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Od trzech lat, w maju  
odbywają się Parady 

Orkiestr Dętych w Białej. 
W tym roku niezbyt sprzyja-
jąca była pogoda, na szczęście 
padający w godzinach przed-
południowych deszcz ustał, 
chociaż panowało dość prze-
nikliwe zimno.
 W niedzielę 15 maja 
o godz. 13.30 orkiestry wyru-
szyły spod siedziby miejsco-
wego MGOK na bialski Rynek. 
Orkiestrom towarzyszyły trzy 
grupy bialskich mażoretek 
oraz mażoretki z Rybnika 
i czeskiego Jesenika. Trzecia 
Parada Orkiestr Dętych 
w Białej zrealizowana została 
w ramach projektu „Integracja 
poprzez muzykę i taniec” dofi-
nansowanego ze środków 
Europejsk iego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
ze środków budżetu państwa. 
„Przekraczamy granice”

III Parada Orkiestr Dętych

Eryk Murlowski - Człowiek Roku’ 2010

dokończenie na str. 6

Na wybór Eryka Murlowskiego 
z Chrzelic na „Człowieka Roku 

2010” wpływ miały głosy czytelników 
„Tygodnika Prudnickiego”, a ostatecz-
nego wyboru dokonała Kapituła Wieży 
Woka.
 Wręczenie pamiątkowej Wieży 
Woka odbyło się 14 maja w parku miej-
skim w Prudniku z okazji odsłonięcia 
pomnika rzymskiej bogini łowów -

Diany. Wręczenia trofeum dokonali 
starosta prudnicki Radosław Roszkowski 
i redaktor naczelny „Tygodnika Prud-
nickiego” Andrzej Dereń. Nie zabrakło 
gratulacji od bialskich władz. Robert 
Roden – przewodniczący Rady Miejskiej 
odczytał i wręczył E. Murlowskiemu 
okolicznościowy list gratulacyjny. 
 Eryk Murlowski od lat wielu zajmuje 
się historią chrzelickiego zamku i wsi. 

Jego prace badawcze w dużym stopniu 
wzbogaciły naszą wiedzę o tej miejsco-
wości. Wydał o historii zamku i okolic 
kilka publikacji książkowych, zawierają-
cych wiele nieznanych dotychczas faktów 
historycznych. Jest również pan Eryk 
twórcą szkoły walk wschodu, w której 
pełni rolę instruktora osiąga wiele sporto-
wych sukcesów. Prowadzi również sekcję 
monocyklistów, jedną z najlepszych w 
kraju. Monocykliści jeżdżący na jedno-
kołowych rowerach zawsze wzbudzają 
wielkie zainteresowanie i aplauz publicz-
ności, zwłaszcza ich układy choreogra-
ficzne.
 Po wręczeniu wyróżnień laureat 
powiedział nam:
- Cieszę się, że moja praca w kilku dziedzi-
nach – historycznej i sportowej cieszy się 
uznaniem wielu ludzi. To dla mnie dowód 
na potwierdzenie, że to co robię służy wielu 
ludziom i naszemu regionowi. Utwierdza 
mnie to w przekonaniu, że wkładany 
wysiłek i trud nie jest daremny. To daje 
największą satysfakcję.
 A oto co powiedzieli nam na temat 
Eryka Murlowskiego inni.
 Janina Okrągły – posłanka do Sejmu 
RP: - To co robi pan Eryk zadziwia nas 

wszystkich, a robi to w sposób perfek-
cyjny. To człowiek – instytucja. Możemy 
być dumni, że na Ziemi Prudnckiej mamy 
takiego człowieka.
Radosław Roszkowski- starosta prudnicki: 
- Cieszy mnie uznanie dla pana Eryka. Jest 
to potwierdzenie, że dzięki niemu Chrzelice 
są ważną miejscowością. Działa tam stowa-
rzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Takich 
pasjonatów potrzeba nam jak najwięcej.

foto: Danuta Hejneman

Przewodniczący RM w Białej - R. Roden wręcza E. Murlowskiemu list gratulacyjny od bialskich władz Występ monocyklistów z  Chrzelic
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Plac rekreacyjny na Szkolnej
Zniknęły blaszane garaże na ul. Szkolnej w Białej. W tym miejscu widoczny w głębi 

zabytkowy mur obronny w złym stanie technicznym zostanie poddany pracom renowa-
cyjnym. Prace te zostaną przeprowadzone po uzyskaniu na ten cel środków z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub po ich wygospodarowaniu ze środków budżetowych 
gminy. Następnie na placu przed zabytkowym murem powstanie plac rekreacyjny oraz 
zamontowane zostaną ławki, urządzone klomby

Wybory uzupełniające

12 czerwca odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Białej 
w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym ulice w Białej: Aleksandra Zawadz-

kiego, Alfreda Liczbańskiego, Arki Bożka, Czarną, Franciszka Suchego, Jana 
i Karola Augustynów, Kilińskiego, Kopernika, ks.Karola Koziołka Oświęcimską, 
Parkową, Prudnicką, Reymonta i Szkolną. Wybrany zostanie jeden z dwóch zgło-
szonych kandydatów. 
 Do wyborów zostali zgłoszeni kandydaci:

Elżbieta Malik z Komitetu Wyborczego Wyborców Lewicy w Białej
Olaf Scholz z Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Ziemia” z Białej.

Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej będzie lokal Gminnego Centrum Kultury 
w Białej, który w dniu wyborów 12 czerwca czynny będzie w godzinach 800 – 2200.

-
-

Kornelia Szeląg z Podlesia 
i Wojciech Kułakowski z Miłowic –  
dn. 27.04.2011 r. w Śmiczu
Aleksandra Jakwert z Łącznika i Łukasz Cziomer
z Radostyni – dn. 27.04.2011 r. w Ligocie Bialskiej
Maria Suchy z Krobusza i Jerzy Pryszcz z Opola
– dn. 27.04.2011 r. w Krobuszu
Jadwiga Siwakowska i Roman Niklowicz
oboje z Łącznika – dn. 30.04.2011 r.  w Łączniku

Jubileuszowy XX
Wojewódzki Przegląd Piosenki

28 i 29 kwietnia po raz XX odbył się Wojewódzki 
Dziecięcy Festiwal Piosenki w Korfantowie trady-
cyjnie już organizowany przez miejscowy MGOK.

 W przeglądzie dorobku artystycznego solistów i zespołów z terenu woj. opol-
skiego uczestniczyło 50 solistów i 12 zespołów wokalnych ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu województwa opolskiego i śląskiego. Po raz kolejny zespoły 
i soliści z gminy Biała zdobyli znaczące laury. W kategorii III – soliści klas V-VI 
Kamila Szczurek z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Łączniku zajęła III miejsce. 
Wyróżnienia w tej kategorii zdobyły Wiktoria Faron ze szkoły w Białej i Magdalena 
Jacheć z MGOK w Białej. 
 O wielkim sukcesie mogą mówić bialskie Wiolinki, które w kategorii V – klasy 
V-VI SP zajęły pierwsze miejsce.
 W kategorii VII – soliści II klas gimnazjów wyróżnienie przypadło Ewelinie 
Niestroj z MGOK w Białej, a w kategorii VIII kl.III gimnazjum na trzecim miejscu 
uplasowała się Justyna Grelich z MGOK w Białej. Wszystkim naszym laureatom 
należą się słowa uznania.

3 maja w Białej

Pytanie do burmistrza
Redakcja: Od kilkunastu dni wyłączane jest oświetlenie uliczne w mieście i 
na wsiach na terenie gminy Biała. Dlaczego?

Burmistrz Arnold Hindera: Ta decyzja związana jest z koniecznością 
ograniczenia wydatków na oświetlenie uliczne. A są one znaczne. Planujemy 
ograniczać jej zużycie w godzinach nocnych w okresie do 31 sierpnia. Podobne 
decyzje podejmują inne gminy na Opolszczyźnie, nie jesteśmy więc wyjątkiem. 
Zdaję sobie sprawę, że taka sytuacja stwarza wiele zagrożeń i jest uciążliwa, 
zwłaszcza dla tych, którzy zmuszeni są do poruszania się w miejscach publicz-
nych w godzinach nocnych. Będziemy jednak rozważać inne formy ograni-
czania zużycia prądu na oświetlenie uliczne, choćby poprzez wprowadzenie 
wyłączeń tylko części ulicznych punktów świetlnych.

