 dziesięciotygodniowe	 tourne	 do	 Stanów	 Zjednoczonych	
z	Filharmonią	Opolską.	Pojechaliśmy	tam	na	zaproszenie	Agencji	Koncertowej	
z	Nowego	Jorku.

- Jakie odniósł Pan wrażenia z pobytu w Stanach?
-	Pozytywne.	Spotkaliśmy	tam	wielu	życzliwych	 ludzi,	otwartych	 i	pogodnych,	
chętnych	do	pomocy	innym.	

- Jak przyjęła Was publiczność amerykańska?
-	Bardzo	ciepło.	cieszy	mnie	fakt,	że	nasze	koncerty	były	pozytywnie	przyjmo-
wane	przez	widownię.	Łącznie	zagraliśmy	czterdzieści	sześć	koncertów,	cieszyły	
się	one	dużym	zainteresowaniem,	szczególnie	polonii	amerykańskiej.

- Czy mieliście czas również na zwiedzanie miast?
-	 Owszem,	 kilka	 dni	 mieliśmy	 do	 własnej	 dyspozycji.	 Zobaczyliśmy	 miejsca	
najbardziej	znane:	Nowy	Jork,	Grand	canyon,	wytwórnie	filmów	w	Los	Angeles	
-	Hollywood,	kasyna	w	Las	Vegas.	Jednak	większość	czasu	zajmowały	koncerty,	
próby	i	przejazdy	do	kolejnych	miejscowości	na	trasie	koncertowej.

- W jakich większych miastach amerykańskich występowali opolscy filharmonicy?
-	Graliśmy	między	innymi	w	Nowym	Jorku,	chicago,	Las	Vegas,	Los	Angeles,	San	
Diego	i	innych.	Opis	trasy	koncertowej	można	zobaczyć	na	stronie	internetowej	
Filharmonii	Opolskiej.

- Jakie utwory prezentowaliście publiczności?
-	W	repertuarze	mieliśmy	utwory	Straussa,	koncerty	fortepianowe	chopina	
i	 Lista,	 uwertury	 Moniuszki	 i	 Mozarta,	 koncerty	 skrzypcowe,	 symfonie	
Beethovena	i	Brahmsa.	

Dziękuję za rozmowę.	 Rozmawiał: R.Nowak

Trojaczki w Olbrachcicach
	 Gdyby	 wydarzenie	 to	 miało	 miejsce	 dzień	 wcześniej	 pomyślelibyśmy,	
że	 jest	 to	 żart	 primaaprilisowy.	 2	 kwietnia	 na	 świat	 przyszły	 trojaczki	 –	
trzy	 jałówki.	To	zdarzenie	miało	miejsce	w	gospodarstwie	olbrachcickich	
rolników	Alicji	i	Józefa	Suchy.	Nas	o	tym	rzadkim	zdarzeniu	poinformował	
technik	weterynarii	z	Olbrachcic	Jan	Tyma,	który	od	wielu	lat	zajmuje	się	
inseminacją	zwierząt	hodowlanych.	–	W swojej praktyce zawodowej	–	mówi	
J.Tyma	 –	 miałem kilka podobnych przypadków. Jednak rzadko zdarza się, 
aby z jednej ciąży urodziły się wyłącznie trzy jałówki.
	 Jan	 Tyma	 zajmuje	 się	 rozprowadzaniem	 najlepszego	 nasienia	 zarodo-
wego	 sprowadzanego	 z	 Kanady.	 Prowadzi	 swoją	 działalność	 na	 terenie	
powiatu	prudnickiego,	nyskiego	i	kędzierzyńsko	–	kozielskiego.

W zakresie
bezpieczeństwa dzieci

	 W	kwietniu	w	Szkole	Podstawowej	w	Łączniku	panie	policjantki	 -	komisarz	
Iwona	Żurawska	z	KW	Policji	w	Opolu	i	mł.	asystent	Klaudia	Fijołek	z	KP	Policji	w	
Prudniku	w	ramach	działań	programu	„Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym”	poprzedzające	wydanie	kart	rowerowych	dla	uczniów	klas	IV	szkoły	
podstawowej	przeprowadziły	zajęcia	z	czwartoklasistami.
	 Program	edukacyjny	obejmował	egzaminy	pisemne	 i	część	praktyczną	pole-
gającą	na	jeździe	na	torze	przeszkód.	Panie	policjantki	do	przeprowadzania	zajęć	
praktycznych	dysponują	samochodem	wyposażonym	w	sprzęt	do	budowy	torów	
przeszkód.
	 Warto	by	o	takich	zajęciach	pomyśleli	dyrektorzy	innych	szkół	podstawowych,	
co	w	sposób	istotny	może	przyczynić	się	do	poprawy	bezpieczeństwa	na	naszych	
drogach.

Złote Gody
Maria i Jerzy Niemiec	zam.	Krobusz	ślub:	08.04.1961	r.

Elżbieta i Jerzy Pientka	zam.	Ligota	Bialska	ślub:	15.04.1961	r.
Maria i Hubert Spyra	zam.	Radostynia	ślub:	22.04.1961	r.

Hedwig i Adolf Grosch	zam.	Radostynia	ślub:	22.04.1961	r.
Róża i Franciszek Goreczka	zam.	Biała	ślub:	22.04.1961	r.
Hildegarda i Rafał Wolny	zam.	Grabina	ślub:	29.04.1961	r.	


