
N R  6  ( 2 1 4 )    c z e r w i e c  2 0 1 2    R O K  X X I I I    I S S N  1 2 3 2 - 7 3 - 5 2 8    C E N A  2 , 0 0  z ł  

zd
j. 

Ra
fa

ł H
aj

ew
sk

i

Demolka w kościele
Ta informacja zbulwer-

sowała mieszkań -
ców Białej i okolic, wywołu-
jąc wielkie oburzenie. Zabyt-
kowe elementy wyposażenia 
kościoła filialnego p.w. świę-
tych Piotra i Pawła na Sta-
rym Mieście w Białej zostały 
częściowo zniszczone. Doty-
czy to zabytkowych obrazów 
i elementów wyposażenia 
świątyni.

 Przez ponad dwieście lat, w czasach 
różnych zawirowań historycznych, 
wojen, powstań i  innych zdarzeń 
taki przypadek dewastacji obiektu 
sakralnego nie miał nigdy miejsca. 
Zdarzenie miało miejsce we wtorek 
– 5 czerwca. Zabytkowy kościół jest 
otwarty codziennie w  godzinach 
9.00 – 19.00, celem udostępnienia go 
wiernym i zwiedzającym. Klucze od 
świątyni posiada jeden z mieszkańców 
pan Joachim. 
 Mówi Róża - żona Joachima: – Około 
godziny trzynastej intensywnie padał 
deszcz. Przez ponad godzinę słyszałam 
dobiegające z sąsiedztwa dziwne odgłosy. 
Sądziłam, że to któryś z sąsiadów coś 
naprawia. Nigdy nie spodziewałabym 
się, że odgłosy te dobiegają z wnętrza 
świątyni. Wieczorem kiedy mąż poszedł 
zamknąć drzwi kościoła oczom jego 
ukazał się szokujący widok.

 W  świątyni widoczne były ślady 
po libacji alkoholowej. Wandale ude-
korowali ołtarz główny butelkami po 
wódce, piwie i  innych napojach. Ze 
ścian zostały zrzucone na posadzkę 
trzy osiemnastowieczne, malowane na 
płótnie obrazy drogi krzyżowej (VI, 
VII i XI stacja) pochodzące z drugiej 
połowy XVIII wieku. 
 Jednej ze niszczonych figurek Chry-
stusa włożono w rękę nóż kuchenny, 
a na nos założono okulary. Z chóru, 
gdzie znajdują się organy zrzucone 
zostały i  uszkodzone ławki i  inne 
elementy wyposażenia.
 W  wyniku zabezpieczonych na 
miejscu zdarzenia śladów bialscy 
policjanci ustalili, że wskazują one na 
zakupy towarów w jednym z miejsco-
wych marketów. 
 W wyniku dokonanych czynności 
dochodzeniowych zatrzymano w pierw-
szej kolejności jednego z mieszkańców 
Białej – 21 - letniego Patryka K., który 
przyznał się do zarzucanego czynu.
 Tylko kwestią czasu było ustalenie 
dwóch kolejnych sprawców zdarzenia, 
którymi okazali się 22 – latkowie 
z Prudnika – Tomasz R. i Krzysztof 
K. Młodym wandalom grozi w myśl 
postanowień o  ochronie zabytków 
(art.108) oraz z  art. 288 Kodeksu 
Karnego do pięciu lat pozbawienia 
wolności. Wstępne straty przestępczego 
działania i  usunięcia ich skutków 
wyceniono na ok. 40 tys. zł.
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Z Januszem Siano – człon-
kiem Zarządu Starostwa Po-
wiatowego w Prudniku, dy-
rektorem Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Łączni-
ku rozmawia Ryszard Nowak

- Zacznijmy rozmowę od spraw do-
tyczących zagadnień powiatowych. 
Jakie problemy są w  centrum Pana 
zainteresowania? 

- Duże znaczenie przywiązuję z  racji 
pełnionej funkcji do zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem szkolnictwa w naszym 
powiecie oraz sprawami dotyczącymi 
poprawy stanu dróg.

- Zacznijmy więc od stanu dróg na 
terenie bialskiej gminy. Zostało nieco 
pozimowych środków finansowych – na 
co zostaną one wykorzystane?