I KOMUNIA W BIAŁEJ

Plac zabaw Białej
Już w kwietniowe ciepłe dni na placu zabaw w Białej położonym pomiędzy ulicami 

1-go Maja i Placem zamkowym było gwarno. Dzieci chętnie bawią się na znajdu-
jącym się tam urządzeniach i w piaskownicy, w której już w tym roku wymieniono 
piasek. Nieprawdą okazują się pogłoski o zamiarze przeniesienia placu zabaw na 
ul. Szkolną i budowy w tym miejscu parkingu dla pojazdów. Takie zapewnienie 
uzyskaliśmy w bialskim Urzędzie Miejskim.

W Dniu Święta Narodowego 
– 3 Maja w godzinach popo-

łudniowych w bialskim kościele para-
fialnym p.w. Wniebowzięcia NMP 
o. Maciej Kostecki odprawił mszę św. 
w intencji Ojczyzny. W okoliczno-
ściowym kazaniu wskazał na związki 
Maryi z dziejami naszego narodu. Po 
mszy delegacja Platformy Obywatel-
skiej złożyła symboliczną wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem na bialskim 
Rynku. Następnie w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego odbył się koncert 
kędzierzyńsko – kozielskiego zespołu 
pieśni i tańca „KOMES”.
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Anna Myszyńska

Miliardy ludzi jest na świecie, 
ale jyno jeden czowiek miedzy 
niymi może noł dać toł miłość 

za chtorą teskniymy nołwiałcyj i to jest 
matka. Nie dostaniemy jej łod swojego 
chopa, łojca, brata, syjna ani kochanka. 
Mutterliebe – miłość mateczna nie doł se 
porównać z żołdną inszą. Nigdy se też nie 
zmieni na wiałkszą czy mynszą. Łona ajn-
fach jest jak ją potrzebujemy. Matka nie 
myśli jyno ło sobie, tak jak wszyscy naob-
koło nołs, łona jedna to umiy. Matki tyż 
nołwiałcyj cierpią jak se dzieci zatracą, 
wpadają w nałogi, tak jak terołz ta nowa 
zaraza naszych czasów – te narkotyki se 
wszałdzie panoszą. Tak jak dołwno tymu 
w Ameryce i w Niemcach powstały i u nołs 
na tał zarazał ekstra szpitale, są psycho-
terapeuci co pomołgają im łod tygo giz-
darstwa łodwyknąć. No i taki dołchtór 
łod ludzkiej duszy i umysłu doradzi matce 
coby dała dziecko na leczenie, choćby 
miało nie wiał wiela lołt, coby była twar-
doł, nie litowała se nad nyj, nie dała se bić 
i łokrołdać, bo jyno tak może go ureto-
wać. Matka takiej rady nie chce, nie rozu-
mie, jak to, moł swoje dziecko łostawić 
we sztichu jak tak cierpi, to już woli cier-
pieć sama. Co inszego jest współmałżo-
nek, brat abo siostra, ci to se nie faklują 
dugo. Chcesz ćpać abo pić to wynoś sie 
z domu. Joł na ciebie robić nie banał. 

Abo z tyj skończysz, abo se rozyjdziemy. 
Niech se chto inszy z tobą trołpi. No i ten 
chto inszy jest potyj nołczałścij matka, 
chtoroł trwoł do łostatka.
 Matka kożdy moł jyno jedna, dzie-
piyro jak umrze, jak ją stracymy, to tak 
richtich poczujemy. Bo dopóki łojcowie 
żyją, tak dugo są my dziećmi. Pamiałtom 
urzędniczka w Sztandesamcie, co śluby 
dołwała. Łona na koniec kożdygo ślubu do 
młodych wdycko tak rządziyła: pamiałtyj-
cie ło swoich rodzicach, dla nich będzie-
cie do końca ich życia dziećmi i nołleży 
się im wdzięczność i szacunek za trud 
włożony w wasze wychowanie.
 Te wszystke mądrości ło matce to se 
dziepiyro w starszym wieku rozumie. 
Wiał to ze swojego życia, bo matka stra-
ciyłach dość wczas. A pierwyj dzieci nie 
były takie uświadomione co do rozto-
majtyjch chorób i leczenioł. Dochtór czy 
pogotowie doma, tegoch nie znała. Przy-
szli panna z klołsztoru jak muter stałkali, 
rołz zawineli mutra w mokre pościółki 
i pierzynoł przykryli a mie foter posłali 
do sklepu po czerwione wino – niby łod 
tego miało mutrze wiałcej krwi przy-
być. Potyj jak leżeli w Gogolinie w szpi-
talu na operacyji, było to 2 lata po woj-
nie, jechały my z komratką na kołach 
ich łodwiedzić. Całą droga my se chi-
chrały i wysołe tał przijechały. Łostawi-

Dzień Matki 

łach mutrze na nakastliku kąsek strucly 
i połra jabek, posiedziały my trochał i 
zajś pojechały nazołd. Nie wiedziałach, iż 
dzień rychlij dochtór Chudala wycięli im 
ten guz co mieli za ucha, a to boł rak. Nic 
mi nie padali, możno tak chcieli cobych se 
nie boła. Jak przyszli nazołd ze szpitala, 
jechali potyj czałsto do Katowic naświe-
tlać ten bolołk co łostał po operacyji. Rołz 
mi padali tak: wiesz dziołcha na tej szta-
cyji chodzą w    biołych fartuchach takie 
dziołchy jak ty. Możno se poti radowali 
z nieba, jak mie tyż widzieli chodzić w 
biołyj fartuchu po szpitalu. To naświetla-
nie nic nie pomogło, to foter potyj przy-
wieźli na wozie takiego chopa ze Steblowa. 
Ten nagrzywał mutrze to miejsce bolące 
suszarką, taką jak joł teraz suszał włosy. 
Wierzyłach iż po tym baną zdrowi, iż na 
to nie umrzą. Kożdyj dzień leciałach do 
starego łobrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej co wisiał na wielkij lipie na 
naszyj zołpuciu i rzykałach tał ło zdro-
wie mutry, a łoni robili swoje, bez skargi, 
jakby nigdy nic. Do końca szykowali mie 
do życia bez nich. Pój dziołcha, jesteś 
już wielkoł, baniesz chleb miysić, dolej 
jeszcze ździebko wody i miyś aż banie 
strzelać pod palcoma. Zrób też krzyż na 
poszczodku, dobrze, łokruszki ze stołu 
trza zgarnąć do rałki i do pieca wciep-
nąć, nie na dyle. Na stole se nie siedzi, 
tał Ponbóczek jest, a łon wszystko widzi. 
Światły klejd eś se łoblykła, z czerwionyj 
załma, śmiołli se moja muter. Przecał rot 
mit blau, putz der Kasper seine Frau...
itd., itd...tela dobrych rad i w skazówek 
dostałach łod swojej matki.

Dzisiaj, w to naszy świałto, życza 
wszyskim matkom siła zdrowia 

   i radości ze  swoich dzieci.

Lato bez granic
Gminne Centrum Kultury 
w Białej organizuje 28 maja 
wyjazd integracyjny na inau-
gurację sezonu letniego na 
zamku w Linhartovie w ramach 
projektu „Lato bez granic Biała 
– Albrechtice”.
Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa.

GMINNE CENTRUM 
KULTURY W BIAŁEJ

zaprasza
do namiotu biesiadnego 
na placu przy kościele 

parafialnym w Solcu na 
imprezę artystyczną.

4 czerwca
godz. 2000 – zabawa taneczna 

– gra zespół „Soprano”.
5 czerwca

godz.1300 – przegląd amator-
skich zespołów artystycznych 

z terenu gminy Biała.
godz. 1845 występ Bial-
skiej Orkiestry Dętej.

godz. 2000 występ zespołu
Kabaretowej Grupy Biesiadnej.

Współorganizatorem prze-
glądu jest sołectwo Solec.

