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Nowa droga otwartaSensacyjne wykopaliska

Na osiedlu przy ul. Opolskiej, za marketem Biedronka 
archeolodzy odkryli fragmenty glinianej ceramiki 

oraz miedziane druty służące do wyrobu ozdób. Znale-
ziska te są potwierdzeniem, że tereny te były zamieszkałe 
2,5 tys. lat temu. dokońzenie na str. 3

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz 
o długości 11,2 km trwała od września 2010 r. do maja 2011 r. Wyko-
nawcą wiodącym była firma DROG-BUD z Częstochowy.

Rozbudowa obejmowała między 
innymi: dostosowania konstrukcji 
drogowej do obciążenia 115 kN/

oś., budowę zatoki do ważenia pojazdów, 
przebudowę i rozbudowę skrzyżowań 
z lokalną siecią drogową w tym z drogą 
wojewódzką nr 409 w Dębinie, budowę 
ośmiu zatok autobusowych, ciągów 
pieszych i ścieżki rowerowej na odcinku 
ok. 3 km., przebudowę czterech obiektów 
mostowych, ośmiu przepustów drogo-
wych, montaż barier energoochron-
nych, budowę kanalizacji ściekowej oraz 
przebudowę i zabezpieczenie istniejącej 
sieci uzbrojenia terenu. Ostra zima 

A.Hinderze za cierpliwe znoszenie uwag 
i pretensji związanych z uciążliwymi 
objazdami w kierunku Opola i Krap-
kowic, na co nie miał żadnego wpływu.
Podkreślił, że kolejne środki unijne 
na remonty i modernizacje dróg zostaną 
przyznane w 2014 roku. Burmistrz Krap-
kowic A.Kasiura stwierdził, że marzy 
o tym, aby w przyszłości zmodernizo-
wana została droga nr 409 prowadząca 
z Dębiny do Krapkowic. W wystąpieniu 
przedstawicieli wykonawcy wskazy-
wano na trudności w czasie budowy, 
zwłaszcza te związane z odwodnieniem 
terenu. Następnie odbyło się przecięcie 

spowodowała, że prace musiano prze-
rwać, a zmotoryzowani musieli korzy-
stać z uciążliwego przejazdu w kierunku 
do Opola na odcinku drogi powiatowej 
Biała – Pogórze, co było utrudnione 
ze względu na stan techniczny tej drogi. 

 Droga na odcinku Smolarnia – 
Krobusz została dopuszczona do ruchu 
kołowego już w maju. Oficjalne jej otwarcie 
odbyło się 8 lipca. Na uroczystość tę przy-
byli między innymi: marszałek woje-
wództwa Józef Sebesta, dyrektor naczelny 
Wojewódzkiego Zarządu Dróg Bogdan 
Poliwoda, dyrektor WZD do spraw inwe-
stycji Mirosław Sokołowski, przewodni-
czący Sejmiku Wojewódzkiego Bogu-
sław Wierdak, burmistrz Krapkowic 
Andrzej Kasiura, burmistrz Białej Arnold 
Hindera, przedstawiciele wykonawcy, 
inspekcji transportowej, policji i inni.
 Zabierając głos marszałek J. Sebesta 
stwierdził, że wartość zadania przekro-
czyła kwotę 33 mln zł, z czego dofinan-
sowanie z funduszy unijnych wyniosło 
prawie 28 mln zł. Pozostałą kwotę prze-
kazał Urząd Marszałkowski w Opolu. 
Jak poinformował J. Sebesta droga 
ta to kolejny etap ułatwienia dojazdu 
do obwodnicy. Podziękował burmistrzowi 

tradycyjnej wstęgi, którego dokonali 
marszałek J.Sebesta, burmistrz Arnold 
Hindera, przedstawiciel Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg i wykonawcy. Należy mieć 
nadzieję, że w kolejnym etapie moderni-
zacji zostaną wykonane prace drogowe 
na odcinku Krobusz – obwodnica Białej 
i to, że do Białej przedłużona zostanie 
ścieżka rowerowa. 
 Na terenie bialskiej gminy wykonano 
i trwają prace na odcinku drogi powia-
towej Rostkowice – Biała łącznie z chod-
nikami (prace prowadzone są na odcinku 
6 km). Trwa modernizacja drogi powia-
towej Wasiłowice – Śmicz. O jej remont 
usilnie zabiegali radni powiatowi Janusz 
Siano i Krzysztof Glombitza. Na te prace 
pozyskano środki z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Nową nawierzchnię 
(150 m) otrzymała ul. Kościuszki w Białej. 
Ze środków tzw. schentynówek rozpo-
częto budowę nawierzchni na ulicach 
Kochanowskiego, Eichendorfa, Asnyka 
i św. Kamila w Białej. Pod koniec sierpnia 
planowana jest modernizacja ulicy 1-go 
Maja w Białej na odcinku od placu zabaw 
do zabytkowej baszty przy ul. Prud-
nickiej, włącznie z modernizacją części 
chodników przy tej drodze. 

Tekst i zdjęcia: R.Nowak
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ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 
(nawozy środki ochrony roślin itp.), 

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE
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Możliwość zakupu na raty

Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

cHŁODNIA NA cMENTARZU W BIAŁEJ

Podziękowanie  Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzieli z nami smutek 
i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli udział w uroczystości 
pogrzebowej naszej kochanej mamy, babci i teściowej

śp. MARII FAULHABER
a w szczególności lekarzowi rodzinnemu Pani Annie Pohl, a także lekarzowi Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Szpitala Rejonowego w Raciborzu Panu Zbigniewowi Barto i personelowi tego 
oddziału, Proboszczowi oraz Rodzinie, Przyjaciołom, Delegacjom, Sąsiadom za obecność, modlitwę, 
pamięć, złożone wieńce i kwiaty, za okazaną pomoc serdeczne podziękowania 
 składają córki, zięciowie oraz wnukowie z rodzinami

W 2010 r. grupa mieszkańców 
z Radostyni była na wycieczce 

w Małopolsce. Zwiedzili m.in. Kraków, 
Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice. 
Radostynia wspólnie z Ligotą Bialską 
organizują wiele wspólnych imprez 
artystycznych dla mieszkańców obu 
sołectw. Rokrocznie w lipcu, w rocz-
nicę poświęcenia kapliczki organi-
zowany jest odpust. Podobnie jak 
w latach minionych ligocki proboszcz 
ks. Piotr Doleżych odprawił uroczystą 

Festyn w Radostyni
mszę św. W czasie mszy wystąpiła 
miejscowa orkiestra dęta. 
 Po mszy zorganizowany został 
festyn parafialny. Nie zabrakło kieł-
basek z grilla, kawy i tradycyjnego 
śląskiego kołacza. Dzieci z miejscowej 
Szkoły Podstawowej przygotowały 
występy artystyczne. Swój repertuar 
zaprezentowały również inne zapro-
szone zespoły. Wszystkim organi-
zatorom imprezy należą się słowa 
podziękowania. (n)

Podziękowanie
Wszystkim, którzy uczest-
niczyli w uroczystościach 

pogrzebowych 
śp. Franciszka GORECZKI

serdeczne podziękowania
składają

żona, syn, córki i wnuki

SpRZeDam
skuter firmy ROUTeR, rok 
produkcji 2010, cena do 
negocjacji.
 Zainteresowanych proszę 
o kontakt 602 865 059.

Wieża wodna otwarta
28 czerwca odbyło się 

oficjalne otwarcie 
wyremontowanej Wieży 
Wodnej w Białej przy ul. H.Sa-
wickiej. Obiekt po remoncie 
poświęcił bialski proboszcz o. 
Franciszek Bieniek. Następnie 
odbyło się przecięcie pamiąt-
kowej wstęgi, po czym 
uczestnicy uroczystości obej-
rzeli prezentację mini galerii 
panoramy Białej. W godzinach 
wieczornych w sali widowi-
skowej miejscowego Urzędu 
Miejskiego obył się koncert 
w wykonaniu Olgi Procház-
kowej i Františka Šmida – arty-
stów z Teatru Muzycznego 
w Opawie.
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Sensacyjne wykopaliska
Teren ten obejmuje część osiedla 

domków jednorodzinnych, poło-
żonych na wzniesieniu. Tu będą budo-
wane nowe ulice i chodniki. Teren ten 
najpierw został przebadany przez arche-
ologów, a było to zajęcie czasochłonne, 
ponieważ wykopana ziemia musiała być 
centymetr po centymetrze przebadana, 
aby nic nie umknęło ich uwadze.
 Wokół Białej – jak poinformował 
Grzegorz Molenda z Wojewódz-
kiego Urzędu Zabytków w Opolu 
– mamy wiele śladów zamieszki-
wania ludzi w okresie neolitu i epoki 
żelaza. W południowo – zachodniej 
części Białej w lasku przed cmenta-
rzem żydowskim są ślady po starym 
grodzisku, co świadczy, że już przed 
naszą erą zamieszkiwali tu ludzie.
 Ekipa archeologów badających 
teren za „Biedronką” – jak poinfor-
mował kierujący pracami wykopali-
skowymi Marcin Kornaś, archeolog 
z pracowni Akroterion w Oświęcimiu 
– liczyła pięć osób. Prace wykopali-
skowe zostały już zakończone opóźniły 
one prace związane z budową na tym 
terenie kanalizacji ściekowej. Nie będzie 
badania całego terenu – powiedział M. 
Kornaś, ponieważ chcemy też jakieś 
znaleziska zostawić dla przyszłych 
pokoleń.
 Na Opolszczyźnie jest wiele stano-
wisk archeologicznych. Prekursorami 
badań dawnych śladów zamieszki-

wania tych terenów przez człowieka 
byli profesorowie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie – Marek 
Gedl, Kazimierz Godłowski i Bolesław 
Ginter. Odkryte na ul. Opolskiej frag-
menty ceramiczne pochodzą z okresu 
kultury łużyckiej. Z tych samych czasów 
pochodzi również osada w Biskupinie. 
Znaleziska z Białej czekają na naukowe 
opracowania, a następnie trafią 
do muzeum. Do upadku kultury łużyc-
kiej na naszych ziemiach przyczyniły 
się najazdy Scytów. Następnie tereny 
te zamieszkiwali celtowie, potem 
Hunowie, plemiona germańskie i nasi 
przodkowie – Słowianie.  