- Zostały one przeznaczone na pozimowe 
łatanie dziur na drogach. Planowane 
są drobne inwestycje, między innymi 
położenie asfaltu na dwóch odcin-
kach drogi w  Gostomi, która będzie 
gospodarzem tegorocznych dożynek 
powiatowo – gminnych. Niezbędny 
będzie w  tej miejscowości częściowy 
remont kanalizacji przeciwburzowej oraz 
położenie nowych płyt na chodnikach. 
Do przebudowy chodników środki 
dołożą władze bialskiej gminy. Sądzę, że 
na remont dróg w Gostomi prudnickie 
starostwo przeznaczy 150 tysięcy złotych.

- W fatalnym stanie jest stan drogi Biała 
-Pogórze. Kiedy planuje się rozpoczęcie 
na tym odcinku prac drogowych.

- Być może nastąpi to jeszcze w przyszłym 
roku. To zależy od tego, czy wniosek w tej 
sprawie zostanie zaakceptowany w ramach 
budowy tak zwanych „Schetynówek”. Liczę 
na wsparcie moich wysiłków ze strony 
radnych powiatowych – Teresy Kamie-
nieckiej Hreczaniuk i  Joachima Mazura 
i Krzysztofa Glombitzy. Prace na tym 
odcinku drogi powiatowej planowane są 
w co najmniej dwóch etapach ze względu 
na koszty przedsięwzięcia. 

- Sytuacja finansowa powiatu nie jest 
najlepsza, to chyba ograniczy zakres 
planowanych na ten rok inwestycji?

- Prawda jest taka, że w tym roku budżet 
powiatu jest niższy o  około dziewięć 
milionów od ubiegłorocznego. Zdajemy 
sobie sprawę z potrzeby remontu drogi 
w Nowej Wsi, ale z przyczyn o których 
powiedziałem zadanie to nie nastąpi 
w najbliższych miesiącach.

- Czy planowana jest kontynuacja 
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 

414 w kierunku południowym?

- Chcielibyśmy, aby prace na tej woje-
wódzkiej drodze były jak najszybciej 
zrealizowane, a  przy okazji doprowa-
dzona ścieżka rowerowa na odcinku od 
Krobusza do Białej.

- Czy niepokoi Pana zmniejszająca się 
liczba uczniów w szkołach działających 
na terenie bialskiej gminy?

- Przyczyną tego stanu jest niż demo-
graficzny. Od dwóch lat nie prowadzimy 
naboru uczniów do technikum działającego 
przy Zespole Szkół w Białej. Cieszy mnie 
to, że udało się przeprowadzić nabór do 
miejscowego Liceum Ogólnokształcącego.

- Gminy coraz więcej środków dokła-
dają do funkcjonowania szkół. Czy 
likwidacja małych trzyklasowych 
szkół podstawowych byłaby receptą na 
zmniejszenie kosztów funkcjonowania 
oświaty w gminach?

- Nie warto ich likwidować, ponieważ 
mamy wysoką dotację na ich utrzymy-
wanie dzięki prowadzonej w nich nauce 
języków obcych. Za tym przemawiają 
również względy społeczne. Te placówki 
spełniają również rolę kulturotwórczą. 

- Jak z upływem obecnego roku szkolnego 
ocenia Pan funkcjonowanie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku?

- Nie występują większe problemy, 
Mamy w  zespole dodatkowo jedną 
trzyklasową szkołę w Pogórzu i cztery 
przedszkola – w  Łączniku, Pogórzu, 
Brzeźnicy i Chrzelicach.

- W  nowym roku szkolnym w  skład 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
wchodzić będzie również miejscowe 
gimnazjum. Czy to właściwe rozwiązanie?

- Takie rozwiązanie wymuszają również 
względy demograficzne, jest ono optymalnie 
najlepszym z możliwych do przyjęcia. W no-
wym roku szkolnym będą funkcjonowały 
tylko trzy gimnazjalne oddziały. Przyjęte 
rozwiązanie przyniesie oszczędności, lepsze 
zagospodarowanie kadry pedagogicznej. 
Dobrze stało się, że władze naszej gminy 
stawiają na istnienie dwóch centrów 
szkolnych – w Białej i Łączniku. 

- Czy w pełni wykorzystywana jest nowa 
hala sportowa przy Waszej szkole?