Koncerty w kościołach
25 maja o godz. 1800 w kościele parafialnym w Kolnowicach oratorium 

„Błogosławiony” poświęcone pamięci papieża Jana Pawła II w wykonaniu 
chóru z Domu Kultury w Głubczycach. 

12 czerwca w kościele parafialnym w Łączniku odbędzie się koncert chóru 
„Capricolium” pod batutą Jana Dolnego z Głuchołaz. 
Organizatorem koncertów jest Gminne Centrum Kultury w Białej.

Święto Mamy w teatrze dzisiaj mamy!

Gminne Centrum Kultury w Białej
zaprasza �6 maja o godz.1900

do sali widowiskowej Urzędu Miejskiego
na spektakl teatralny pod nazwą „Odlot”

w wykonaniu grupy teatralnej „103”
działającej przy Ośrodku Kultury w Białej

oraz na inscenizację „Bajki o Czerwonym Kapturku”
w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Białej.  

„Śląskie Beranie”
29 kwietnia odbył się XVIII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie 

Beranie”  w którym wzięli udział uczniowie z 39 szkół podstawowych 
i 10 gimnazjów z terenu woj. opolskiego. Byli to zwycięzcy gminnych elimi-
nacji tego konkursu.
 Tradycyjnie konkurs odbywa się w Zespole Szkół w Izbicku. Z terenu bial-
skiej gminy wystąpili uczniowie ze szkół podstawowych w Białej, Łączniku i 
Pogórzu oraz z bialskiego gimnazjum. Nasi uczniowie nie zdobyli żadnych  
konkursowych wyróżnień. Zdecydowana większość laureatów to uczniowie 
przede wszystkim ze szkół powiatów – strzeleckiego i krapkowickiego.
 Naszym – i nie tylko naszym – zdaniem - wielogodzinny udział uczniów 
w konkursowych zmaganiach, zwłaszcza tych młodszych był zbyt męczący. 
Okazuje się więc, że organizatorzy w kolejnych edycjach „Śląskiego Berania” 
winni organizować konkurs na tym etapie w okresie dwóch dni, albo powołać 
więcej niż dwie komisje konkursowe.
 Miło nam poinformować że, jurorem jednej z komisji oceniającej był 
ks. Manfred Słaboń – etnograf i proboszcz parafii w Łączniku.

(n)

Dźwięk Blaszanego Bębenka
 Już po raz trzeci kolejna impreza pod tą nazwą odbędzie się w Łączniku 28 
i 29 maja. W sobotę organizatorzy zapraszają na otwarcie i zabawę taneczną dla 
wszystkich chętnych od godz.1900. 
 W niedzielę o godz. 1400 na miejscowym boisku sportowym wystąpią łącz-
nickie przedszkolaki z programem artystycznym, następnie o 1430 przewidziany 
jest występ Bialskiej Orkiestry Dętej, potem ok. 1600 Krnovianki – z Krnova, ok. 17 
występ chóru Seniores.
 Ok. 18-tej planowany jest występ naszej lokalnej gwiazdy Andrei Rzyszki – 
to ona będzie gwiazdą wieczoru. Po jej występie przez kilka godzin do tańca przy-
grywał będzie zespół taneczny. 

Zaproszenie
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Białej 
wraz z Komitetem Organizacyjnym zapraszają 
do wzięcia udziału w III Zjeździe Absolwentów 
Liceum Ogólnokształcącego w Białej, organizo-
wanym w związku z 65-leciem istnienia Szkoły.

Zjazd Absolwentów z lat 1946 - 2000 
odbędzie się 17 września 2011 r.

Program uroczystości
11.00 - Msza Św. W Kościele Parafialnym w Białej (koncelebrowana przez 
absolwentów) po Mszy Św. przemarsz uczestników Zjazdu do szkoły, gdzie 
nastąpi oficjalne otwarcie Zjazdu oraz uroczysta akademia oraz spotkania z 
wychowawcami i nauczycielami,
15. 00- Obiad, Po części oficjalnej zapraszamy na spotkanie z kolegami i kole-
żankami w bufecie, zorganizowanym w szkole
19.00 – Bal absolwentów

Informacje dotyczace opłat znajdziecie Państwo 
na naszej stronie internetowej

http://lobiala.wodip.opole.pl
W związku z tym, że nie jest możliwe dotarcie do wszystkich, 

prosimy o powiadomienie o uroczystości innych absolwentów.

Gaude Mater Polonia w Gminie Biała-
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Na budowie nowej „Malwy”

W 2010 r. Janina Braun – właścicielka między innymi kawiarni „Malwa” 
w Białej rozpoczęła rozbudowę obiektu mieszkalno – użytkowego, w którym 

mieściła się popularna kawiarnia „Malwa”. Obecnie trwają już prace wykończe-
niowe w rozbudowanym obiekcie, gdzie znajdą się pomieszczenia do prowadzenia 
działalności handlowo – gastronomicznej.
 Obiekt wzbogaci się o nowe pomieszczenia i sale konsumpcyjne. Całkowicie 
przebudowane zostało zaplecze gospodarcze. Teren wokół placu przed obiektem 
od strony zaplecza został wyłożony kostką polbrukową. Ciekawa architektura 
obiektu sprawia, że dotychczasowi konsumenci z niecierpliwością oczekują na 
wznowienie działalności w wyremontowanym obiekcie. Już na przełomie maja 
i czerwca – jak zapewnia J.Braun – obiekt zostanie otwarty. Wcześniej muszą być 
dokonane formalności związane z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie w nim 
działalności gospodarczej.

Na stacji kolejowej
Budynek po byłej stacji PKP w Białej straszy wyglądem – brak drzwi i okien, 

a wewnątrz drewnianych podłóg. Teren wokół obiektu porasta trawami i dzi-
kimi krzewami. Ze względu na stan techniczny obiekt nie nadaje się do remontu. 
Podobny widok przedstawiają byłe budynki stacji PKP Dębinie.

Antena która szpeci
W centrum Białej na jednam z budynków przy północnej pierzei Rynku do 

ściany zewnętrznej obiektu przymocowana jest antena widoczna na zdjęciu. 
Wymaga ona wymiany bo swoim wyglądem nie pasuje do odnowionych na Rynku 
budynków.

„Malwa” od zaplecza

Nowy dom na ukończeniu
Dobiegają końca prace przy zewnętrznej elewacji nowego budynku przy 

ul. Kościuszki w Białej. Trwają również prace wewnątrz obiektu. Budynek 
powstał po wyburzeniu części dotychczasowego starego obiektu. Niezbyt okazale 
prezentują się – co widać na zdjęciu – dwa stare sąsiednie jednopiętrowe obiekty, 
których stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Być może z chwilą pozy-
skania na ten cel środków finansowych z zewnątrz obiekty te zostaną wyremonto-
wane, bądź w ich miejscu powstaną nowe budynki.

Pieniądze na chodnik

Tegoroczne środki z funduszu sołeckiego oraz dochodów z ubiegłorocznych 
dożynek Rada Sołecka Olbrachcic przeznaczyła na budowę nowego chodnika 
przy drodze gminnej na odcinku 200 m. Koszt jego budowy wyniósł 25 tys. zł.

Monografia Białej

Z inicjatywy Urzędu Miejskiego i Gminnego Centrum Kultu-
ry w Białej Instytut Śląski w Opolu opracowuje monografię 

Białej zawierającą historię miasta od początku jego istnienia do 
2010 r. 
 W 1926 r. obchodzono uroczyście 700 lecie Białej jako 
osady. Z tej okazji wydana została monografia ks. Dr Johannesa 
Chrząszcza pt. „Geschichte der Stadt Zölz in Oberschlesien”. 
Przyjmuje się jednak, że Biała jako miasto istnieje od 1311 r. 
Książka zawierała będzie historię miasta, rozwój gospodarczy 

widok bialskiego rynku na hisorycznej pocztówce
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Prace drogowe

Trwa kompleksowy remont drogi Smolarnia – Krobusz. Na odcinku od 
Dębiny do Krobusza droga jest zamknięta dla ruchu pojazdów. Obok 

drogi budowana jest również droga rowerowa na odcinku Krobusz – Zielona 
Zatoka w Dębinie.
 Jak nas zapewnili przedstawiciele wykonawcy zamknięty odcinek drogi 
zostanie oddany do użytku na przełomie maja i czerwca. Tempo prac 
zależy jednak od pogody.
 Po oddaniu drogi do użytku skończą się uciążliwe objazdy przez Pogórze 
w kierunku Opola i Krapkowic.