Na 
początku obrad lipcowej 
sesji R.M. ślubowanie złożyła 

nowa radna wybrana w czerwcowych 
wyborach uzupełniających Elżbieta 
Malik.
 Na sesji Rady Miejskiej w Białej radni 
wysłuchali informacji o zaspokajaniu 
potrzeb w zakresie kultury, sportu, tury-
styki i rekreacji w mieście i gminie Biała 
za okres od 1 stycznia do 31 czerwca 
2011 r. Informację przedstawił Rafał 
Magosz – dyrektor Gminnego centrum 
Kultury. Dorobek ten jest imponujący 
i zamierzamy go przedstawić w jednym 
z kolejnych wydań gazety. Podziękowanie 
za pracowity okres sprawozdawczy złożył 
pracownikom GcK przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Roden. Obecni 
na sali radni, sołtysi i zaproszeni goście 
nagrodzili wystąpienie mówcy gromkimi 
oklaskami. Informację o działalności 
spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej 
przedłożył prezes Władysław Podróżny. 
 Rada Miejska podjęła uchwały 
w sprawach zatwierdzenia nowych 
taryf odpłatności za dostarczaną wodę 
i odprowadzane ścieki. Jak poinfor-
mował prezes W. Podróżny od 1 wrze-
śnia 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. cena 
wody będzie wyższa o 3,8 %, ścieków 
o 2,96 %, opłata abonamentowa wzro-
śnie o 2,92 %. Przyjęta została uchwała 
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej gminy Biała na lata 
2011 – 2025. Zaakceptowano projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011 r. 
 Udzielone zostało poręczenie kredytu 
zaciągniętego przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Wspólne 
Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiej-
skich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” 

w kwocie 8.400 zł do 31 grudnia 2011 r. 
i 16.600 zł z terminem płatności do 15 
stycznia 2012 r. Każda z wymienionych 
gmin wchodzących w skład tej Lokalnej 
Grupy Działania udzieliła kredytowego 
wsparcia. 
 Na mocy podjętych uchwał nadano 
Zespołom Szkolno – Przedszkolnym 
w Białej i Łączniku nowe statuty. Wiąże 
się to ze zmianami organizacyjnymi 
i przekształceniami w funkcjonowaniu 
od 1.09. 2011 r. placówek oświatowych 
na terenie bialskiej gminy. 
 W związku z tym, że do zadań 
gminy począwszy od 1.01.2012 r. nale-
żała będzie gospodarka odpadami radni 
przyjęli Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Biała. 
Powołany został zespół do opiniowania 
kandydatów na ławników. W jego skład 
weszli: Grażyna Biały oraz radne Lidia 
cziomer, Ewa Kontny i Elżbieta Malik. 
 Do składu komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku 
Publicznego w miejsce zmarłego 
radnego Henryka Spyry weszła nowa 
radna Elżbieta Malik. 
 Rada upoważniła Komisję rewi-
zyjną do zbadania zasadności skargi 
na bialskiego burmistrza i pracowników 
Urzędu Miejskiego związanego z przy-
działem lokalu mieszkalnego.
 Rada wyraziła również zgodę 
na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 
% wartości mieszkania przy jego zakupie 
na własność. Wyraziła również zgodę 
na dzierżawę działek gruntu stanowią-
cych mienie gminy. Wszystkie decyzje 
Rady za wyjątkiem uchwał dotyczą-
cych zainteresowanych radnych zostały 
podjęte jednomyślnie. 

(n)

Decyzje zapadały jednomyślnie

Dziesięć pań z Olbrachcic w lipcu 
pracowało przy wykonywaniu 

korony żniwnej na tegoroczne dożynki 
gminne, które odbędą się w Śmiczu. 
Zostanie ona również zaprezentowana 
na dożynkach wiejskich w Olbrachci-
cach.
 Metalowy szkielet korony jest 
rokrocznie zmieniany, ale nie są to 
zmiany znaczące. Na ozdobienie korony 
w 90 procentach składa się zboże z tego-
rocznych zbiorów, w tym pszenica, 
pszen-żyto i owies. Do przygotowania 
korony przeznacza się siedem dużych 
koszy pszenicy, 4 kosze pszen - żyta 
i dwa kosze owsa.  Na zwieńczeniu 
korony będzie umieszczony ozdobny 
krzyż. cała korona była wykony-
wana pod kierunkiem Gabrieli Brylak, 
która jest również pomysłodawczynią 
jej kształtu. Prace przygotowawcze 
do jej wykonania trwały kilka dni. 
Pani Gabriela ukończyła kurs folklory-
styczny, na więc odpowiednie przygoto-

Żniwna korona 
gotowa

wanie do tej pracy. Przy wykonywaniu 
koron żniwnych aktywnie uczest-
niczy od dziesięciu lat. Na wykonanie 
elementów ozdobnych korony zużywa 
się około czterech kilogramów drutu, 
przy czym cała korona waży około 
stu kilogramów. Na zdjęciu korona 
jest jeszcze bez ozdób, one zostaną 
umieszczone na kilka dni przed dożyn-
kami. Na razie najważniejszą sprawą 
jest aby zboże dobrze się wysuszyło. 
Korona przechowywana jest w tym celu 
w miejscu przewiewnym. 
 W 2010 r. olbrachcicka korona zajęła 
pierwsze miejsce na dożynkach gmin-
nych. W tym roku panie liczą również 
na kolejne laury. Najbardziej chyba 
na tej pracy poszkodowani są mężowie, 
nie zawsze panie  pracujące przy 
koronie zdążą dla nich ugotować obiad, 
ale podchodzą tej sprawy ze zrozumie-
niem. Najważniejszy jest przecież efekt 
końcowy prac związanych z wykona-
niem pięknej korony.

Zarząd ,,Wodociągów i Kanalizacji’’ w Białej Spółka z o.o.
na podstawie art. 24, ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, 
zm. z 2007 r. Nr 147 poz. 1033 z 2009 Nr 18 poz. 97, z 2010, Nr 47, poz. 278, Nr 238, 

poz. 1578) niniejszym informuje:
Uchwałą nr VI.81.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zostały zatwier-
dzone następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Biała na okres od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 

sierpnia 2012 r.;

1. Taryfa za m³ dostarczonej wody z urządzeń wodociągowych w Gminie Biała:

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena za 1 m³ dostarczonej 
wody netto

I. Gospodarstwa domowe 
   odbiorcy przemysłowi 
   i pozostali

1) cena za dostarczoną wodę
2) stawka opłaty abonamentowej

3,01 zł
5,29 zł

Określona powyżej opłata abonamentowa na 2011/2012 r., zgodnie z par. 13 ust. 3 i 4 
rozporządzenia pokrywa: koszty gotowości w kwocie 169.809,00 zł (maks. 15% kosztów 
ogółem) – pokrywane przez odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głów-
nego. Stała opłata abonamentowa jest stosowana zarówno dla odbiorców rozliczanych 
wg wskazań wodomierza głównego, a także odbiorców rozliczanych wg. przeciętnych 
norm zużycia wody (ryczałt).

2. Taryfa za m³ odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Biała:

Grupa odbiorców Cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków 
netto

I. Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi
 i pozostali 5,91 zł

3. Do cen i stawek wyżej wymienionych opłat dolicza się podatek od towarów i usług 
zgodnie z § 2, pkt. 9 - 11 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 
r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozli-
czeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 
127 poz. 886).



PANORAMA BIALSKA  LIPIEc - SIERPIEń  2011�

- Co stanowiło inspirację do zajęcia 
się historią regionu?

- Nigdy nie przypuszczałem, że będę 
pisał artykuły związane z historią, 
chociaż to ojciec wiele lat temu 
próbował zainteresować mnie 
nie tylko sportem i sztukami walki 
ale i tematyką historyczną. Tak się 
szczęśliwie złożyło, że ojciec posiadał 
pokaźną bibliotekę, w której zgro-
madził wiele książek o przeróżnej 
tematyce. czytałem wówczas dużo, 
ale informacji o historii regionu 
było w nich bardzo mało. Zaintere-
sowałem się historią miejscowości 
w której mieszkam do dziś, czyli 
chrzelicami dopiero kilkanaście lat 
po śmierci ojca. Ale pierwsze infor-
macje posiadałem właśnie od niego.

- Co było dalej?

- Na przełomie lat 80-90 kontakto-
wałem się kilkakrotnie ze Zbigniewem 
Komarnickim pasjonatem historii 
regionu, ale nie miał on zbyt wielu 
informacji o mojej rodzinnej wsi. 
Na początku lat dziewięćdziesią-
tych zainteresowałem się genealogią 
rodzinną. Jeździłem po archiwach 
i w księgach archiwalnych znajdo-
wałem informacje związane z moją 
rodziną, a dodatkowo przy okazji 
udało mi się znaleźć w innych 
źródłach informacje o chrzelicach 
i okolicach.

- Czy było to jedyne źródło pozna-
wania historii lokalnej?

- Nie, ponieważ wpadłem na pomysł 
aby spotykać się z ludźmi i pytać 
o stare materiały i zdjęcia. Powoli 
moje archiwum domowe wzbogacało 
się o nowe materiały. Okazało się, 
że mieszkańcy mieli wiele starych 
książek, gazet i zdjęć. Później doszły 
zasoby z bibliotek i archiwów. 

- Pokazanie się na rynku kompu-
terów zapewne ułatwiło Panu 
wzbogacanie swojego domowego 
archiwum o nowe materiały histo-
ryczne?

- Mój dobry znajomy informatyk, 
udzielał mi cierpliwie pierwszych 
nauk w zakresie posługiwania się 
komputerem, co zaowocowało tym, 
że w 1996 roku kupiłem pierwszy 
komputer i czarno – biały skaner. 
To był początek mojego archiwum, 
w którym obecnie mam zgroma-
dzonych kilka tysięcy zdjęć i doku-
mentów.

- Ma Pan w Instytucie Śląskim 
w Opolu swoje biuro i utrzymuje 
kontakty z naukowcami.
- Posiadanie biura i praca w Opolu 
bardzo ułatwia mi kontakty z naukow-
cami i pracownikami Instytutu, oraz 
korzystanie z bogatych zasobów 
biblioteki instytutu. Na dodatek 
bardzo blisko mam do dwóch innych 
bibliotek, Archiwum Państwowego 
oraz Wydziału Zabytków. 

- Czy żal Panu, że chrzelicki zamek, 
który był jeszcze do uratowania 
w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku niszczeje?

- Żal, ale możliwości to druga 
sprawa. Sądzę, że w czasach realnego 
socjalizmu zbyt niefrasobliwie trak-
towano zabytki. Tu na Śląsku ucho-
dziły one w większości za obiekty 
poniemieckie i nie były choćby z tego 
powodu w centrum zainteresowania 
decydentów. Powodem był brak 
historycznego rozeznania i ograni-
czony zasób wiedzy tychże osób.

 - Zasługą Pana jest to, że udoku-
mentował fakt wcześniejszego 
założenia Chrzelic cofając zarazem 
historię tej miejscowości o ponad 
sto lat?