- Hala jest w pełnym zakresie wykorzysty-
wana przez uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Korzysta z niej również 
miejscowy LZS.

- Czy budowa przy boisku sportowym 
w  Łączniku dodatkowych urządzeń 
przyczyni się poprawy bazy sportowej 
w tej części bialskiej gminy?

- To nie ulega wątpliwości. Skorzystają na 
tym również uczniowie naszego Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego. 

- Planowane są w obiekcie szkolnym 
w Łączniku nowe inwestycje. Jakie?

- Przewidujemy modernizację sys-
temu grzewczego polegającego na 
zainstalowaniu solarów słonecznych 
na budynku przedszkola. Wniosek ten 
został zaakceptowany przez Opolski 
Urząd Marszałkowski i  zostanie w 70 
procentach dofinansowany ze środków 
zewnętrznych. Planujemy utworzenie 
nowego placu zabaw przy przedszkolu. 
Złożyliśmy w  tej sprawie wniosek na 
dofinansowanie tego zadania w kwocie 
140 tysięcy złotych.

Dziękuję za rozmowę.

Nasze codzienne sprawy

Echa dewastacji kościoła

Dewastacja wnętrza za-
bytkowej świątyni, 

o której piszemy na stro-
nie 1 odbiła się szerokim 
echem w środkach maso-
wego przekazu.
 O zniszczenia spowo-
dowanych przez trzech pi-
janych młodych ludzi pi-
sała prasa lokalna, woje-
wódzka i krajowa. Między 
innymi opis zdarzeń wraz 
ze zdjęciami dokonanych 
zniszczeń zamieścił w wy-
daniu z 13 czerwca dzien-
nik „Fakt”. Obok zamiesz-
czamy kserokopię tego ar-
tykułu.
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O kolejkowaniu
Nie wiał łod czego to moł zacznołć 

dzisiej, jak se za wszystki kolej-
kowało a nie jyno w masarni. Choćby 
wlyść do autobusu nie szło normalnie. 
Z Głuchołaz do Opola to jeździły te Jel-
cze aże z przyczepoł i jeszcze trza boło 
mieć szczeście co by se jakoś wcisnołć. 
Siłał razy kierowca łostoł stołć kaś przed 
przystankał, wypuścił ludzi a potyj mignoł 
kole nołs jakby nigdy nic. Nołgorzi to ale 
było w niedziela jak nasze synki popołołd-
niu chcieli wyjechać do Opoloł do szkoły, 
bai to i trzy razy prziszli nazołd co se nie 
mogli zabrać. Jak se wylazło z tego auto-
busu w Opolu to boł człowiek mało żywy, 
całyj utytłany, bai i kneflów nie boło przy 
mantlu, a potyj trza było lecieć do kasy 
po bilet, coby se dudóm dostać i tał zaś 
stołć ze godzina. Jak se nie miało biletu 
to choćby zemdleć to żołdnego kierowcy 
nie ruszyło. Jak se już entlich było driny 
i stało na jednej nodze to se jeszcze potyj 
konduktorka zaczła przeciskać i bilety 
uryjwać. Jednak w tych czasach wolno-
ści i socjaliźmie człowieka mieli za nic. 
Choć to niby była siła narodu. O tyj dołw-
niejsi wolności chciało by se jak nołpran-
dzej zapomnieć. Ale mie banie ciałżko, bo 
joł mieszkoł przi Górze Wolności do dzi-
siej. Przi tyj całej utrałpie boły i śmieszne 
sytuacyje. Rołz wylazłach na rynku z tego 
rozklekotanego Jelcza, poleku po koł-
szczku bo tela było ludzi, a przede mnoł 
szli starszoł kobieta po chłopsku łoble-