Szkolna gazetka „Uczniak” wyda-
wana jest przez młodzież ze Szkoły 

Podstawowej w Białej od 1999 r.
 W pierwszym etapie jej wyda-
wania opiekunką zespołu redak-
cyjnego była nauczycielka Joanna 
Macioł, obecnie zastępca dyrektora 
szkoły. Obecna opiekunka Martyna 
Mielnik kieruje wydawaniem gazety 
internetowej „Uczniak na medal” 
od października 2010 r. Gazetka w 
konkursie gazetek szkolnych orga-
nizowanym od kwietnia dwukrotnie 
zdobyła wyróżnienie i w nagrodę 
nieodpłatnie jest drukowana i prze-
kazywana szkole przez organiza-
torów konkursu.
 Mówi opiekunka Martyna 
Mielnik: - Cieszą nas osiągane 
sukcesy.  I to, że nasi szkolni dzien-
nikarze doskonalą swoje redaktor-
skie umiejętności. Dla nas to nowe 
doświadczenie.
 Szkolną gazetkę redagują 
uczniowie: Martyna Drążek, dwie 

Szkolna gazetka 
wyróżniona

Anny Wojciechowskie, Julia Globisz, 
Marcelina Koczula, Marta Marty-
niuk, Paweł Frątczak, Anna Barysz, 
Wioletta Kubiak i Monika Barisch.

KĄPIELISKA 2011 
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku
 W 2011 r. zmienia się sposób nadzoru nad kąpieliskami i miejscami zwycza-
jowo przyjętymi do kąpieli. W świetle Ustawy Prawo wodne organizator kąpie-
liska zobowiązany został do przekazania wójtowi, burmistrzowi w terminie do 
31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpieliskowy wniosek o umieszczenie w 
wykazie kąpielisk. Wójt, burmistrz prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk. 
Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie jakości 
wody nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem jego funkcjonowania.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie wyników 
badań dokonuje bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku. Organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej badają wodę w kąpieliskach przed sezonem oraz w przy-
padku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody. 
Celem ustawy jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska oraz 
ochrona zdrowia ludzkiego. Wprowadza ona system zarządzania jakością wody 
oraz element przewidywania różnego rodzaju zagrożeń.
 Na terenie powiatu prudnickiego funkcjonuje 1 miejsce zwyczajowo przy-
jęte do kąpieli w Centrum Rekreacyjnym „Zielona Zatoka” w Łączniku. Dotych-
czas prowadzone badania jakości wody pozwalały stwierdzić jej przydatność 
do kąpieli.
 Bieżące informacje o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach woje-
wództwa opolskiego są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu www.wsseopole.pis.gov.pl. Infor-
macje o stanie kąpielisk w kraju znajdują się na stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego www.pis.gov.pl 
 Zapraszamy również do odwiedzenia strony Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w Prudniku www.psseprudnik.pl gdzie znajdziecie 
Państwo aktualne komunikaty z zakresu bezpieczeństwa obiektów kąpielo-
wych oraz wiele innych ciekawych artykułów.

17 maja w godzinach przedpołu-
dniowych pod sklep „Zielony 

Zakątek” w Białej przy ul. Opolskiej 
czarnym audi podjechało dwóch 
mężczyzn. Jeden z nich okazał zainte-
resowanie eksponowanymi na placu 
przed sklepem roślinami ozdobnymi, 
gdy w tym czasie drugi mężczyzna 
niepostrzeżenie wszedł do pomiesz-
czenia sklepowego skąd z szuflady 
biurka skradł utarg w wysokości 
1.200 zł. 
  Mówi sprzedawczyni pani Urszula: - 
Kiedy wchodziłam do sklepu mężczyzna 
ze skradzionymi pieniędzmi mijał mnie 
przed sklepem. W sklepie zauważyłam, 
że poruszają się płócienne żaluzje, 
wobec czego pomyślałam, że mężczyzna 
ten musiał być w tym pomieszczeniu. 
Szybko zaglądnęłam do biurka i stwier-
dziłam brak gotówki. Wybiegłam  na 
zewnątrz, ale mężczyźni ci z piskiem 
opon odjechali w kierunku ulicy Lipowej. 
Zadzwoniłam na policję, która podjęła 
błyskawiczny pościg za sprawcami.
 Zostali oni zatrzymani w Głogówku, 
gdzie urządzono policyjną blokadę dróg. 
Sprawcami okazali się dwa mężczyźni w 
wieku 33 i 51 lat. Jeden z nich jest miesz-
kańcem Wrocławia, drugi Wałbrzycha. 
Skradzione pieniądze odzyskano.

 Jeden z policjantów badających 
zdarzenie powiedział pani Urszuli, że 
miała szczęście, że nie przyłapała osob-
nika który skradł pieniądze na gorącym 
uczynku, ponieważ okazał się nim 
poszukiwany przez policję przestępca. 
W takim przypadku mogło dojść 
do tragicznego incydentu. Niech to 
zdarzenie będzie przestrogą dla wszyst-
kich sprzedawców na terenie nie tylko 
naszej gminy.

Zuchwała kradzież utargu
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Otwarcia występów orkiestr dokonali bialski burmistrz Arnold Hindera oraz starosta z Albrechtic Luděk Volek.

III Parada Orkiestr Dętych w Białej

Orkiestra Dęta przy OSP w Mechnicy-Kamionce

Orkiestra działa w obecnym kształcie od 1995 r. Od początku istnienia rokrocznie bierze udział w przeglądach orkiestr, gdzie w przeglą-
dach orkiestr mniejszości niemieckiej i OSP zdobywała wiele nagród i wyróżnień. Kapelmistrzem orkiestry jest od początku jej istnienia 
Manfred Kudla.

Dechovy Orchester Mladych ZUS Jesenik

Obecnie dyrektorem artystycznym orkiestry jest Tomas Uhlir. Występowała między innymi na terenie wielu państw europejskich, 
a także w Meksyku ni Tunezji. Największe sukcesy odnosiła w latach 2002 – 2007. w międzynarodowych konkursach organizowa-
nych w Czechach, Polsce i Niemczech.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Gogolin

Orkiestra została założona w 1997 r. Liczy 50 muzyków w wieku 12 – 30 lat. Koncertowała m.in. W Niemczech, Polsce i na Słowacji. 
Kapelmistrzem jest Rafał Jilg. Repertuar obejmuje wiele przebojów z lat 80 i 90-tych. Ma również wiele utworów obecnych piosenkarzy. 
Kilkakrotnie zdobywała pierwsze miejsca na przeglądach orkiestr dętych, w tym wojewódzkich.

Orkiestra Dęta „Górażdże Cement”

Orkiestra powstała w 1958 r. Występuje w efektownych galowych strojach górniczych. Występowała m.in. W Niemczech, Austrii i Czechach. 
Obecnie kapelmistrzem orkiestry jest Zygfryd Maczurek, jej członek od 32 lat. W swym dorobku ma wiele osiągnięć, m.in. Kilkakrotnie 
zajmowała pierwsze miejsca na przeglądach powiatowych i wojewódzkich orkiestr dętych.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Szkół Żeglugi Śródlądowej w K-Koźlu

Orkiestra została założona w 1974 r. W ciągu roku daje ok. 70 koncertów. Ma wiele osiągnięć na wojewódzkich i ogólnopolskich przeglą-
dach szkolnych zespołów W 2005 r. Zdobyła na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Szwajcarii I miejsce za musztrę parad-
ną i III za koncert. Występowała w Niemczech i Czechach, a w 2008 r. Na międzynarodowej wystawie EXPO w Hiszpanii. Kapelmistrzem 
jest Krzysztof Ligenza.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Łowkowicach

Zespół został założony w 1926 r., ale dopiero w latach dziewięćdziesiątych po raz pierwszy wystąpiła w Wojewódzkim Przeglądzie 
Orkiestr Dętych Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy. Ma w swym dorobku wiele osiągnięć w przeglądach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim 
i międzywojewódzkim. Liczy 40 muzyków w wieku od 10 do 55 lat. Kapelmistrzem jest Wiktor Poloczek. Koncertuje w kraju i za granicą. 
W repertuarze ma wiele utworów klasycznych i muzyki współczesnej.