- Nie mogłem zgodzić się, że za datę 
powstania miejscowości przyjęto rok 
1430. czegoś mi tu brakowało, czyli 
ciągłości historycznej. W Instytucie 
Śląskim przeglądając średniowieczne 
odpisy dokumentów w codex Diplo-
maticus Silesiae znalazłem przy-
padkiem dokument z 1316 roku 
dotyczący chrzelic. Oznaczało to, 
że o sto czternaście lat przesunąłem 
datę powstania mojej miejscowości. 
Zacząłem dalsze poszukiwania 
w archiwach, a dyrektor opolskiego 
archiwum udostępnił mi Urbarz 
chrzelicki z 1758 roku. To były 
cenne materiały. Kiedy otrzymałem 
nowe materiały dotyczące rodzin 
Prószkowskich i Hellerów historia 
chrzelic zaczęła się powoli układać 
w całość. Wtedy też zaczęła się moja 
współpraca z Tygodnikiem Prud-
nickim.

- Zapewne te odkrycia to powód 
do satysfakcji?

- Oczywiście, dla amatora to bardzo 
emocjonujące przeżycia. Przez wiele 
lat sądzono na przykład, że zamek 
chrzelicki miał trzy skrzydła, 
Okazało się, że było również czwarte 
skrzydło, o czym brak informacji 

w XX-wiecznych opracowaniach. 
Tak samo jak o przebudowie zamku 
na początku XIX w. Takich nowinek 
jest bardzo wiele.

- Czy napotykał Pan w swych poszu-
kiwaniach na bariery językowe?
- Nie jestem biegły w posługi-
waniu się językiem niemieckim, 
tym bardziej że większość doku-
mentów było pisanych tak zwanym 
gotykiem oraz ręczną kaligrafią. 
Pomogli mi w ich tłumaczeniu przy-
jaciele i znajomi, m.in. pan Roman 
Sękowski i Jan Hefner, ojciec dyrek-
tora Instytutu Śląskiego. To była 
mrówcza praca. 

- Niezależnie od pracy nad doku-
mentowaniem historii zamku 
i Chrzelic nie zaniechał Pan prac 
nad genealogią Murlowskich?

- To prawda, przeglądnąłem 
w okresie prawie 10 lat ponad trzy 
tysiące ksiąg metrykalnych w kilku-
nastu parafiach i co najmniej dwóch 
archiwach. Zebrałem dane doty-
czące ok. czterystu Murlowskich, 
co w sumie dało mi dane o ponad 
półtora tysiącu osób i wiedzę 
o dziewięciu pokoleniach. Poświę-
ciłem temu już wiele czasu, daleko 
mi jednak do ukończenia pełnego 
drzewa genealogicznego.

- Zamierzał Pan w przeszłości 
zorganizować zjazd Murlowskich?

- Zamierzałem w 2000 roku, 
ale to przedsięwzięcie przekraczało 
wtedy moje możliwości techniczne 
i finansowe, chociaż nie wykluczam, 
że takie spotkanie odbędzie się 
w przyszłości. Pięć lat temu udało 
się zorganizować spotkanie grupy 
Murlowskich ze Stanów Zjednoczo-
nych. Odbyło się ono w Krakowie. 
Wcześniej pomogłem ich rodzinom 
udokumentować swoje pochodzenie. 
Wiem już bardzo dużo o Murlow-
skich mieszkających w USA, ale nadal 
odkrywamy wspólnie nowe fakty. 
Nie można tu oczywiście zapomnieć 
o kontaktach z Murlowskimi z Anglii 
i Niemiec.

- Czy zamek w Chrzelicach kryje 
jeszcze jakieś tajemnice?

- Sądzę, że tak. Są to przede 
wszystkim tajemnice związane 
z budową twierdzy, na co odpowiedź 
mogą dać tylko badania archeolo-
giczne. Powinny one rozpocząć 
się jak najszybciej. Legenda głosi 
na przykład, że zamek stoi na palach 
dębowych, ponieważ zbudowany 
jest na bardzo bagnistym terenie. 
Pozostaje także temat domniema-
nych rycerzy zakonów joannitów 
i templariuszy. Jest wiele wątków 
do sprawdzenia i wiele informacji 
do udokumentowania. Przecież fakt, 
że nie potrafimy czegoś udokumen-
tować, wcale nie oznacza, że istotnie 
tak nie było. Do tej pracy trzeba mieć 

serce i cierpliwość. Ten zamek został 
założony w myśl jakiejś koncepcji. 
Dlatego został tu zbudowany, 
a ponadto w pobliżu mamy także 
odkryte dwa grodziska. 

- W czasie gdy zamek popadał 
w ruinę stracono chyba bezpow-
rotnie na przykład zgromadzone 
w nim stare narzędzia, meble?

- Zamek znam od lat dziecięcych. 
W tamtych latach nie było już mebli, 
co cenniejsze wywieźli Rosjanie 
po zdobyciu tych ziem a reszta 
została „zagospodarowana” przez 
okolicznych miłośników historii 
w okresie powojennym. Jeszcze 
dzisiaj są miejsca, gdzie można 
natrafić na pozostałości zamkowego 
wyposażenia.

- Nad czym aktualnie Pan pracuje?

- Myślę o wznowieniu książki 
o historii chrzelic i zamku. Pierwsze 
wydanie zostało napisane w ekspre-
sowym tempie na siedemsetlecie 
chrzelic. Książka miała tylko sto 
stron, a przygotowałem materiały 
do kilkusetstronicowego wydania. 
Oczywiście wliczając w to ciekawe 
zdjęcia i rysunki. Obecne wydanie 
ma być znacznie obszerniejsze, 
gdyż przez te ostatnie pięć lat wiele 
wydarzyło się w chrzelicach. Przy-
było także wiele nowych infor-
macji i historycznych dokumentów. 
Ponadto formuła książki będzie 
inna.
 
- Jakie daje Pan szanse Fundacji 
Ortus na przeprowadzenie rewita-
lizacji zamku?

- Wszystko zależy od możliwości 
pozyskania na ten cel środków finan-
sowych. Brakuje dużych pieniędzy, 
około dziesięciu milionów złotych 
na realizację drugiego i trzeciego 
etapu prac. Fundacja dotychczas 
pozyskała na pierwszy etap umoc-
nienia murów zamkowych ponad 
dwa miliony złotych. Odbudowa 
całego zamku i przywrócenia mu 
dawnej świetności to kosztowne 
zadanie, ale sądzę że to wspaniały 
pomysł i chyba ostatnia możliwość 
przywrócenia blasku ruinie starej 
twierdzy. Działając w ramach rady 
fundacji mogę sobie tylko życzyć 
zdobycia strategicznego sponsora 
i realizacji zamierzeń i planów.

- Ma Pan zapewne satysfakcję, 
że to pana opracowanie historii 
zamku stanowiło podstawę 
do powołania fundacji?

- Nie wiem, czy moje opracowania 
przysłużyły się temu, ale na pewno 
pomogły wydobyć chrzelicki zamek 
z historycznego niebytu. Mój 
skromny udział w tej batalii o zamek 
bardzo mnie cieszy, tym bardziej, 
że poświęciłem tym pracom ponad 
dziesięć lat. Faktem jest jednak to, 
że bez opracowań historycznych, 

Moje życiowe pasje
Z Erykiem Murlowskim – Człowiekiem Roku’2010 w plebiscycie Tygodnika Prudnickiego rozmawia Ryszard Nowak
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obojętnie przez kogo firmowanych, 
nie tylko działania fundacji ale każda 
inna próba nie miałaby racji bytu. 

- Przejdźmy do innej Pana pasji 
– sportu. Jak to się zaczęło?

- Sportem zainteresował mnie 
również ojciec. To on skonstruował 
w 1970 roku monocykl – jednoko-
łowy rower. Marzył o pracy w cyrku, 
ale na przeszkodzie stanęła wojna. 
Jako dziecko do dziesiątego roku 
życia kilka razy poważnie choro-
wałem, dlatego też ojciec postanowił 
wzmocnić mnie jakimiś ćwiczeniami. 
Prawie równocześnie z monocyklami 
zainteresował mnie sztukami walki. 

- Skupmy się jednak na monocy-
klach – kiedy powstał w Chrzeli-
cach zespół monocyklistów?

- Po trzech latach mojej jazdy 
na monocyklu razem z kilkoma kole-
gami, ojciec w 1973 roku wspólnie 
z dyrektorem szkoły podsta-
wowej w chrzelicach doprowadził 
do powstania sekcji monocyklistów. 
Sekcja działała przy grupie harcer-
skiej. W 1977 r. sekcja przeszła pod 
skrzydła LZS i tak pozostało do dziś. 
Jazda na monocyklach jest widowi-
skowa, ale w naszym regionie przez 
wiele lat było słabe zainteresowanie 
występami naszej sekcji. Zapraszają 
nas za to na swoje imprezy inni 
z wielu miejscowości w kraju. 

- Miał Pan również kontakty z mono-
cyklistami w innych krajach?

- W połowie lat dziewięćdziesiątych 
nawiązałem kontakty z monocy-
klistami ze Stanów Zjednoczonych 
i Japonii. Otrzymałem już wówczas 
zaproszenie na Mistrzostwa Świata 
w Tokio, ale na przeszkodzie stanęła 
przede wszystkim bariera finansowa 
i sprzętowa. Ten kontakt był możliwy 
dzięki nowoczesnej technice, czyli 
komputerowi i internetowi.

- Skąd chętni do jazdy na mono-
cyklach zdobywają jednokołowe 
rowery?

- W 2005 r. dowiedziałem się, że pan 
Tomasz Wysocki z Opola posiada 
jeden monocykl w swoim sklepie 
ROVE. Nasz kontakt i współpraca 
zaowocowała otwarciem pierwszego 
w kraju działu z monocyklami. 
Jednak pierwsze monocykle wyko-
nywał mój ojciec. Jeszcze do dzisiaj 
posiadamy w użyciu pojazdy zrobione 
przez niego. 

 - Co daje jazda na monocyklach?
- Poza niewątpliwą satysfakcją 
ma zdrowotne działanie. Wpływa 
korzystnie na kręgosłup, doskonali 
system równowagi i jest doskonałym 
zajęciem rekreacyjnym. To było m.in. 
powodem wprowadzenia w 1989 
roku do szkół w Japonii monocykli, 
jako uzupełnienie zajęć wuefu. 

- Jak długo trwa nauka jazdy na tych 
nietypowych pojazdach?

- Od dwóch godzin do dwóch tygodni. 
Wszystko zależy od indywidualnych 
predyspozycji i wieku. Najmłodszy 
adept miał 6 lat, a najstarszy, który 
przyjeżdżał do chrzelic uczyć się 
jeździć miał 73 lata. Mogę tylko 
dodać, że zdecydowanie lepiej i szyb-
ciej opanowują jazdę dziewczyny.