czoni i tak ten plejd z toł taszkoł przy-
ciskali do siebie, coby se w tej ciżbie nie 
ściołgnoł, a szołfer już zły że to tak dugo 
trwało ryknoł: tyłem wychodzić. Kobietka 
se łobrucili i cołfki szli na przodek. Tak ich 
zbałamołcił. A pamientołcie jak my piy-
rwi do Rajchu dzwonili i pół tyjdnia cze-
kali aż nas połołczyli, czowiek wachował 
w nocy, społ ździebko jak zajonc pod mie-
dzoł, nikaj nie móg wylyść jyno czekoł. 
Rołz ech w poszczodku w nocy dostała 
połonczenie. Mój kuzynk nie wiedzioł co 
je lołs, bo choc ech wrzeszczała i wszyst-
kich dóma budziła, łon nic nie rozumiał. 
Dobrze żech telefon mioła doma, bo ci co 
nie mieli to potyj siedzieli po tych somsia-
dach i dwa dni. Już nieskorzi to ludzie do 
Opola jechali dzwonić bo tał se meni cze-
kało. Ale dość już o tych nienormalnych 
czasach – boło to boło, a możno noł se 
śniyło. Za to terołz to możemy zwonić wiela 
chcemy i do Australii i Ameryki i po dro-
dze jak jedziemy auta i ze chlewa i z pola, 
momy corołz wiałkoł wygoda i corołz 
wiałksze rechnungi za telefon. Kobiety to 
bardzo rade telefonują. Siłał ich ma cho-
pów w Rajchu i kaj indziej w Europie na 
robotach, to muszoł zwonić jak go połra 
tyjdni nie ma. Padajoł też jak kobieta do 
słuchawki powie do widzenia, to jeszcze 
długo nie znaczy iż skończyła, wiał to po 
sobie. Terołz możemy telefonować wiela 
chcemy, pisać SMS-y, robic se fotografki bez   
telefon komórkowy i na skajpie se poro-

sprawiać. Na jedno to dobrze, na drugie 
to mi jednak szkoda listów, chtory jeszcze 
po wielu latach moga przeczyjtać i  pospo-
minać. Wczoraj ech tak kukała do zygrody 
kaj momy wielkoł brzoza,   utna se porał 
gałołzków i postawia doma do wazy, bo 
łone bodeś oczyszczą luft w izbie , dobrze 
się przi tyj śpi i stanie rano czowiek łod-
poczniony. Likwidują też promieniowa-
nie z żył wodnych, telewizora i kompute-
rów, a jak byście szli kole brzozy łoprzyj-
cie choć ździebko gowa o nioł- banie wos 
myni boleć i lepszi wom se zrobi przi 
tyj zmiennyj terołz pogodzi.  deszcze na 
świantego Marka to ziemia jak skwarka, 
abo  po Marku jak słońce dogrzewa , banie 
potyj ulewa i to dobrze bo jak na koniec 
wiosny ciepłe deszcze padajoł, pogodnoł 
jesień zapowiadają. A do jesieni jest jesz-
cze siła czasu- radujcie se lata i spróbujcie 
z toł brzozoł se poprawić zdrowie.

Była szkoła zagospodarowana

Dary dla szpitala

Dary pieniężne na rzecz bialskiego 
szpitala przekazali:

Pieniądze – Eryka Wistuba z Łącznika, 
Maria Apostel ze Smolarni, Władysława 
Bar z  Prudnika, Irena Kobylańska 
z Korfantowa, Bożena Kucyniak z Woj-
nowic, Helena Borok z Prudnika i Jan 
Piechowiak z Pietni.
Dary rzeczowe przekazali: Eugenia 
Prażanowska – Pilawa z Mosznej – koper 
i jedna osoba anonimowo - słoninę.

Sprostowanie 

W majowym wydaniu „Panoramy 
Bialskiej” na str. 7 ukazały się 

niepoprawne podpisy pod trzema 
zdjęciami orkiestr Dętych biorących 
udział w tegorocznej Paradzie Or-
kiestr Dętych w Białej. Informujemy, 
że redakcja gazety nie ponosi za te 
nieprawidłowości winy, ponieważ 
powstały one w wyniku zakłóceń 
urządzeń elektronicznych drukarni i 
nie zostały w porę dostrzeżone przez 
obsługę techniczną zakładu.

Redakcja „PB”

W poprzednim wydaniu gazety 
zaprezentowaliśmy obiekt szkolny 

w Józefowie. Obecnie kontynuując cykl 
artykułów o wykorzystaniu obiektów po 
byłych szkołach podstawowych w poszcze-
gólnych miejscowościach bialskiej gminy 
informujemy o zagospodarowaniu obiektu 
po byłej szkole podstawowej w Białej 

przy ul. Szkolnej. Tu do 1980 r. mieściła 
się w budynku szkoła, która została we 
wrześniu 1980 r. przeniesiona do nowo 
wybudowanych obiektów szkolnych na 
Osiedlu Tysiąclecia. Budynek po byłej 
szkole po adaptacji został przekazany 
na mieszkania komunalne. 
Na zdjęciu:Stan obecny budynku po byłej bialskiej SP. 