Miejska Orkiestra Dęta Rybnik

Orkiestra działa przy Domu Kultury w Rybniku – Niedobczycach. Została założona w 1947 r. Od 1984 r. Kapelmistrzem orkiestry jest 
Arkadiusz Czyż. Była współorganizatorem odbywających się od 20 lat w Rybniku Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota lira”. 
W swym dorobku posiada wiele osiągnięć na festiwalach i konkursach muzycznych. Koncertowała m.in. W Czechach, Austrii, Słowacji, 
Włoszech, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Grecji i na Węgrzech.

Bialska Orkiestra Dęta

Została założona w 1991 r. Repertuar obejmuje wiele utworów krajowych i zagranicznych, a także fragmenty musikali oraz muzyki filmo-
wej i poważnej. Orkiestra występowała w wielu imprezach krajowych i zagranicznych m.in. w Czechach i Niemczech. Zespół ma w swym 
dorobku wiele osiągnięć i nagród. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był Paweł Glombica, do dziś członek orkiestry, obecnie orkiestrę 
prowadzi Andrzej Weinkopf.

 Warto wspomnieć, że w przeddzień bialskiej Parady 
odbył się w Albrechticach Przegląd Orkiestr Dętych, 
w którym wystąpiła również Bialska Orkiestra Dęta. W 
bialskiej paradzie uczestniczyli między innymi opolscy 
posłowie Janina Okrągły i Ryszard Galla. 

W czasie trwania występów orkiestr poprosiliśmy kilka osób o wypowiedzi na temat 
tegorocznej Parady.
Luděk Volek – starosta Albrechic: - Warto organizować występy orkiestr dętych 
i chciałbym aby takie imprezy odbywały się w następnych latach i na trwałe weszły 
do kalendarza imprez kulturalnych w Albrechicach i Białej. Służą one dobrze nawią-
zywaniu przyjacielskich kontaktów po obu stronach granicy. 
Janina Okrągły – poseł na Sejm RP: - Przygraniczna współpraca kulturalna pozwala 
na bliższe kontakty ludzi we wspólnej Europie. Jest to forma promocji Białej. Otmu-

chów ma swoje Swięto Kwiatów, chciałabym aby takim świętem promującym Białą 
były parady orkiestr dętych.
Witod Rożałowski – dyrektor gabinetu starosty w Krapkowicach, członek orkiestry 
dętej: - Parady w Białej to wielki sukces Bialskiej Orkiestry Dętej, której poziom arty-
styczny wysoko oceniam. To impreza zorganizowana z dużym rozmachem. Należy 
promować lokalne imprezy, wspierać talenty.
Nikola Piętka – bialska mażoretka: - Nie było nam ciepło, ale zawsze w tańcu rozgrze-
wamy się. Bawiłyśmy się świetnie, bo dla nas to co robimy jest formą zabawy. 

Zdjęcia i tekst: Ryszard Nowak

 Przed koncertami na scenie usytuowanej na bialskim Rynku odbyły 
się pokazy układów tanecznych w wykonaniu zespołów mażoretkowych, 
a także pokaz musztry paradnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu, 
który wzbudził powszechny aplauz publiczności.

dokończenie ze str. 1
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Złote gody
Dorota i Jan Zając
zam. Ogiernicze  ślub: 06.05.1961 r.
Maria i Rudolf Sobota
zam. Śmicz  ślub: 13.05.1961 r.

III Parada Orkiestr Dętych w Białej Strażacka uroczystość
w Olbrachcicach
15 maja w Olbrachcicach w kościele 

parafialnym p.w. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP odprawiona 
została msza św. w intencji strażaków 
i ich rodzin. Proboszcz parafii ks. 
Henryk Prygol życzył strażakom aby 
z każdej akcji wracali cali i zdrowi, aby 
wyjazdów do tragicznych zdarzeń było 
jak najmniej. 
 Następnie na placu przed remizą 
ks. H.Prygol poświęcił wóz strażacki 
zakupiony ze środków OSP Olbrachcice 
i gminnych. Następnie bialski burmistrz 
Arnold Hindera przekazał Józefowi 
Trinczkowi prezesowi miejscowej 
OSP i kierowcy Andrzejowi Ernstowi 
kluczyki od zakupionego pojazdu. 
Uczestnicy uroczystości zostali zapro-
szeni na smakowitą grochówkę sporzą-
dzoną przez strażaków – Norberta 
Hupkę i Henryka Hanko.

Wóz strażacki jednostka OSP w Łączniku zakupiła w Niemczech, Otrzyma-
liśmy go w kwietniu mówi Hubert Kołek – naczelnik OSP w Łączniku. 

 Za pośrednictwem byłego mieszkańca Łącznika dowiedzieliśmy się, że w miej-
scowości Röhrmoos w Niemczech jest do sprzedaży pojazd strażacki mercedes 
o pojemności 3,8 tys. litrów wody. 
 Pojazd został zakupiony ze środków własnych OSP. W najbliższym czasie 
planowany jest zakup wyposażenia do zakupionego pojazdu. Strażacy zamierzają 
zakupić do pozyskanego pojazdu podstawowy sprzęt ratownictwa technicznego. 
Łączniccy strażacy nawiązali kontakty ze strażakami z Röhrmoos. Obie jednostki 
pragną nawiązać partnerską współpracę. Strażacy z tej z tej jednostki niemieckiej 
zostali zaproszeni do Łącznika i chętnie zaproszenie to przyjęli. 
 - Planujemy – mówi H.Kołek – nawiązanie współpracy, organizowanie wspól-
nych zawodów pożarniczych. Myślimy również o rozbudowie obiektu naszej remizy, 
ponieważ posiadamy obecnie dwa pojazdy. Jeszcze w tym roku zamierzamy przy-
gotować projekt rozbudowy remizy i wystąpić o dofinansowanie tej inwestycji 
ze środków europejskich. Sądzę, że w tych działaniach wesprze nas Urząd Miejski 
w Białej. 

Wóz strażacki 
dla Łącznika

Manfred Hamann – komendant straży w Röhrmoos przekazuje kluczyki od pojazdu Humertowi Kołkowi – naczelnikowi OSP w Łączniku.

 Projekt pod nazwą Nawiązanie 
Polsko-Niemieckiego partnerstwa 
stowarzyszeń kulturalnych miał na celu 
przybliżenie amatorskiej twórczości 
kulturalnej niemieckich i polskich 
orkiestr dętych. W dniach 29.04.2011 
– 02.05.2011 w Darmsheim (Niemcy) 
na zaproszenie Musikverein Eintracht 
e.V. przebywała grupa 25 muzyków 
Bialskiej Orkiestry Dętej. W tym czasie 
spotkali się członkowie tych stowa-
rzyszeń i mieli możliwość wspólnego 
muzykowania.
 W pierwszym dniu pobytu (30.04.11) 
zorganizowany został koncert dwóch 
niemieckich Big-bandów, podczas którego 
polscy muzycy mogli zapoznać się z funk-
cjonowaniem tego typu zespołów. 
 W drugim dniu muzycy z  Niemiec 
i Polski koncertowali w Darmsheim na 
festynie pierwszomajowym. Na zakoń-
czenie tego festynu obie orkiestry wyko-
nały kilka utworów wspólnie. Natomiast 
wieczorem zorganizowany został wieczór 
integracyjny, podczas którego w obecności 
burmistrza Darmsheim zostało podpisane 
oficjalne partnerstwo Stowarzyszeń Musi-
kverein Eintracht Darmsheim e.V. oraz 
Stowarzyszenia Bialska Orkiestra Dęta. 
Po długim wieczorze, podczas którego 

podpisanie partnerstwa

wspólny koncert

muzycy mogli zawrzeć nowe znajomości 
i mamy nadzieję przyjaźnie, zakończono 
oficjalną wizytę Bialskiej Orkiestry Dętej 
w Darmsheim.
 Tym samym wszystkie cele które były 
zaplanowane i uwzględnione w  projekcie 
dofinansowanym przez Fundację Współ-
pracy Polsko – Niemieckiej zostały osią-
gnięte w stopniu bardzo dobrym. W 
projekcie uczestniczyło 55 osób z Polski 
i Niemiec. 
 Zaplanowano również dalszą współ-
pracę polegającą na wymianie repertu-
arowej i wizycie niemieckiej grupy w 
Polsce w trzeci weekend maja 2013 roku.