- A jak zaczęła się Pana przygoda 
i zainteresowanie sztukami walk 
japońskich?

- To również dzięki ojcu. Ale dopiero 
kiedy zostałem zawodnikiem - 
judoką opolskiej Gwardii zaintere-
sowałem się bardziej tym tematem. 
Kilka lat później, już po śmierci ojca 
nawiązałem kontakt z warszawskim 
centrum japońskich sztuk walki. 
Od tego czasu uczestniczyłem 
w ponad stu kilkudziesięciu semi-
nariach szkoleniowych w kraju 
i kilkunastu krajach. Po pobycie 
w Japonii w 2008 roku w chrze-
licach założyłem Shinyo Shinden 
ryu yawara – własną szkołę jujutsu. 
Prócz tego w 1988 roku założyłem 
centrum Kobudo Kenkyukai, które 
dzisiaj jako stowarzyszenie ma swoją 
siedzibę w chrzelicach.

- Na czym polega nauka w Pana 
szkole?

- Skupiamy bardzo wąskie grono 
ludzi, głównie w wieku powyżej 
dwudziestu kilku lat. Dla młodych 
ludzi są innego rodzaju zajęcia, gdyż 
uważam że nie można ich nauczać 
sztuk walki w pełnym zakresie, 
aby nie próbowali wykorzystywać 
swoich umiejętności sprzecznie 
z prawem. Tu ważna jest psychika 
człowieka, jego dojrzałość.

- Jakie są Pana najbliższe plany?

- Wydanie rozszerzonej książki 
o historii chrzelic, o czym już wspo-
minałem. Poza tym planuję napi-
sanie kolejnych artykułów. Kiedyś 
pisałem artykuły historyczne 
między innymi o Łączniku, Pogórzu 
i innych miejscowościach naszej 
gminy. Każda miejscowość mogłaby 
mieć opracowaną swoją historię, 
ale brak większego zainteresowania. 
Zainteresowanym przecież chętnie 
pomógłbym, udostępniając zasoby 
archiwum naszej Komisji Histo-
rycznej. 

- Czy zdobycie tytułu Człowieka 
Roku jest inspiracją do dalszego 
działania?

- To miłe, że nim zostałem i dopin-
guje mnie do dalszej pracy cieszy 
mnie też to, że z mojego dorobku 
korzystają inni – np. młodzi piszący 
prace z historii czy też osoby szuka-
jące wiadomości z zakresu gene-
alogii, monocyklingu czy też sztuk 
walki. Wiele osób w ostatnim czasie 
bywało u mnie, poszukując danych 
do swoich prac dyplomowych czy też 
magisterskich. Dzięki nim pozosta-
wiam swój ślad...

- Pana dewiza życiowa?

- Działam według sentencji w japoń-
skim przysłowiu Iza-Kamakura, 
które w wolnym tłumaczeniu znaczy 
„Teraz jest czas”, co oznacza „działaj, 
nawet jak ryzykujesz życie”. Tak 
po prostu musi być. Zawsze jest ten 
moment, ta chwila lub właściwy 
czas do zrobienia czegoś. Trzeba 
tylko troszkę chęci, ale też i apro-
baty innych żeby nas zdopingować. 
Ważne jest przecież nie tylko to żeby 
„brać”, ale przede wszystkim to, 
że możemy coś „dać”. Oczywiście 
bez niewłaściwych skojarzeń...
- Dziękuję za rozmowę. 

Goście z Rőhrmoos 
w Łączniku

 2 i 3 lipca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku gościliśmy sześcioosobową 
delegację strażaków z Freiwillige Feuerwehr Rőhrmoos z Niemiec. celem wizyty 
było bliższe wzajemne poznanie się i dalsza partnerska współpraca. W kwietniu 
br. zakupiliśmy z własnych środków w tejże jednostce samochód Mercedes Benz 
LP 709 o oznaczeniu taktycznym GLAM – 8. Samochód ten chcemy wyposażyć 
w sprzęt do ratownictwa technicznego. Wizyta ta przebiegła w bardzo miłej i życz-
liwej atmosferze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wizyty. Z podobnymi odczu-
ciami i zapewnieniami o dalszej współpracy delegacja powróciła do Rőhrmoos.
 W najbliższym czasie chcemy rozbudować remizę naszej OSP w Łączniku. 
Obecnie zbieramy pieniądze na projekt jej rozbudowy. Myślę, że w tym roku 
uda się nam ten projekt przygotować i w przyszłym roku przystąpić do rozbu-
dowy. Liczymy na wsparcie Gminy bo sami nie jesteśmy w stanie ponieść ciężaru 
kosztów. A przecież od wyposażenia i zaplecza jednostek OSP w dużym stopniu 
zależy bezpieczeństwo nasze i naszych mieszkańców.

Hubert Kołek

Sukces bialskiej orkiestry
 W tegorocznym jubileuszowym XX Między-
narodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota 
Lira Rybnik 2011” Bialska Orkiestra Dęta zdo-
była II miejsce i statuetkę Srebrnej Liry. To 
sukces znaczący zważywszy, że wystąpiło 20 
orkiestr dętych z Polski, Czech, Irlandii Pół-
nocnej, Hiszpanii, Ukrainy, Węgier, Słowacji. 
Kapelmistrzem Bialskiej Orkiestry Dętej jest 
Andrzej Weinkopf. 
 Nagrodę specjalną i wyróżnienie dla naj-
lepszego solisty festiwalu otrzymał Łukasz 
Ostrowski z Bialskiej Orkiestry Dętej za wyko-
nanie na puzonie „CZARDASZA” Vittorio 
Montiego
 W drugiej dekadzie lipca bialscy muzycy 
udali się na tygodniowe tourne po miastach 
włoskich. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów bialskim muzykom.

 

Za oknem
Zwarty krąg,
jakby betonowy.
W środku 
pycha, buta,
pokryta pokostem,
europejskim.
Sąsiad obok.
Potrzebny, gdy trwoga
Nigdy na odwrót.
Zanik pamięci,
jak od zawsze.
………………
A może coś
się zmieni ?

Łącznik, warsztaty, luty 2007r

Jan Szczurek 

Testament
Z doliny 

między Górą Św. Anny
a Kopą Biskupią,
zbroczeni atramentem
Rycerze słowa 
złożą jego dar,
jak dobre wino
w piwnicy Franciszkanów.
Wypełniając testament 
Księcia Opolczyka

spokojem rządzenia. ?
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Piątkowe Dni Białej rozpo-
częły się 24 czerwca pod 

namiotem biesiadnym na miej-
scowym stadionie sportowym. 
O godz. 20-tej zaprezentowana 
została przez grupę B.A.R. 
biesiada śląska. 

 W niedzielę o 14.30 godzinny 
program dla dzieci prowadziła Dorota 
Nowak – aktorka z Teatru Lalki 
i Aktora w Opolu. Dzieci bawiły się 
doskonale. Namiot zapełnił się publicz-
nością przed występem zespołu Gang 
Marcela,  który zaprezentował przeboje 
w stylu country i rozbawił publiczność. 
Po ich występach burmistrz Arnold 
Hindera wręczył tegorocznym laure-
atom konkursu „Opolskie kwitnące 
2011” na szczeblu gminy dyplomy 
i nagrody pieniężne. W kategorii 

Anny Myszyńskiej
W 

osiemdziesiątą rocznicę 
urodzin Anny Myszyń-
skiej odbyło się w sali 

widowiskowej Urzędu Miej-
skiego w Białej spotkanie 
podsumowujące jej dotychcza-
sowy dorobek literacki. 
 A jest on niemały.

 Na spotkanie przybyło wielu 
przyjaciół Pani Anny, znajomych 
i mieszkańców, w tym liczni miło-
śnicy twórczości spoza terenu gminy, 
którzy podczas jej literackiej działal-
ności pomagali w odtworzeniu historii 
wsi śląskiej z lat przedwojennych – 
jej zwyczajów związanych z obrzędami 
i codziennymi czynnościami w pracy 
na roli. 
 Na początku spotkania Jubilatce 
zebrani odśpiewali tradycyjne „Sto 
lat”. Zebranych przywitała pani Anna. 
 Wiele pani Annie pomógł obecny 
na spotkaniu ks. Wolfgang Globisch, 
były dyrektor biblioteki polsko – 
niemieckiej „Caritas” w Opolu, gdzie 
jej książki były dostarczane do tej 
placówki kulturalnej. Ks. W. Globisch 
był również duszpasterzem mniej-
szości niemieckiej.
 Pani Anna Myszyńska mówiła 
również o wydanych książkach. 
Dwukrotnie została wydana 
jej pierwsza książka „Śląskie rozpra-
wianie”, najnowsza ukazała się 
pod tytułem Śląskie rozprawianie” 
i „Oberschlesische Erzählungen”. 
Wydana została przez Komisję Histo-
ryczną w skład której wchodzą byli 
mieszkańcy powiatu prudnickiego 
mieszkający w Niemczech (Historische 
Kommision Für Den Kreis Neustadt 
Oberschlesien e.V. i została wydru-
kowana w Niemczech. Składa się ona 
z dwóch części, pierwsza część zawiera 
utwory w gwarze śląskiej, druga część 
w języku niemieckim. 
 Wielką przygodę autorki stano-
wiły audycje radiowe po śląsku nada-
wane przez Radio Opole, w czym 
znaczący udział posiadała redaktor 
Danuta Starzec. Pani Anna rozpoczęła 
współpracę z Radiem Opole w 1994 r. 
w programie pt. „Nasz Heimat – czyli 
po naszemu” prowadzonej przez 
redaktorów Andrzeja Rusaka i Danutę 
Starzec. Jubilatka ma w swoim dorobku 
ponad 600 opowiadań radiowych.
 Na ścianie przy scenie namalowane 
zostało osiemdziesiąt róż przez Danutę 
Hejneman z Gminnego Centrum 

Kultury. Podobne, również czerwone 
róże miała sukienka pani Myszyń-
skiej, co nie było planowane, ponieważ 
sceneria stanowiła niespodziankę. 
- Wiele pracy – jak powiedziała pani 
Anna w przepisywanie jej utworów 
włożyli Brygida Janiszewska i Wiktor 
Fudali. Jubilatka wspominała również 
o początkach swojej twórczej drogi, 
która została zapoczątkowana współ-
pracą z „Panoramą Bialską” do której 
zachęcał ją ówczesny red. Marek Karp. 
 Warto przypomnieć i o tym, 
że pierwsze spotkanie Jubilatki – 
dwanaście lat temu - odbyło się również 
w sali widowiskowej Urzędu Miejskigo. 
W czasie spotkania Anny Myszyń-
skiej wystąpiła wokalistka ze Studia 
Piosenki działającego przy bialskim 
Gminnym Ośrodku Kultury – Justyna 
Grelich, a Sandra Brechmer przedsta-
wiła jedno z opowiadań pani Anny 
w gwarze śląskiej. Na zaproszenie 
Jubilatki wystąpił również chór Die 
Neudorfer z Nowej Wsi z którym Jubi-
latka od wielu lat jako fotograf współ-
pracowała.
 Nie zabrakło życzeń od poseł 
Janiny Okrągły i od bialskiego burmi-
strza Arnolda Hindery, który oprócz 
wiązanki kwiatów przekazał Jej jubile-
uszowy pamiątkowy dyplom. 
 Janusz Stolarczyk – przewodniczący 
Powiatowego Zarządu DFK również 
w ciepłych słowach mówił o bilansie 
jej dokonań twórczych. Zwrócił uwagę 
na to jakie trudności wynikają z wier-
nego przetłumaczenia gwarowych 
śląskich opowiadań na język niemiecki. 
Nie zabrakło również kwiatów i życzeń 
od przyjaciół Anny Myszyńskiej obec-
nych na spotkaniu. Na zakończenie 
uczestników imprezy poczęstowano 
kawą i tradycyjnym śląskim kołaczem.