List wicewojewody
do A. Myszyńskiej
24 maja 2012 r. Anna Myszyńska autorka 

książek „Śląskie rozprawianie” wyda-
nych w języku polskim i niemieckim, poetka 
i autorka słuchowisk radiowych po Śląsku 
otrzymała list gratulacyjny od wicewojewody 
opolskiego Andrzeja Jastrzembskiego, w 
którym czytamy:
 Z wielkim zainteresowanie m zapoznałem 
się z Pani publikacją pt. Oberschlesische 
Erzahwngen, która doskonale ukazuje nie 
tylko Pani wspaniały życiorys, ale śląskie 
obyczaje i historię regionu.
Pani publikacja to bardzo cenny przekaz z 

uwagi na swoją bezpośrednią wirygodność 
ożywioną przez prawdziwe relacje.
 Bardzo mnie cieszy, że w regionie mamy 
taką richtig Śląską Gawędziarkę.
Pragnę jednocześnie na Pani ręce złożyć 
podziękowanie za wkład włożony w propa-
gowanie śląskiej mowy.
 Doceniając Pani trud i dotychczasowe 
zaangażowanie, życzę wielu sił i nowych 
inspiracji w podejmowaniu kolejnych działań 
na rzecz śląskiego rozprawiania.
 Gratulujemy Pani Anno kolejnego 
dowodu uznania.

Narkotyki 
w Józefowie
Sołectwo Józefów jest jedną z  naj-

mniejszych miejscowości na terenie 
bialskiej gminy. Tu dom wraz z  za-
budowaniami kupił przed laty jeden 
z  obcokrajowców, który na terenie 
naszej i  gmin ościennych prowadził 
działalność handlową. Kilka miesięcy 
temu właściciel wydzierżawił obiekty 
i przyległy teren jednemu z mieszkańców 
województwa śląskiego. 

 Jak informuje jeden z mieszkańców 
Józefowa pragnących zachować ano-
nimowość – świadek niżej opisanego 
zdarzenia – w poniedziałek 4 czerwca 
teren posesji był obserwowany przez służby 
kryminalne z Komendy Wojewódzkiej 
w Opola, którzy kilkakrotnie w nieozna-
kowanym samochodzie obserwowali tę 
posesję. Około godz.15-tej policjanci 
w  cywilnych ubraniach wkroczyli na 
teren posesji. Wkrótce przyjechał jej 
właściciel, który nie posiadał kluczy do 
dzierżawionego domu ale zezwolił poli-
cjantom na wyważenie drzwi i wejścia do 
budynku mieszkalnego. W zasłoniętych 
szczelnie oknach i palącym się  oświetleniu 
w pomieszczeniach na piętrze policjanci 
dostrzegli rosnące w ponad stu donicach 
sadzonki konopi indyjskich – niezbędne 
do wytwarzania narkotyków.
 Policjanci ze służby kryminalnej 
zabezpieczyli – jako dowody rzeczowe – 
rosnące rośliny i aparaturę. Po 19-tej na 
terenie posesji zjawił się młody dzierżawca 
z narzeczoną, którzy zostali zatrzymani 
przez oczekujących na nich policjantów. 
Około trzydziestoletni dzierżawca 
został zabrany przez policjantów. Czy 
miał wspólników – to wykaże dalsze 
dochodzenie. Najprawdopodobniej 
o  uprawie narkotycznych roślin nie 
wiedział właściciel posesji.

Tour
de Pologne
W kwietniowym wydaniu gazety 

pisaliśmy o planowanym w lipcu 
br. przejeździe kolarzy przez teren 
gminy Biała w ramach wyścigu Tour 
de Pologne. Obecnie przypominamy 
o tym planowanym wydarzeniu.