Muzyka 
nie zna 
granic
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Sezon lotów rozpoczęty
W maju rozpoczął się sezon lotów starszych gołębi pocztowych. Po trzech kolej-

kach lotów w sekcji Biała na pierwszym miejscu uplasował się Klaus Otte, 
na drugim Albert Kwoczek, a na trzecim Robert Reszka. Po zakończeniu sezonu 
2010 r. w gazecie do klasyfikacji zwycięzców wkradł się błąd. W lotach gołębi star-
szych pierwsze miejsce przypadło Klausowi Otte, drugie Joachimowi Fraj, a trzecie 
Robertowi Reszka. W lotach „młodzików” pierwsze miejsce zajął Robert Reszka, 
drugie Klaus Otte, a trzecie Gerhard Barysz.

Z prac Odnowy Wsi
w Łączniku

Rok 2010 był okresem bardzo pracowitym dla Łącz-
nika. Wartość wszystkich zrealizowanych projektów 

wyniosła 108.573 zł. Oprócz pozyskanych środków na 
realizację zaplanowanych przedsięwzięć znaczący był 
udział w tych pracach samych mieszkańców.

Do najważniejszych zadań należały między innymi:
- prace przy Wiejskim Centrum Rekreacji i Sportu, których wartość wyniosła prawie 33 
tys. 22 tys. zł na ten cel przeznaczyła z własnych środków Rada Sołecka, ok. 10 tys. zł Urząd 
Miasta i Gminy w Białej. Uporządkowanie kwatery wojskowej na cmentarzu parafialnym 
kosztowało 6,9 tys.zł., prac przy kościele parafialnym 26 tys. zł. 
 Mieszkańcy brali również udział w pracach porządkowych na terenie wsi przy ul. Świerczew-
skiego i na placu św. Floriana. Wydany został również kalendarz kwartalny „Łącznik 2011”.  
 Najważniejszym jednak przedsięwzięciem będzie budowa na terenie boiska sportowego 
Wiejskiego Centrum Rekreacji i Sportu. Prace te obejmą budowę szatni i pomieszczeń sani-
tarnych, boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej. 
W realizacji tych zadań uczestniczą oprócz Stowarzyszenia „Odnowa Wsi”, inne organizacje 
działające na terenie Łącznika jak: Rada Sołecka, Koło DFK, OSP i Rada Parafialna.
 Na trwałe do kalendarza imprez kulturalnych zapisały się inne formy przedsięwzięć inte-
gracyjnych na przykład impreza pn. „Dźwięk blaszanego bębenka”, której koszt w minionym 
roku wyniósł ok. 19 tys. zł. Dużą popularnością cieszą się rajdy rowerowe. Rokrocznie orga-
nizowana jest przez parafialny Caritas wigilia dla samotnych, parafialne dożynki i Dzień 
Chorych. Wartość tych niematerialnych przedsięwzięć to wydatek ok. 18 tys.zł.

Dom który straszy
Budynek znajdujący się na skrzyżowaniu drogi z Łącznika do Pogórza straszy 

swoim wyglądem. Systematycznie od lat popada w ruinę. Niestety, okazuje 
się, że to jeden z wielu budynków opuszczonych i niszczejących na terenie gminy, 
które stanowią własność prywatną. Ich właściciele wyjechali za granicę lub zmarli, 
a żyjący spadkobiercy nie kwapią się do ich wyburzenia bądź remontów. Takie 
problemy występują w wielu opolskich gminach.

Bierzmowanie w Ligocie
22 maja w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława w Ligocie Bialskiej do bierz-

mowania przystąpiło ponad 120 uczniów trzecich klas gimnazjalnych z de-
kanatu bialskiego.
 Sakramentu bierzmowania udzielił ks. Paweł Stobrawa – biskup pomocniczy 
diecezji opolskiej,  który również przewodniczył uroczystej mszy św. W okolicz-
nościowej homilii bp P.Stobrawa wskazał na rolę powołania w życiu człowieka 
i znaczenia żarliwej wiary. Uroczystość, w której uczestniczyło wielu wiernych 
i proboszczów parafii wchodzących w skład bialskiego dekanatu zakończyło 
odśpiewanie Te Deum.       (n)

Beatyfikacja papieża 
Jana Pawła II

1 maja Benedykt XVI wyniósł na ołtarze swojego wielkiego poprzed-
nika papieża Jana Pawła II. Było to dla nas wszystkich radosne przeżycie. 

Dla wielu twórców wydarzenie to stanowiło twórczą inspirację. Witold 
Hreczaniuk poeta zamieszały w Gostomi dał temu wyraz w jednym z wierszy.

Witold Hreczaniuk
BEATYFIKACJA
Na placu tłumy nieprzebrane
Modlitwy ciche szepczą usta
Sztandary nasze w Watykanie
Kołyszą się w takt pieśni Pańskiej
Błogosławione ręce Twoje
Błogosławione życie w chwale
Sprawiłeś, że bracia nasi
Pojęli więcej z Twoich nauk
Bóg miłosierny jest miłością
Tego uczyłeś nas przed laty
Rzekłeś byśmy się nie lękali
I uwierzyli w Twoje słowa
Teraz uśmiechasz się figlarnie
I myślisz – jednak mnie kochają
Pielgrzymowałem ja za życia
A teraz oni mnie witają.
Błogosławione ręce Twoje
I siła słowa i spojrzenie
Ty ciągle żyjesz w naszych sercach
Dajesz nam siłę i natchnienie.

Gostomia 1 maj 2011 r.
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III Przegląd Orkiestr 
Dętych w Białej

Prace remontowe 
na ul.Kościuszki

Na ul. Kościuszki w Białej trwa wymiana dachu na budynku komunalnym. 
Szkoda, że właściciel widocznego na zdjęciu w sąsiedztwie budynku nie 

przystępuje od kilku lat do jego remontu mimo składanych uprzednio deklaracji. 
Jest on mieszkańcem Prudnika.
 Budynek niszczenie i szpeci swoim wyglądem.

18 uczniów bialskiego Liceum 
Ogólnokształcącego w 

1953 r. zdało egzaminy maturalne. 
Byli to: Rozalia Cudyk – Skrzypiec, 
Ewa Dziurzyńska – Fabisiak, Maria 
Donica – Józik, Gabriela Hojeńska 
- Sorbian, Urszula Koszyk – Szyja, 
Krystyna Niewieńć – Kita, Henryk 
Daniel, Alojzy Długajczyk, Otto 
Lehnardt, Jan Szpiler, Wiktor 
Zatwarski, Lesław Fal, Marian Sieka-
niec oraz nieżyjący już: Robert Goj, 
Reinhold Gorke, Rajnard Spiler, 
Alfons Gawełczyk i Jan Bajorek.