R.Nowak 

Kochanemu wnuczkowi
Justynowi Marzotko
Sto lat, sto lat!
Oma krzyczy,
Wujek Marek wręcza kosz słodyczy,
ciocia cię do siebie tuli,
Mama torcik dekoruje,
Tata wszystko finansuje.
Skąd to całe zamieszanie?
- Urodzinki masz Kochanie-.
W każdej chwili, zawsze, wszędzie
Niech ci w życiu dobrze będzie,
Niech cię los obdarza wszystkim
O czym marzysz – tego ci życzą
Oma Gabi z całą rodziną

ŻYCZENIA

obiekt prywatny laureatką konkursu 
została Hanna Niedorozow z Krobusza. 
Wyróżniono ponadto – Irenę Przyklenk 
i Kornelię Latus - również mieszkanki 
Krobusza oraz gospodarstwo rolne 
Gerdy i Reinharda Wollny z Nowej 
Wsi. W kategorii „Obiekt dostępności 
publicznej wyróżniono teren wokół 
kościoła św.Edyty Stein w Pogórzu. 
Dom jednorodzinny Hanny Niedo-
rozow z Krobusza i i teren wokół 
kościoła w Pogórzu zostały zgłoszone 
do udziału w konkursie na szczeblu 
wojewódzkim. 
 Tańce oraz piosenki zaprezentował 
przed publicznością zespół pieśni i tańca 
NYSA, który w tym roku obchodzi jubi-
leusz 45-lecia działalności. Wystąpił 
również zespół młodzieżowy ZOOM, 
a w godzinach wieczornych na dysko-
tece grał DJ MAUSE.
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Lato bez granic Bialska Orkiestra 
Dęta we Włoszech

W 
ramach projektu „Lato bez 
granic Biała – Albrechtice 

2011” , który jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz ze środków budżetu państwa 
„Przekraczamy granice” 20 lipca 
w Sali Gminnego Centrum Kultury 
w Białej zorganizowany został 
wieczór z muzyką i poezją nawią-
zującą do kultury żydowskiej. 

 Uczestników wieczoru powitał 
Joachim Kosz – pracownik G.c.K. 
i Danuta Hejneman – koordynatorka 
projektu. Wśród gości była również 
poseł na Sejm Janina Okrągły, wielu 
poetów i miłośników poezji. Spotkanie 
prowadził prudnicki poeta Wojciech 
Ossoliński, a bohaterką spotkania 
była poetka Irena Rup – miesz-
kanka Głuchołaz. Interesująca była 
jej opowieść o rodzinie. Jej ojciec był 
przed wojną oficerem wywiadu II RP, 
a w czasie wojny losy rzuciły rodzinę 
w różne części kraju i Europy. Jej ojciec 
został zesłany na kilka lat do sowiec-
kiego gułagu. Słuch o nim zaginął 
i dopiero po kilkudziesięciu latach 
dowiedziała się o jego powojennych 
losach, odnalazła również zaginionego 
brata. Były to bolesne doświadczenia.
Pani Irena nie wstydzi się swych 
żydowskich korzeni. Daje temu wyraz 
w wierszach. W wielu z nich nawią-
zuje do historii, kultury, zwyczajów 
i tradycji żydowskiej. Jej wiersze recy-

towali Adamina i Marek Karpowie 
oraz sama autorka. Spotkanie z kulturą 
żydowską było przeplatane piosen-
kami w wykonaniu artystów pocho-
dzących z Głuchołaz – solistki Anny 
Grabowskiej, której akompaniował 
gitarzysta Tomasz Henciński. 
 Po spotkaniu uczestnicy zostali 
poczęstowani tradycyjnymi polskimi, 
czeskimi i żydowskimi potrawami. 
Nie zabrakło również słodkości 
- pokaźnego i smakowitego tortu 
z ciastkarni Peli z Łącznika. Uczest-
nicy spotkania zaśpiewali tradycyjne 
„Sto lat” dla koordynatorki projektu 
Danuty Hejeneman, która w tym dniu 
obchodziła jubileusz 50-tej rocznicy 
urodzin.

Stowarzyszenie Wsi Łącznik w poro-
zumieniu z Zarządem Koła Łowiec-

kiego zorganizowało w czerwcu 2011 r. 
„Rowerowy piknik rodzinny” w Dzikim 
Raju. O 14 – tej około pięćdziesięciu 
rowerzystów wyruszyło z Łącznika 
przez chrzelice, Jeleni Dwór do gospo-
darstwa „Dziki Raj”, którego właści-
cielem jest Otto Patrzek.
 Po dziecięciu kilometrach 
zmęczona, ale zadowolona grupa rowe-
rzystów dotarła do „Dzikiego Raju” 
gdzie na gości oczekiwał właściciel 
oraz grupa myśliwych. W pomieszcze-
niach O.Patrzka były myśliwskie trofea 
– wypchane dziki, lisy, borsuki oraz 
poroża jeleni. Te trofea myśliwskie 
należą do gospodarza. 

Myśliwi z koła łowieckiego opowia-
dali o zwierzętach żyjących w naszych 
lasach i na polach. Zorganizowali 
również konkurs wiedzy dotyczący 
gwary myśliwskiej. Nagrody konkur-
sowe stanowiły piękne kubki z logo koła 
myśliwskiego. Dla dzieci zorganizo-
wano zabawę w małych Indian. Twarze 
dzieci zostały specjalnie na tę okazję 
pomalowane. Nagrodami za udział 
w zabawie były słodycze. Odgadywano 
również nazwy zwierząt po pozosta-
wionych przez nie tropach. Nie była 
to łatwa zabawa, stąd nic dziwnego, 
że trop borsuka rozpoznano jako ślady 
pozostawione przez niedźwiedzia.
Dla uczestników rodzinnego pikniku 
rowerowego przygotowano pyszne 

kiełbaski z grilla. Dopisała pogoda, stąd 
wyprawa była udana.  Nie ulega wątpli-
wości, że takie wycieczki mają dużą 

wartość edukacyjną. Pozwalają na inne 
spojrzenie na las i jego mieszkańców.

W dniach od 19 do 25 lipca Bialska 
Orkiestra Dęta wraz ze starszą 

grupą mażoretek wzięła udział w XV 
Międzynarodowym Festiwalu Folk-
lorystycznym w cisternino (Orhestra 
Di Fiati Giovani citta’Di cisternino). 
Orkiestra i mażoretki zostali zapro-
szeni przez organizatorów festiwali. Był 
to Międzynarodowy Festiwal Zespołów 
Folklorystycznych, w którym wzięły 
udział zespoły z Włoch, Izraela, Litwy 
i Polski. 
 Bialscy muzycy uczestniczyli 
w koncertach zespołów, wzięli również 

udział w uroczystym przemarszu ulicami 
cisternino. W nagrodę za udział w festi-
walu otrzymali pamiątkowe statuetki, 
a występy festiwalowych orkiestr były 
transmitowane przez pierwszy program 
telewizji włoskiej (RAI I). 
 Organizatorzy zapewnili bialskim 
uczestnikom festiwalu wiele atrakcji 
turystycznych, między innymi zwie-
dzanie miasta i okolic, w tym Albero-
bello. Wszystkim smakowały tradycyjne 
dania kuchni włoskiej. Uczestnicy festi-
walu z Białej przebywali również nad 
Adriatykiem, a w drodze na festiwal 
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Z Januszem Siano – człon-
kiem Zarządu i radnym 
Rady powiatu prudnickiego 
– rozmawia Ryszard Nowak

- Jest Pan radnym Rady Powiatu drugą 
kadencję – czy obecna jest trudniejsza, 
czy łatwiejsza od poprzedniej?
- Dla mnie trudniejsza była poprzednia 
kadencja, a to z prostej przyczyny 
– byłem nowicjuszem w roli radnego. 
Musiałem poznawać od podstaw prawa 
i obowiązki radnego powiatowego, 
mechanizmy funkcjonowania samo-
rządów. To było nowe doświadczenie. 
Byłem rzucony – że tak powiem – 
na głębszą wodę – bo zostałem również 
członkiem Zarządu Powiatu.

- Jakie zagadnienia będące w gestii 
władz powiatowych są w kręgu Pana 
zainteresowań?
- Ze względu na wykształcenie peda-
gogiczne interesowałem się systemem 
funkcjonowania oświaty w powiecie. 
Pomagałem w tym zakresie – korzy-
stając z nabytego doświadczenia 
wypracowywać stosowne koncepcje. 
Poza tym interesuje mnie infrastruk-
tura drogowa.

- Obiecał Pan mieszkańcom, że dołoży 
wszelkich starań aby wyremontowana 
została będąca w fatalnym stanie 
droga od Wasiłowic do Śmicza.
- Udało się, w sierpniu zostanie poło-
żony na tym odcinku drogi nowy asfalt, 
bo cząstkowy jej remont nie ma sensu 
ze względu na stopień zniszczenia 
drogi. O jej remont usilnie zabiegałem 
na posiedzeniach Zarządu Starostwa 
razem z radnym Krzysztofem Glom-
bitzą. Udało nam się przekonać Zarząd 
i starostę do przeprowadzenia remontu 
tej drogi. Od wielu lat planowano ten 
remont, ale sprawy utknęły w miejscu.