 11 lipca(środa) trasa II etapu wyścigu 
kolarskiego Tour de Pologne z Wałbrzycha 
do Opola przebiegała będzie przez Białą, 
Krobusz i Dębinę. Przejazd kolarzy przez 
Białą spodziewany jest w godzinach 1636 
– 1654. Trasa wyścigu w naszym mieście 
przebiegała będzie przez ul. Prudnicką, 
Rynek i Opolską w kierunku Krobusza. 
Kolarze w Krobuszu spodziewani są 
w godzinach 1645 – 1704, a na skrzyżowaniu 
w Dębinie o 1649 – 1708. skąd uczestnicy 
wyścigu przez Moszną i Strzeleczki po-
jadą w kierunku Krapkowic, a następnie 
do Opola. Ten etap długości 239,4 km 
zakończy się na mecie w Opolu. Mamy 
nadzieję, że wzdłuż przejazdu przez Białą 
nasi mieszkańcy powitają uczestników 
kolarskich zmagań. 

Spotkanie 
w Krobuszu
W sobotę 09.06.2012 po raz kolejny 

spotkali się na wspólnej zabawie 
pod namiotem mieszkańcy Sołectwa 
Krobusz. Imprezę zorganizowała Rada 
Sołecka na czele z Panem Sołtysem 
Jackiem Niedorozowem. Przy pysznym 
cieście upieczonym przez 3 panie, kawie, 
kiełbaskach i piwie czas miło płynął na 
rozmowach  i tańcach, do których przy-
grywał Zespół RAF-DEN’S. Zebranym 
czas umilały także miejscowe tancerki  
Agatka, Ola, Nikola i Karolina, które 
ćwiczą swe umiejętności taneczne w 
GOK-u w Białej w zespołach:  Mażoretki 
i Stars. Występy dziewcząt przyjęte były 
gorącymi brawami. Zebrani bawili się 
do późnych godzin nocnych. Dopisała 
także pogoda.

R.K.
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Kolejny sukces 
Ustronianki

Orkiestra Euroregionu 
Pradziad koncertuje

PIZZERIA QUATTRO
w Kujawach (obok kościoła)
zaprasza codziennie od 1600 do 2200,
w piątki, soboty i niedziele od 1500 do 2200.
Przyjmujemy zamówienia z dowozem
bezpośrednio do domu zamawiającego
(tel.77/ 4387- 108 lub 668 849 119)
Zapraszamy na smaczne pizzy, kebaby i tortille...

W dniach 8 – 10 czerwca w czeskiej 
miejscowości Dolny Studanky 

występowały orkiestry dęte polskie, 
czeskie, słowackie , niemieckie i Orkiestra 
Reprezentacyjna Euroregionu Pradziad 
w skład której wchodzą muzycy z Polski 
i Czech.
 W  okresie od 15 do 17 czerwca 
w Rybniku odbył się Międzynarodowy 

Festiwal Orkiestr Dętych. W koncertach 
uczestniczyło 11 orkiestr z  Polski, 
Słowacji, Węgier i  Ukrainy, w  tym 
Reprezentacyjna Orkiestra Euroregionu 
Pradziad. Ta ostatnia orkiestra zajęła 
II miejsce i zdobyła „Srebrne Pasmo”. 
Gratulujemy.
 Na zdjęciach występy Orkiestry 
Reprezentacyjnej Euroregionu Pradziad.

Festyn dla dzieci 
w Gostomi

7 czerwca na boisku sportowym w Gostomi dzięki staraniom pani sołtys Barbary 
Stein zorganizowano festyn dla dzieci. W czasie festynowych imprez odbyły 

się zabawy sprawnościowo – rekreacyjne dla najmłodszych. Niewątpliwą atrakcją 
była możliwość przejażdżki na kucyku. Na miejscu imprezy były stoiska handlowe 
ze słodyczami, napojami chłodzącymi i lodami. Dopisała pogoda. Dzieci i dorośli 
mile spędzili czas, za co serdecznie dziękują pani sołtys.Nie po raz pierwszy piszemy 

o tłoku na bialskim Rynku. 
Wielu przyjezdnych w  centrum mia-
sta pozostawia samochody. Z  myślą 
o rozładowaniu tłoku na Rynku władze 
miasta zbudowały dodatkowy parking za 
budynkiem Urzędu Miejskiego od strony 
ul. 1-go Maja. Istnieje również możliwość 
parkowania pojazdów na parkingu przy 
miejscowym kościele. Okazuje się jednak, 
że wolimy parkować w samym centrum 
miasta, skąd najbliżej do placówek handlowych gdzie dokonujemy zakupów.