 Po ukończeniu matury ich losy poto-
czyły się różnie. Niektórych los rzucił za 
granicę. Po raz pierwszy maturzyści z 1953 
r. spotkali się w 1978 r.- dwadzieścia pięć 
lat od ukończenia matury, po raz drugi 
w 1993 r. w 40-lecie od zdania egzaminów. 
Nauczyciel Józef Małek za życia mawiał:
 „Nie pamiętam w swojej praktyce 

Spotkania maturzystów

Moik w Olbrachcicach
Stawianie w maju moików 

– to stara tradycja, znana 
również w innych częściach 
kraju. Moik wykonuje się na 
metalowym pręcie wygiętym 
w koło, do którego przymo-
cowuje się owinięte wokół 
niego gałązki drzewa iglastego 
i ozdabia kolorowymi wstąż-
kami.
 Od kilku lat, rokrocznie 
przed remizą OSP w Olbrachci-
cach staje na drewnianym palu 
moik.
 Jego wykonawczynią jest 
Gabriela Smiatek. Dowiedzie-
liśmy się, że również tradycyjne 
moiki znajdują się również 
w Pogórzu i Łączniku.

nauczycielskiej takiej wspaniałej klasy, 
która jest jak jedna duża rodzina”.
 Opinię tę potwierdza była wycho-
wawczyni maturzystów z 1953 r. Janina 
Krasnodębska – Rokicka mieszkająca 
w Gdańsku, która w liście do uczestników 
majowego spotkania w 2011 r. napisała 
między innymi: „Waszą klasę zachowałam 
w pamięci, gdyż była pierwszą w mojej 
nauczycielskiej pracy, która jako „dojrzała” 
opuszczała Bialskie Gimnazjum. Matura 
również pod okiem partyjnych obserwa-
torów dla mnie absolwentki Katolickiego 
Uniwersytetu była bardzo stresująca.
 Wy byliście dobrze przygotowani i nie 
zawiedliście. Należycie do szczęśliwego 

pokolenia, które po trudnych latach docze-
kało się suwerennej Polski, wejścia do Zjed-
noczonej Europy, papieża Polaka beatyfi-
kowanego Jana Pawła II…”
 Do dziś absolwenci z 1953 r. mile wspi-
nają swoich nauczycieli – Janinę Rokicką, 
Józefa Małka, Ewę i Jana Zatwarskich, 
Irenę Michałowicz – Gąsior, Mariana 
Zuzię, Zbigniewa Komarnickiego i innych. 
Niestety większość z nich nie żyje. W czasie 
spotkań w Białej byli uczniowie odwiedzają 
pochowanych na miejscowym cmentarzu 
nauczycieli. Byłym uczniom nie są znane 
jednak losy nauczycieli pani Bąkowskiej 
i pana Lidowskiego. Mile wspominają do 
dziś po 58 latach dyrektora szkoły Jana 
Zatwarskiego, który był wielką osobowo-
ścią i bardzo szlachetnym człowiekiem. 
 Mówi Gabriela Hojeńska-Sorbian: 
- Na romanistyce uczyłam córkę naszego 
nauczyciela Jana Małka. Inicjatorem 
spotkań byłych maturzystów jest miesz-
kająca w Głownie Ewa Dziurzyńska – 

Fabisiak, która rokrocznie skrzykuje swoich 
kolegów i koleżanki z maturalnej klasy.
 Rokrocznie o pani Ewie pamięta absol-
wentka Maria Donica -Józik zamieszkała 
w Niemczech. Opiekuję się ciężko chorym 
mężem i nie może uczestniczyć w tych 
klasowych spotkaniach. Ale przesyła 
rokrocznie życzenia świąteczne. Zawsze 
stara się przyjechać na te spotkania do Białej 
Otto Lehnardt mieszkający w Niemczech. 
Nam udało się w czasie pobytu w Białej 
spotkać w Gminnym Centrum Kultury 
w Białej i rozmawiać z czterema z nich 
Ewą Dziurzyńską – Fabisiak, Gabrielą 
Hojeńską – Sorbian, Otto Lehnardtem 
i Alojzym Długajczykiem.

Patronat Honorowy
Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński

Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta
Sarosta Prudnicki Radosław Roszkowski

Burmistrz Białej Arnoldd Hindera
Poseł na Sejm RP Janina Okrągły
Poseł na Sejm RP Ryszard Galla

Prezes Ustronianka sp zo.o Michał Bożek
Przewodniczący TSKN Norbert Rasch

Prezes Banku Spółdzielczego w Białej Franciszek Gąsior
Patronat Medialny

Radio Opole
TVP  Opole

NTO
Tygodnik Prudnicki

TVS
Radio Plus

WOCHENBLATT

Sponsorzy
Ustronianka

Ragtime
Drukarnia Sady

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski
Przewodniczący TSKN Norbert Rasch

Poseł RP Ryszard Galla
Bank Spółdzielczy Biała

Firma Rol-Pol Biała
Apteka św Kamila Róża Lemko

Marek Klinke
Jan Bożena Wojciechowscy

Wszystkim osobom sprawującym patronat honorowy, przedstawicielom 
patronatu medialnego oraz sponsorom za pomoc w zorganizowaniu 

imprezy za organizacyjne, prasowe i finansowe wsparcie serdeczne podziękowania 
składa Gminne Centrum Kultury w Białej
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KRONIKA POLICYJNA

Sportowa majówka
 Tradycyjnie w pierwszych dniach maja na terenie 
naszej gminy organizowane są imprezy sportowo - rekre-
acyjne w najpopularniejszych dyscyplinach tj. piłce nożnej 
i tenisie stołowym.

 Pingpongiści rywalizowali na kilku stołach w Gminnym Centrum Kultury. 
Bezkonkurencyjny był Rafał Walczak z Łącznika, który wygrał wszystkie spotkania 
tracąc tylko jednego seta. Nieco gorszy był Mariusz Herz (Łącznik), a ostatnie 
miejsce na „pudle” przypadło Robertowi Haberecht (Chrzelice). Cała trójka nagro-
dzona została pucharami i sprzętem sportowym .

 Turniej piątek piłkarskich rozegrany był po raz pierwszy na małym trawia-
stym boisku przy stadionie w Białej. Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn, które 
pierwszy etap zmagań rozegrały w dwóch grupach. Półfinały zakończyły się nastę-
pującymi wynikami: 

Sobieskie – Bez nazwy   5:2
Tyskie Łącznik – Byki 0:3

 Trzecie miejsce przypadło drużynie z Łącznika, która wygrała z  zespołem „Bez 
nazwy” 6:3. Mistrzowski tytuł zdobyły Byki, które w finale pokonały Sobieskie 3:1.
Skład zwycięskiej drużyny: Marek Bajorek, Łukasz Kwoczek, Mateusz Rudolf, 
Łukasz Schulz, Paweł Piotrowski, Przemysław Dąbrowski, Patryk Bania, Bartek 
Siorak.

j.k.

Odeszli
Reinhold Skop ur. 1943 r. zm. 01.04.2011 r. zam. Biała

Franciszek Masur ur. 1938 r. zm. 11.04.2011 r. zam. Chrzelice
Stanisław Kuta ur. 1923 r. zm. 12.04.2011 r. zam. Dębina

Maria Lubczyk ur. 1927 r. zm. 12.04.2011 r. zam. Gostomia
Alfred Mazur ur. 1931 r. zm. 21.04.2011 r. zam. Wasiłowice
Fryderyk Spiller ur. 1955 r. zm. 24.04.2011 r. zam. Łącznik

Henryk Krzypopa ur. 1947 r. zm. 02.05.2011 r. zam. Łącznik
Paweł Spiler ur. 1925 r. zm. 03.05.2011 r. zam. Łącznik

Cenna wygrana
 Co raz bardziej klarowna staje się sytuacja w tabelach lig i klas w których 
uczestniczą nasze drużyny. Milowy krok do awansu rozbili seniorzy Pogórza, 
którzy wygrali bardzo ważny mecz w Zawadzie. Obecnie ich przewaga nad drugą 
drużyną (Ligota B.) wzrosła do pięciu punktów - a przypomnijmy, że do końca 
rundy zostały jeszcze tylko cztery kolejki. Jeszcze w lepszej sytuacji są juniorzy z tej 
miejscowości, których przewaga nad Dytmarowem wynosi aż 9 pkt. Ciekawą sytu-
ację many w lidze trampkarzy,  gdzie młodzi piłkarze z Białej idą jak burza gromią 
wszystkich rywali. Prezentujemy wyniki jakie uzyskały nasze drużyny:

 Klasa B seniorów
Biedrzychowice – Ligota B 1:7

Kolnowice -  Lubrza II 8:2
Biała – Olbrachcice 1:1
Chrzelice – Pogórze 0:2

Chrzelice – Biedrzychowice 1:1
Pogórze – Biała 7:0

Olbrachcice – Zawada 2:2
Rzepcze - Kolnowice 1:1
Lubrza II – Ligota B 0:10

Ligota B – Rzepcze 1:1
Kolnowice – Olbrachcice 1:3

Zawada – Pogórze 2:3
Biała – Chrzelice 4:0

Klasa A juniorów
Głogówek – Pogórze 0:15
Pogórze – Dytmarów 3:0
Pogórze – Łąka Pr. 10:0

Liga trampkarzy
Biała – Zawada 4:3

Pogórze – Czyżowice 9:2
Pogórze -  Biała 5:6

Biała – Czyżowice 12:5
Zawada – Pogórze 1:4

20.03. w Krobuszu sprawca lat 37 dokonał czynnej napaści na wykonujących 
obowiązki służbowe funkcjonariuszy policji z Białej.
20.03. w Leśnictwie Chrzelice sprawca lat 37 groził pozbawieniem życia mieszkań-
cowi Dzikowa, przy czym groźba ta wzbudziła obawy jej spełnienia.
06.04. sprawca z otwartego samochodu skradł kosmetyki wartości 800 zł. na szkodę 
firmy kosmetycznej z Opola.
09.04. w Solcu skradziono z dwóch ciągników olej napędowy – ok.100 l. wartości 500 zł.
W nocy z 12 na 13.04. na trasie Biała – Górka Prudnicka skradziono 350 m napo-
wietrznej linii telefonicznej. Straty – 6.000 zł.
18.04. dwóch sprawców (lat 44 i 33) oskarżono o uchylanie się od płacenia alimentów 
na swoje nieletnie dzieci.
19.04. w Grabinie sprawca lat 54 skradł mieszkańcowi tej wsi telefon komórkowy 
wartości 1.000 zł.
19.04. w Solcu z trzech ciągników rolniczych skradziono olej napędowy wartości 
600 zł na szkodę jednego z mieszkańców.
01.05. w Łączniku stwierdzono nagły zgon mieszkańca tej wsi.
W nocy z 2 na 3 maja na trasie Gostomia – Nowa Wieś skradziono 450 m napo-
wietrznej linii telefonicznej wartości 13.000 zł.
09.05. w Białej sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego wartości 600 zł.
W okresie od �0.0�. do 9.05. policja zatrzymała siedmiu pijanych rowerzystów (w 
Białej, Krobuszu, Prężynie, Radostyni, Gostomi i Ligocie Bialskie), dwóch będą-
cych pod wpływem alkoholu motorowerzystów ( w Pogórzu i Brzeźnicy), trzech 
kierowców pojazdów (Biała, Łącznik i Pogórze), jednego będącego po spożyciu 
alkoholu kierowcę ciągnika (Olbrachcice).

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Dary dla szpitala
Dary dla szpitala złożyli: p.Wolan z Józefowa – słonina, Walter 
Kolasa z Chrzelic – jajka, Jan Lichwa z Pakosławic – rzodkiewka, 
dwie osoby anonimowo – jajka i buraczki.
Pieniądze na rzecz szpitala przekazali: Michalina Dunikowska 
z Prudnika, Franciszek Sajonz z Łącznika, Henryk Góral z Głub-
czyc, Jadwiga Husak z Prudnika, Irena Skarżyńska z Niemodlina, 
Ludmiła Baczyńska – Derda z Prudnika, Helena Panielak z Lubrzy, 
Małgorzata Walicha z Pomorzowic, Maria Pawlikowska z Głub-
czyc, Barbara Małecka z Kujaw, Maria Piechnik z Korfantowa, 
Gerhard Beka z Białej, Gerhard Kandora ze Sttutgardu (w euro).  
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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
Serdeczne podziękowania personelowi szpitala 

w Białej za okazaną pomoc i wyrozumiałość 
w ostatnich chwilach życia mojej babci

ś.p. MARII TALAGA
składa Tatiana Król

Wynajem namiotów

- namiot 6 x 12 
- stoły biesiadne
- rollbar 

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

SPRZEDAM DOM
po częściowym

remoncie
– co., wc, łazienka

na działce 10 arów,
w tym ”park”

80 sosen. 
Proponowana cena 

160.000 zł.
Łącznik ul. Nowa 5

tel. kom. 608 689 640

W trosce o wygodę naszych Klientów
oddaliśmy do użytku nowy

BANKOMAT
usytuowany w Centrali Banku Spółdzielczego

w Białej, ul. Prudnicka 29A.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowego bankomatu.
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Projekty edukacyjne w bialskiej szkole
Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach realizowanych 
projektów : 
I - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Szkoła 
horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka”:

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – Dorota Smolska, Izabella 
Bączyńska
zajęcia wyrównawcze z  języka niemieckiego – Kornelia Markowska
zajęcia wyrównawcze z matematyki – Karina Kusber, Maria Kruk
zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – Joanna Macioł
zajęcia specjalistyczne: logopedyczne – Magdalena Rubińska
Z angielskim odkrywamy świat – Dorota Smolska
Z angielskim  na Ty – Zielona Szkoła – Alicja Wasilewska, Herbert Teichman,  
Elżbieta Pałys

•

•
•
•
•
•
•

Matematyka wokół nas – Karina Kusber
Spotkania z ekologią- Jolanta Gawołek
Uczymy się z komputerem – zajęcia dla klas I-III – Liliana Stygienko, Marta 
Mikołajczyk, Brygida Badura
Mój region w obiektywie – Lesław Czerniak
Z polszczyzną za pan brat – Joanna Macioł
Opolszczyzna – moja mała ojczyzna – Aneta Graba
Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem – Alicja Wasilewska
„Szkoła myślenia”- innowacyjna forma nauczania – Alicja Wasilewska, 
Magdalena Rubińska

Koordynator: Joanna Macioł

•
•
•

•
•
•
•
•

Wycieczki zorganizowane w ramach projektu:
Wyjazd do Muzeum w Nysie z lekcją muzealną
Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na przedstawienie oraz spotkanie 
z aktorem
Wyjazd do Opola na Politechnikę Opolską – zajęcia warsztatowe dla dzieci 
oraz zwiedzanie uczelni
Wyjazd na Festiwal Nauki w Opolu
Wyjazd do Parku Krajobrazowego Góra św. Anny – zajęcia w terenie z 
ekologii
Wyjście do zakładu „Ustronianka” w Białej – zajęcia w laboratorium oraz 
zwiedzanie hal produkcyjnych
Wyjazd do Planetarium w Chorzowie
Wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach – zajęcia z garncarstwa
Wyjazd do Wytwórni Filmów Animowanych w Bielsku- Białej oraz do Muzeum 
w Pszczynie
Wyjazd na Zieloną Szkołę w Pogorzelicy w dniach 14 – 20 maja 2011r.
Wyjazd do „Bajkowa” w Opolu na zajęcia z dogoterapii i warsztaty 
plastyczne.

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

II „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół 
podstawowych”- projekt systemowy:

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 
także zagrożonych ryzykiem dysleksji – Liliana Stygienko, Agnieszka Barto-
siewicz, Alina Szulikowska, Edyta Tunia, Marta Mikołajczyk, Brygida Badura, 
Elżbieta Sosna
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 
Liliana Stygienko, Agnieszka Bartosiewicz, Alina Szulikowska, Edyta Tunia, 
Marta Mikołajczyk, Brygida Badura, Elżbieta Sosna
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – Teresa Szukalska, 
Joanna Pawłowska
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych 
- ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno -przyrodniczych (np.: 
prowadzenie obserwacji przyrodniczych) – Liliana Stygienko
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów  szczególnie uzdolnionych -   arty-
styczne (plastyczne, muzyczne)- Elżbieta Sosna, Agnieszka Bartosiewicz
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języ-
kowe – Dorota Smolska

Koordynator: Lesław Czerniak

•

•

•

•

•

•

Z okazji 90 rocznicy urodzin

Franciszka Sowy
wszelkiej pomyślności, zdrowia, 

radości i zadowolenia
życzą

córki z Niemiec wraz z rodzinami