- Czy będzie Pan również zabiegał 
o remont drogi Biała – Pogórze, 
która znajduje się także w opłakanym 
stanie?
- Nie działamy nigdy bez porozumienia 
z władzami gminnymi Białej. Wspólnie 
z Krzysztofem Glombitzą będziemy 
podejmowali działania na rzecz remontu 
tej drogi, zwłaszcza na odcinku Ligota 
Bialska – Górka, bo tam są największe 
zniszczenia, spowodowane objazdami 
w czasie zamknięcia remontowanej 
drogi nr 414 od Smolarni do Krobusza. 
W tych działaniach wspiera nas bialski 
burmistrz. Ten odcinek drogi wymaga 
kapitalnego remontu, między innymi 
wzmocnienia poboczy. 

- Jakie dostrzega Pan szanse dalszego 
istnienia szpitala w Białej?
- Bialski szpital nie jest zagrożony, 
nie ma długów. Sposób jego funk-
cjonowania w ramach kontraktów 
z NFZ nie jest jednak dobry. Kontrakt 
został zmniejszony. Wynika to z sytu-
acji finansowej państwa, a to odbija 
się na kondycji między innymi tej 
placówki. W wielu płaszczyznach dzia-
łania dostrzegamy mizerię finansową.

- Dlatego zapewne powoduje 
to, że sytuacja finansowa gmin 
i powiatów jest trudna, można byłoby 
wdrożyć nowe zadania, ale brak 
na nie pieniędzy?
- Ta sytuacja wynika z bardzo rygory-
stycznej ustawy o finansach publicz-
nych. To blokuje rozwój samorządów, 
ogranicza ich możliwości działania. 
Wiele inwestycji, które wymagają 
zaciągania kredytów przez samorządy 
lokalne, nie będzie realizowanych 
ze względu na zapisy tej ustawy. 

- Biała ma obwodnicę umożliwia-
jącą wyeliminowanie przejazdu 
ulicami miasta przez pojazdy cięża-
rowe jadące w kierunku autostrady 
i granicy z Czechami. Kiedy w Prud-
niku powstanie obwodnica wschodnia 
odciążająca centrum miasta i elimi-
nująca ruch przez miasto pojazdów 
jadących w kierunku granicy czeskiej 
i Głuchołaz?
- Mamy zachodnią obwodnicę 
w kierunku Nysy. Nie wiem na jakim 
etapie są prace związane z przygotowa-
niami do budowy obwodnicy wschod-
niej. Prawda jest taka, że prędzej 
czy później problem ten będzie musiał 
być rozwiązany. Jest taka potrzeba 
chociażby ze względu na nasilający 
się ruch przygraniczny. Ale na reali-
zację chyba będziemy musieli nieco 
poczekać.

- Jest Pan chyba zadowolony 
z modernizacji drogi �1� od Smolarni 
do Krobusza?
- Ta droga spełnia oczekiwania nas 
wszystkich. Sądzę, że prace będą konty-
nuowane aż do dojazdu do Prudnika. 
Wówczas być może w kolejnym etapie 
powstanie w Prudniku obwodnica 
wschodnia.

- Co jeszcze udało się Panu załatwić 
dla bialskiej gminy?
- Zależało nam na remoncie chod-
ników w Śmiczu, niestety nie dyspo-
nujemy takimi środkami aby przez 
całą wieś zbudować nowy chodnik. 
chcemy jednak przed dożynkami 
naprawić najbardziej zniszczone 
odcinki chodnika od strony Ścinawy, 
łącznie z podjazdami do posesji miesz-
kańców. Zadanie to dofinansuje gmina 
Biała w wysokości 15 tysięcy złotych, 
powiat przeznaczy na te prace 10 
tysięcy złotych. Sądzę, że za te środki 
uda się kompleksowo wykonać około 
200 metrów nowego chodnika.

- Czy łatwo jest być radnym powia-
towym zważywszy na fakt, że chciałby 
Pan jak najwięcej zrobić dla swojej 
bialskiej gminy, ale przecież inne 
gminy też mają potrzeby?

- Każda gmina ma inną skalę potrzeb. 
Powiat ma na przykład pod swoim 
zarządem około 290 kilometrów dróg, 
z tego aż 130 kilometrów na terenie 
gminy Biała. Tu są więc największe 
problemy, zważywszy na fakt, 
że na terenie tej gminy wszystkie drogi 
są w złym stanie technicznym. 

- Na pewno niepokoi Pana duże bezro-
bocie na terenie powiatu?
- Można za ten stan rzeczy krytykować 
powiat, czy gminy. Prawda jest jednak 
taka, że za politykę w zakresie bezro-
bocia odpowiadają władze centralne. 
My możemy tylko wspierać działania 
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 
Bezrobocie powoduje migrację zarob-
kową za granicę. Skutki są niekorzystne, 
już dziś wiele mówi się o „eurosiero-
tach”. Występują problemy wycho-
wawcze i rodzinne.

- Czy niepokoi Pana to, że w nowym 
roku szkolnym nie będzie pierwszej 
klasy w bialskim Liceum?
- To wynika z niżu demograficznego. 
Dlatego garstce chętnych do podjęcia 
nauki w bialskim Liceum zapropono-
waliśmy naukę w prudnickich liceach, 
bo dla kilku uczniów nie ma sensu 
tworzenie nowego oddziału szkolnego. 
Demografia wymusza pewne działania. 
Pozostanie w Białej tylko zasadnicza 
szkoła zawodowa. Niepowodzeniem 
zakończył się również nabór do bial-
skiego technikum.

- Czy z przyczyn demograficznych 
zagrożone jest dalsze funkcjonowanie 
gimnazjum w Łączniku?
- Z roku na rok maleje liczba gimnazjali-
stów w Łączniku. Dochodzimy do sytu-
acji w której w łącznickim gimnazjum 
będą tylko trzy oddziały szkolne, 
a to za mało, aby zapewnić pracę 
nauczycielom w pełnym wymiarze 
godzin. Niestety takie są realia i sądzę, 
że już niedługo władze gminy będą 
musiały się zastanowić nad innymi 
rozwiązaniami, na przykład utworze-

niem w Łączniku Zespołu Szkół lub 
likwidację tam gimnazjum i przenie-
sieniem uczniów do bialskiego gimna-
zjum. W tej sprawie na pewno będą 
prowadzone społeczne konsultacje.

- Jaką miejscowością są Chrzelice,  
w których Pan mieszka?
- Wieś jest bardzo aktywna i tętni życiem. 
Jestem dumny z tego że mieszkam 
w chrzelicach. Kilka lat temu tylko 
grupka ludzi próbowała coś zrobić dla 
lokalnej społeczności, obecnie jest wielu 
mieszkańców z inicjatywami i chęcią 
do działania. Mamy bardzo aktywnie 
działające organizacje takie jak: KGW, 
LZS, OSP, Odnowę Wsi, DFK oraz 
sekcję monocyklistów. cieszy mnie 
zwłaszcza to, że inne miejscowości 
również zaczynają coraz aktywniej 
działać. Przykładem może być Solec, 
Pogórze, Łącznik. 

- Z realizacji jakich zadań byłby 
Pan zadowolony na koniec obecnej 
kadencji?
- Byłbym bardzo zadowolony, gdyby 
do końca kadencji wyremontowana 
została droga z Białej do Pogórza. 
To byłaby cenna inwestycja, potrzebna 
dla kilku wsi leżących w tej części 
gminy. Mamy w tym zakresie wsparcie 
bialskiego burmistrza, on też podziela 
nasz punkt widzenia.

- To oznacza, że współpraca na linii 
radni powiatowi – władze gminy 
Biała układają się pomyślnie?
- Tak zawsze było, mamy podobne 
zdanie na temat wielu spraw i chęci 
do wspólnego działania. Konsultujemy 
swoje zamierzenia nie tylko z bial-
skim burmistrzem, ale również z Radą 
Miejską Białej i sołtysami. Gmina też 
wspiera nasze wysiłki podejmowane 
na szczeblu powiatu. I to jest dla wszyst-
kich stron ważne.
 Dziękuję za rozmowę.

Działać dla dobra regionu

Z życia Chrzelic
W 

dniu 19.06.2011 DFK  oraz LZS chrzelice  zorganizował na miejscowym 
boisku imprezę dla mieszkańców  z okazji Dnia Matki, Dziecka oraz zakoń-

czenia sezonu LZS. Dzieci z Przedszkola zaprezentowały swoje umiejętności arty-
styczne, ligowy zespół LZS rozegrał mecz sparingowy z oldbojami z chrzelic, dzieci 
z rodzicami uczestniczyły w grach i zabawach sprawnościowych. Wszystkie otrzy-
mały słodkie nagrody. Biesiadowano przy kawie i cieście oraz kiełbasce z grila.
 W dniach 22.06.2011 – 03.07.2011 Koło DFK chrzelice realizowało projekt 
dofinansowany przez konsula RFN pod nazwą „Łączymy pokolenia poprzez 
zabawę i sport”.  W okresie tym przeprowadzono turniej tenisa stołowego , darta 
i mini piłki nożnej – piłkarzyki. Dzieci i młodzież ale również dorośli świetnie 
bawili się razem rywalizując w trzech dyscyplinach sportowych. Zwycięscy zostali 
nagrodzeni dyplomami i upominkami .

Gminne Centrum Kultury w Białej
organizuje zbiórkę nakrętek plastikowych
dla chorego dziecka z terenu naszej gminy 
na sprzęt rehabilitacyjny. Nakrętki te można 
przekazywać bezpośrednio do biura GCK w 
Białej lub opiekunkom świetlic środowisko-

wych i biblioteki.
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Co słychać w Pogórzu?

Nagrody dla olimpijczyków
W przededniu zakończenia roku 

szkolnego w Sali Gminnego 
centrum Kultury w Białej odbyło 
się spotkanie z laureatami szkolnych 
konkursów gminnych. Wiceburmistrz 
Maria Tomala wręczyła laureatom 
nagrody rzeczowe. W grupie szkół 
podstawowych laureatami zostało 24 
uczniów. Wśród nich do wyróżniają-
cych się olimpijczyków należą: Anna 
Barysz – czterokrotna laureatka i Patryk 
Lenart- zwycięzca trzech konkursów. 
W dwóch konkursach przedmioto-
wych laureatami zostali: Marcin Spiller, 
Wiktor Hanko, Denis Brzank, Martyna 
Drążek i Mateusz Jóźba. Najwięcej, bo 
12 laureatów ma SP w Białej, po 3 – SP 

Łącznik i SP Pogórze, po 2 SP Gostomia 
i SP Radostynia i po 1 SP Grabina i SP 
Śmicz.
 W grupie gimnazjalistów laure-
atami zostało 24 uczniów. Do najlep-
szych należą Sebastian Okoń – laureat 
pięciu konkursów przedmiotowych, 
Paulina Grelich, Mariusz Fudali i Aneta 
Suchy – laureaci czterech konkursów 
przedmiotowych. Zwycięzcami dwóch 
konkursów przedmiotowych byli: 
Wiktoria Barysz, Aleksandra Gałka, 
Szymon Zieliński i Piotr Frątczak. 
Spośród dwudziestu czterech laure-
atów, aż 22 było uczniami bialskiego 
gimnazjum.