Rynek się zatyka

20 czerwca 2012 r. firma „Ustro-
nianka” została odznaczona  tytu-

łem „Firma Roku” oraz otrzymała zwycię-
ską statuetkę  Dedala autorstwa bielskiej 
artystki Lidii Sztwiertnik. Nagrodę wrę-
czono w czasie uroczystej gali, na którą 
przybyli przedstawiciele z bielskiej, cie-
szyńskiej i żywieckiej sceny politycznej.
 W składzie kapituły konkursowej byli: 
Prezydent Miasta Bielska – Białej, Staro-
sta Bielski, Starosta Cieszyński, Starosta 
Żywiecki oraz Prezes Regionalnej Izby 
Handlu i Przemysłu w Bielsku Białej. Jest 
to jeszcze jedno potwierdzenie  docenie-
nia wkładu „Ustronianki” na rzecz roz-
woju przedsiębiorczości w regionie.
 Na zdjęciu: Drugi z prawej - Prezes 
Zarządu firmy „Ustronianka Michał Bożek .

W Konkursie Wiedzy Pożarniczej na 
etapie wojewódzkim Dawid Bogon – 
uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w Grabinie zajął II miejsce i zakwa-
lifikował się do finału konkursu na 
szczeblu ogólnokrajowym w Wiśle.

Laureaci konkursów
W 17 Konkursie Piosenki „Wygraj  suk-
ces” solistka Kamila Szczurek z Łącz-
nika zakwalifikowała się do finału kon-
kursu w Tarnobrzegu. 
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Z historią na ty Spotkanie w Radostyni

Rozmowa
z dr Joachimem Himankiem 
– o historii regionu.

- Pana przodkowie mieszkali w Ligocie 
Bialskiej. Jak zaczęła się Pana przygoda 
z odkrywaniem historii tej miejscowości 
i jej mieszkańców?

- Pierwsze pytania o naszych przodków 
zadawałem ojcu, to mnie zainteresowało. 
Posiadam udokumentowane pochodzenie 
moich przodków od 1599 roku. 

- Przez wiele lat mieszkał Pan w Pru-
dniku, potem opuścił rodzinne strony 
i zamieszkał w Niemczech. Dlaczego?

- Z kraju udało mi się wyjechać w 1977 r. 
Mnie i koledze za czasów komuny bra-
kowało wolności i demokracji, do której 
tęskniliśmy. Dlatego już przed zdaniem 
matury marzyliśmy o puszczeniu kraju. 
Chcieliśmy nawet uciekać na zachód 
przez Czechy, ale plany ucieczki nie 
powiodły się.

- Czy znane są Panu dalsze losy kolegi 
ze szkolnej ławy? 

- Mieszka on obecnie na Węgrzech, 
ale spotykamy się we Frankfurcie na 
posiedzeniach komisji historycznej, 
której jestem członkiem.

- Czy początki pobytu za granicą były 
trudne?

- Znałem język niemiecki, to ułatwiało 
mi kontakty z  ludźmi, w  Niemczech 
mieszkała część mojej rodziny. Było 
mi więc łatwiej niż innym przybyszom.

- Cały czas jednak interesował się Pan 
historią rodzinnych stron.

- Poszukiwanie dokumentów archi-
walnych dotyczących mojej rodzinnej 

Ligoty Bialskiej trwa do chwili obecnej. 
Już w pierwszej połowie lat dziewięć-
dziesiątych przyjechałem do rodzinnej 
wsi. Nawiązałem kontakty z ówczesnym 
proboszczem księdzem Sową. On 
udostępnił mi podjęcie poszukiwań 
śladów dotyczących regionu w księgach 
parafialnych. Tak poznawałem historię 
moich przodków i  przodków innych 
mieszkańców Ligoty i okolicznych wsi.

- Poszukiwania nie sprowadzają się 
chyba tylko do ksiąg parafialnych?