W czerwcu na powiatowych 
zawodach sportowo – pożarni-

czych w  Kazimierzu drużyna żeńska 
z Pogórza zajęła pierwsze miejsce. 
Dziewczęta wystąpiły w składzie: 
Dorota Janowska, Patrycja Kołek, 
Emilia Kasicz, Sandra Luda, Edyta 
Kwiotek, Roksana cholewa, Natalia 
Krasoń i Sandra Dziony. W nagrodę 
zwyciężczynie otrzymały puchar, 
pamiątkowy dyplom i suszarki 
do włosów. Strażacy z Pogórza 
za zebrane środki własne kupili 
w Niemczech samochód strażacki 
IVEcO bez wyposażenia. Zastąpi on 
wysłużonego żuka. Przewiduje się 
również zakup wyposażenia do zaku-
pionego pojazdu.
• 26 czerwca na boisku sportowym 
w Pogórzu zorganizowano festyn pn. 
„Powitanie lata”. Przy pieczonych kieł-
baskach bawiono się wyśmienicie. 

• 21 sierpnia odbędą się wiejskie 
dożynki w Pogórzu. Przewidziana 
jest w miejscowym kościele uroczysta 
msza w intencji rolników, występy 
artystyczne dzieci z miejscowej Szkoły 
Podstawowej, a przysłowiowym gwoź-
dziem programu będzie występ zespołu 
Dominiki i Janusza Żyłka, który 
w repertuarze posiada wiele śląskich 
szlagierów. Wystąpią również „Śląskie 
dziewczyny”. W godzinach wieczornych 
przewidziana jest zabawa taneczna.
• Ostatnią tegoroczną ważną imprezą 
będzie 24 września w Pogórzu trady-
cyjne „Święto pieczonego ziemniaka”.
• Liderzy „Odnowy Wsi” w Pogórzu 
zgłosili wieś do konkursu na „Najlepszy 
projekt Odnowy Wsi pod nazwą 
„Piękna Wieś Opolska”. Zamierzają 
ubiegać się o laury w tegorocznej edycji 
konkursu na którym zaprezentują 
odnowioną kapliczkę św. Rocha.

Już po raz drugi w Międzynaro-
dowym Turnieju w Piłce Prądowej 

– Wasserball w Przechodzie nad 
Ścinawą Niemodlińską odbywają 
się strażackie zawody polegające 
na wbijaniu piłki do bramki prze-
ciwnika za pomocą strumienia 
wody z węży strażackich.
 W tegorocznej XI już edycji 
zawodów odbywających przez 
dwa dni (30-31.07.)  uczestni-
czyło siedemnaście drużyn, w tym 
dwie czeskie i cztery niemieckie. 
O wielkim sukcesie mogą mówić 
strażacy z Pogórza, których drużyna 
została zwycięzcą zawodów. Drugie 
miejsca zajęli strażacy z Rzym-

Sukces Pogórzan w Wasserballu
kowic, a trzecie z Mańkowic.
 Na zawodach obecny był 
między innymi marszałek woje-
wództwa Józef Sebesta. Nagrody 
dla zwycięzców wręczył burmistrz 
Korfantowa Zdzisław Martyna. 
Zdobywcy pierwszych czterech 
miejsc otrzymali pamiątkowe 
puchary i medale. Dla każdej 
z biorących udział w zawodach 
drużyn nie zabrakło upominków. 
W ramach imprez towarzyszących 
odbyły się w przerwach pomiędzy 
zawodami występy lokalnych grup 
artystycznych, zabawy taneczne 
i inne imprezy towarzyszące.

Zapraszamy na
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Odeszli
Teofila Woźniak-Biernat  ur. 1934 r. zm. 16.06.2011 r. zam. Biała  

Małgorzata Miczka ur. 1914 r. zm. 18.06.2011 r. zam Józefów

Barbara Wrona  ur. 1941 r. zm. 18.06.2011 r. zam. Radostynia

Gerard Suchan  ur. 1935 r. zm. 22.06.2011 r. zam. Chrzelice

Elżbieta Walczyk ur. 1928 r. zm. 22.06.2011 r. zam. Brzeźnica

Maria Daniel  ur. 1926 r. zm. 23.06.2011 r. zam. Górka Prudnicka

Łukasz Bierek  ur. 1990 r. zm. 23.06.2011 r. zam. Łącznik

Albert Góreczka  ur. 1937 r. zm. 25.06.2011 r. zam. Grabina

Hildegard Ofiara  ur. 1926 r. zm. 01.07.2011 r. zam. Biała

Jan  Sołtysek ur. 1948 r. zm. 04.07.2011 r. zam. Prężyna

Władysław Kasprzyszak ur. 1965 r. zm. 04.07.2011 r. zam. Radostynia

Edward Barysz  ur. 1921 r. zm. 06.07.2011 r. zam. Olbrachcice

Lucja Martyniuk ur. 1936 r. zm. 10.07.2011 r. zam. Biała

Małgorzata Wistuba ur. 1939 r. zm. 18.07.2011 r. zam. Otoki

Czesława  Rosińska ur. 1936 r. zm. 22.07.2011 r. zam. Krobusz

Danuta Kubinka ur. 1939 r. zm. 22.07.2011 r. zam. Pogórze

Wilhelm Wenzel ur. 1940 r. zm. 27.07.2011 r. zam. Biała

Franciszek  Goreczka ur. 1936 r. zm. 28.07.2011 r. zam. Biała

 Sporą niespodzianka zakończył się 
lipcowy turniej tenisa stołowego zorga-
nizowany w Gminnym Centrum Kultury. 
Zawody zasłużenie wygrał Markus Grelich 
(Olbrachcice), który pokonał 3:0 Artura 
Onufrejów (Biała). Ten drugi to wielo-
krotny zwycięzca tego typu zawodów i w 

Niespodzianka

Milowym krokiem zbliża się 
sezon piłkarski �011/�01�.

 Dla naszej gminy wyjątkowy, gdyż 
po dłuższej przerwie mamy znowu swych 
przedstawicieli w rozgrywkach na szczeblu 
Okręgu. Na pewno wszyscy śledzić będą 
postawę beniaminka z Pogórza w klasie 
A seniorów. Drużyna ta została przy-
dzielona do grupy trzeciej i rozpocznie 
rozgrywki 20 sierpnia meczem z Reńską 
Wsią. Wszystkie mecze jako gospodarz 
zespół ten grać będzie w soboty na boisku 
w Łączniku. Również na tym boisku rywa-
lizować będą juniorzy z tego klubu. Walkę 
o II ligowe punktu rozpoczną tydzień 
później, a terminarz przewiduje, że mecze 
rozgrywane będą w niedziele o godz. 1100. 
 Powiało trochę optymizmem 
w rozgrywkach młodzieżowych. Powstały 
trzy nowe zespoły – trampkarze w Ligocie 
B i Chrzelicach oraz juniorzy w Olbrach-
cicach. Obecnie liga trampkarzy drużyn 
siedmioosobowych liczy 11 drużyn - 
w tym cztery nasze. Sezon dla tej grupy 
rozpocznie się 3 września, a zakończy się 
22 października. Natomiast system dwu 

Nowe nadzieje
rundowy przyjęto w rozgrywkach klasy 
A juniorów, gdyż zgłosiło się tylko sześć 
drużyn (jedna nasza). Tak więc w całym 
sezonie drużyny spotykać się będą cztero-
krotnie. Tutaj również sezon rozpocznie 
się w tym samym terminie co klasa B 
seniorów.
 Cieszy nas „ruch” w piłce młodzie-
żowej ale i tak znaczna część społeczeń-
stwa pasjonuje się rywalizacją seniorów. 
Do rywalizacji na szczeblu Podokręgu w tej 
kategorii wiekowej zgłosiło się dziewiętna-
ście drużyn z powiatu prudnickiego. Nasze 
zespoły (pięć) grają w dziesięciozespołowej 
grupie, roboczo nazwanej „bialsko - głogo-
wieckiej”. Sezon rozpocznie się 28 sierpnia 
od derbowych spotkań: Biała –Chrze-
lice i Ligota – Olbrachcice. Jest jeszcze 
trochę kontrowersji wokół awansów 
gdyż, niespójny jest regulamin Okręgu 
(który mówi o dwóch awansach) z regula-
minem Podokręgu (mowa jest tu o jednym 
awansie po meczu barażowym pomiędzy 
mistrzami grup). Niemniej pewne jest, 
że nasze drużyny walczyć będą o główne 
trofeum jakim jest awans do klasy A.

jk

Od dwóch lat prezesem LZS 
LUKS Polonia w Pogórzu 

jest Bernard Uliczka. W sezonie 
rozgrywek piłkarskich �010/�011 dwie 
drużyny – seniorzy i juniorzy awanso-
wali do wyższych klas rozgrywek.
 Seniorzy zespołu z Pogórza awan-
sowali do klasy A. Spośród dziesięciu 
zespołów biorących udział w rozgryw-
kach w klasie B zajęli pierwsze miejsce 
z dorobkiem 44 punktów i stosunkiem 
bramek 76:22. W składzie zwycię-
skiej drużyny występowali zawodnicy: 
Mateusz Kołek (bramkarz), obrońcy: 
Sebastian Bocheński, Patryk cholewa, 
Adam Dębicki, Tomasz Gatner i Paweł 
Kudłacz.
 Pomocnicy: Marcin Przyklenk, 
Tobiasz Siano, Robert Janoszek, 
Bogdan Dębicki i Marcin Gatner.
 Napastnicy: Mirosław Ernst, 
Dawid Muller, Mariusz Pientka i Piotr 
Hynek. Najlepszymi strzelcami bramek 
w minionym sezonie byli: Mirosław 
Ernst, Tobiasz Siano i Tomasz Gatner.  
Trenerem drużyny seniorów jest prezes 
klubu Bernard Uliczka, który poin-
formował nas, że w rundzie jesiennej 
sezonu 2011/2012 drużynę wzmocnią 
zawodnicy: Miłosz Piotrowski bram-
karz z chrzelic, Konrad Globisz 
pomocnik z Gostomi, Mariusz Kicler 
napastnik wypożyczony z LZS Zawada, 
oraz dwóch zawodników wypożyczo-
nych z Polonii Biała tj. Szymon Pajdo 
i Marcin Rinke. 
 W sezonie rozgrywek 2010/2011 
juniorzy z Pogórza zajęli pierwsze 
miejsce i awansowali do II ligi 
juniorów. Zdobyli 57 punktów i strze-
lili w rozgrywkach 164 bramki, przy 
stracie 20 bramek. 

 Rozgrywki odbywały się w systemie 
mecz u siebie i rewanż na boisku 
rywala w rundzie jesiennej i wiosennej. 
Oznacza to, że Pogórzanie rozegrali 
w sezonie po cztery mecze z każdą 
drużyną. Najwięcej bramek zdobyli 
Beniamin Góreczka, Marcin Gatner, 
Mateusz Józef i Marek Janoszek. W 
składzie zwycięskiej drużyny juniorów, 
która zapewniła sobie awans do II ligi 
występowali zawodnicy: bramkarze 
– Patryk Honczek i Bartosz Jokwert, 
obrońcy: Sławomir Stefczyk, Mateusz 
Przyklenk, Denis Lisoń, Adam Dębicki, 
Patryk Fraj i Siano Dawid, pomocnicy: 
Marcin Gatner, Mateusz Józef, Marek 
Janoszek, Wadim Lisowski, Damian 
Krasoń, Tomasz Neugebauer, Marcel 
Maksara i Kamil Kryś, napastnicy: 
Beniamin Góreczka, Damian Rum, 
Mariusz Zoń i Mariusz Honisz. W 
składzie drużyny juniorów z Pogórza 
nie przewiduje się żadnych zmian 
w nowym sezonie. Ich trenerem jest 
Robert Janoszek. 
 Prezes klubu Bernard Uliczka jest 
realistą. Powiedział nam: - W nowym 
sezonie rozgrywek 2011/2012 naszym 
zadaniem będzie dalsza konsolidacja 
drużyny, doskonalenie jej umiejętności 
, tak aby nie znaleźć się w strefie spad-
kowej. A co będzie dalej pomyślimy 
po zakończeniu kolejnego sezonu. 
Optymizmem napawa nas to, że mamy 
młodych i zdolnych zawodników 
w drużynie trampkarzy, na których 
liczymy, że awansują w krótkim czasie 
do drużyny juniorów, a następnie 
seniorów i spełnią nasze sportowe 
oczekiwania.

(n)

Dwa awanse w jednym LZS

W ostatnią sobotę czerwca na 
boisku sportowym w Białej odbył 

się turniej piłkarskich piątek, w którym 
uczestniczyło sześć drużyn młodzieżo-
wych. I miejsce zajęła drużyna z Pogórza 
która pokonała zespół z Ligoty Bialskiej 
2:1. W meczu o trzecie miejsce Karie-
rowicze  pokonali Parafię Manfreda 
Łącznik – chrzelice 5:1.

Turniej piłkarskich piątek
pewnym okresie  najlepszy gracz gminy. 
Trzecie miejsce przypadło kolejnemu teni-
siście z Olbrachcic, Rafael Smiatek wygrał 
3:1 z Sylwestrem Marczakiem. K o l e j n y 
turniej przewidziany jest na 31 sierpnia 
– zapraszamy

jk

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary 
i sprzęt sportowy. Zwycięska drużyna 
występowała w składzie: Marcin 
Gatner, Tomasz Gatner, Beniamin 
Goreczka, Adam Dębicki, Tomasz 
Nowotny i Miłosz Piotrowski. Sensacją 
była przegrana drużyny Byków, która 
nie zakwalifikowała się do rozgrywek 
finałowych.

efektem pobytu studentów 
z akademii Jana Długosza 

z Częstochowy są namalo-
wane przez nich widokówki 
związane z naszym miastem. 
Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach projektu „Lato bez 
granic Biała – albrechtice 
2011.
 Są one w sprzedaży 
w cenie 1 zł za sztukę w miejsko 
— Gminnej Bibliotece przy ul. 
prudnickiej w Białej oraz w kwia-
ciarni pani Bąk na bialskim Rynku. 
Do wyboru jest kilkanaście 
atrakcyjnych widokówek miasta 
i pejzaży jego okolic.

Widokówki z Białej

Wynajem namiotów

- namiot 6 x 12 
- stoły biesiadne
- rollbar 

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864 
 77 437 54 12
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Sprzedam mieszkanie 
– Łącznik ul. Robot-
nicza 10/32 – 70 m kw., 
4 pokoje. tel. 77/4376 
381, kom.692 741 205.

Sprzedam lub wynajmę 
pół domu po remoncie 
wraz z garażem w Łącz-
niku. tel. 695 376 166

Podziękowanie

Wszystkim, którzy wzięli 
udział w ostatniej drodze 
naszego najukochańszego 

syna, brata i wnuczka

śp. ŁUKASZA BIEREK

serdeczne
podziękowania

składa
Rodzina

Podziękowanie

Przyjaciołom, sąsiadom, 
znajomym i wszystkim 

którzy wzięli udział 
w ostatniej drodze 
naszej ukochanej 
mamy, teściowej, 
babci i prababci

śp. LUCJI MARTYNIUK

serdeczne podziękowania
składają

dzieci z rodzinami

O G Ł O S Z E N I A
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Dzień polsko - czeski

Pielgrzymka do Czestochowy

W dniach 
od 18 do 31 lipca 
w ramach projektu „Lato 
bez granic Biała – Albrechtice 
2011” odbyły się artystyczne spotkania 
młodych współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu 
państwa „Przekraczamy granice”. Koordynatorem tych zajęć 
jest Gminne Centrum Kultury w Białej.

 W spotkaniach tych uczestniczyła grupa studentów Wydziału Artystycznego 
– kierunek malarstwo z Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Odbywają się one 
już po raz trzeci w Białej. W tegorocznych spotkaniach uczestniczyła 23.osobowa grupa 
studentów II i III roku studiów. Opiekunami grupy są Jakub Jakubowski, Tadeusz Kosela 
i prof. Jarosław Kweclich. W ramach zajęć warsztatowych powstał obraz o wymiarach 
8,80m x 2,00m przedstawiający panoramę Białej. Obraz został umieszczony na stałe w sali 
widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej. Jego oficjalne odsłonięcie nastąpiło 31 lipca. 
Uroczystość odsłonięcia obrazu poprzedził przemarsz spod Gminnego Centrum Kultury 
pod Urząd Miejski Bialskiej Orkiestry Dętej w towarzystwie mażoretek. Zebranych w sali 
widowiskowej gości i mieszkańców powitał Joachim Kosz. Wśród nich byli poseł na Sejm 
RP Janina Okrągły, burmistrz Białej Arnold Hindera i wicestarosta Albrechitc Jitka 
Hanusova. To oni oraz studenci z Częstochowy dokonali odsłonięcia „Panoramy Białej”. 
W części artystycznej wystąpił zespół wokalno – instrumentalny Radovan Cymbalova 
Muzika z miejscowości Napajdel na Morawach. Studenci również odnowili obraz „Damy 
w oknie”, umieszczony we wnęce okiennej na bialskim Rynku.
 W ramach projektu powstały obrazy studentów związane z zabytkami miasta oraz 
pejzażami okolic. Ich obrazy zostały również zaprezentowane na wystawie w bialskim 
Urzędzie Miejskim w czasie odsłonięcia Panoramy Białej. Grupa studentów podczas 
poprzedniego pobytu w Białej namalowała również obrazy na ścianach holu w miejscowej 
szkole. Mówi opiekun Jakub Jakubowski: - Tu w Gminnym Centrum Kultury czujemy się 
jak w domu, jesteśmy życzliwie przyjmowani. Kochamy tu przyjeżdżać, mamy nadzieję, 
że ta współpraca będzie miała miejsce również w przyszłości. W ramach zajęć warsztato-
wych każdy ze studentów wykonał swoją „pocztówkę z Białej” według własnego pomysłu. 
Studentka Agnieszka Zolich – Jesionka:
- Biała to ładne miasteczko, zróżnicowane pod względem architektonicznym. 
To miasto potrafi zauroczyć. Szczególne wrażenie zrobił na mnie cmentarz żydowski. 

Inaczej ogląda się zdjęcia, a inne wrażenie odnosi się oglądając 
to wszystko „na żywo”. Na obrazach przedstawiłam elementy 
architektury i pejzaże.
Studentka Beata Sadowska: 
- Jestem w Białej po raz pierwszy. Miasteczko posiada wiele 
perełek architektonicznych, kilka pięknych zabytków. Na obra-
zach przedstawiłam elementy architektoniczne zabytków 
i pejzaże. 
Studentka Katarzyna Zyguła:
- Biała jest ładnym i spokojnym miastem. Podobał 
mi się bardzo kościółek na Starym Mieście. Nieco 
nie dopisała pogoda, ale na to nikt nie ma wpływu. 
My poprzez wspólny pobyt w waszym mieście 
integrujemy się, zdobywamy nowe doświad-
czenia. Nawzajem uczymy się od siebie, 
doskonalimy warsztat twórczy. 

(n)

 Pod namiotem  w godzinach popołudniowych swój repertuar zaprezento-
wali Maly Tanecni Orchester z Mesta Albrechtice i Dixiland band. Od 15.00 do 
19.00 wystąpiły zespoły artystyczne działające przy Gminnym centrum Kultury 
w Białej. Zaprezentowały się mażoretki – grupa najmłodsza i średnia których 
instruktorką jest Jolanta Świdzińska, zespół Stars prowadzony przez Aleksandrę 
Hinderę oraz soliści: Kamila Kollek, Wiktoria Faron, Magdalena Preusner, Kamila 
Szczurek, Kacper Dwojak, Magdalena Jacheć, Justyna Grelich, Larisa Wichowska, 
Ewelina Niestroj, Ewa Andrejszyn, Natalia Grzyb i Kamila Wójtowiec. Instruk-
torką solistów jest Iwona Preusner. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz tańca 
salsa w wykonaniu Kamili Battel i Olgi Kowalczyk. W godzinach wieczornych pod 
namiotem odbyła się zabawa taneczna z udziałem zespołu Meteor.

31 lipca wyruszyła 
z Prudnika kilku-
d z i e s i ę c i o o s o -
bowa pielgrzymka 
z Prudnika do 
częstochowy. Po 
drodze pielgrzymi 
tradycyjnie odwie-
dzili kościół para-
fialny w Białej, gdzie 
grupa parafianek 
przygotowała dla 
nich poczęstunek 
i napoje. Po udzie-
leniu błogosławień-
stwa pielgrzymka 
wyruszyła w dalszą drogę w kierunku Krapkowic. Do prudnickiej pielgrzymki 
dołączyło kilku parafian z Białej.

Sobotni cykl imprez – 25 czerwca na stadionie spor-
towym w Białej przeprowadzony został w ramach projektu 
„Kultura i sport polsko – czeskiego pogranicza” współ-
finansowanego ze środków europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa 
„przekraczamy granice”. 