- Materiały zbierałem również za po-
średnictwem internetu, w  archiwach 
między innymi we Wrocławiu. Dzięki 
swojej pasji poznałem wielu byłych miesz-
kańców, których przodkowie mieszkali 
w Ligocie i okolicy, a obecnie mieszkają 
za granicą, między innymi w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie zamieszkuje były 
mieszkaniec Otok. Wspólnie ustalaliśmy 
jego drzewo genealogiczne, byłem na jego 
zaproszenie w Kalifornii, gdzie obecnie 
mieszka. Mam tam wielu przyjaciół, 
wymieniamy się informacjami. 

- Nie ustaje Pan w  poszukiwaniach 
materiałów z minionych wieków – wciąż 
zapewne odkrywa nowe dokumenty?

- Cały czas szukam, wzbogacam po-
siadane materiały. To żmudna praca. 
Planuję wydanie książki o historii Ligoty 
i  okolic. Mam już sto osiemdziesiąt 
stron materiałów źródłowych. Moim 
marzeniem jest to, aby książka ta uka-
zała się w  dwóch językach – polskim 
i  niemieckim. Chciałbym pojechać 
do archiwum w Brnie, gdzie są bogate 
materiały archiwalne dotyczące moich 
rodzinnych stron. 

- Jakie są efekty Pana czerwcowego 
pobytu w Ligocie i Radostyni?

- Tu spotkałem wielu ciekawych ludzi, 
zainteresowałem ich historią ziemi na 
której żyją i  gdzie pracują. Poznałem 
też pana Eryka Murlowskiego również 
zajmującego się historią rodzinnych 
Chrzelic. Bardzo liczę na współpracę 
z nim i innymi osobami, które poznałem 
tutaj w czasie mojego pobytu. 

- Jakie są jeszcze Pana najbliższe plany?

- Zamierzam w rodzinne strony przy-
jechać ponownie w  przyszłym roku. 
Moim marzeniem jest, aby tu na miejscu 
powstała izba historyczna, w  której 
zbieralibyśmy i eksponowali dokumenty 
dotyczące historii tych ziem.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:

R. Nowak

Festyn w Ligocie Bialskiej
17 czerwca z  inicjatywy Rady 

Sołeckiej zorganizowany został 
dla mieszkańców na miejscowym bo-
isku sportowym festyn. Nie zabrakło 
atrakcji, między innymi turniejów 
sportowych, gier i  zabaw  dla dzieci, 
a starsi mogli konkurować w wbijaniu 
gwoździ na czas. Taneczne zdolności 
zaprezentowały miejscowe dzieci. 

Atrakcją były wyścigi rodzinne na 
czas. Na zakończenie imprezy odbyło 
się spotkanie z o. Bernardem Latusem, 
pochodzącym z  Ligoty, który jest 
misjonarzem w Ameryce Południowej.
 Jak informuje sołtys Leonard Kusber 
jest to kolejny festyn w Ligocie. W przy-
szłym roku zorganizowany zostanie po 
raz trzeci.

W świąteczne popołudnie 7 
czerwca w świetlicy wiejskiej 

w Radostyni z inicjatywy sołtysa Lidii 
Cziomer zorganizowano spotkanie 
mieszkańców z dr Joachimem Himan-
kiem, którego przodkowie pochodzą z 
Ligoty Bialskiej. Zamieszkiwali tam od 
XVI wieku. Dr J.Himanek zgromadził 

przez wiele lat dużo interesujących 
starych dokumentów dotyczących 
Ligoty i okolicznych wsi. Zaprezentował 
je zebranym, których zainteresowały 
przekazywane informacje. My o nich 
napiszemy w kolejnym wydaniu „PB”.  
 Na zdjęciu jedna ze stron XVI-wiecz-
nego Urbarza z Ligoty Bialskiej.
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Inicjatywa sołtysa

Przedszkolny Dzień Dziecka

Alfred Brajer – sołtys Nowej Wsi z okazji Dnia Dziecka zorganizował 
dla dzieci mieszkańców sołectwa wycieczkę pojazdem strażackim, 
a następnie przygotowano dla dzieci ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek i zabawami rekreacyjnymi.

1 czerwca przedszkolaki obejrzały 
sztukę pt. „Królewna Śnieżka i 

siedmiu krasnoludków”, w której w rolę 
aktorów wcielili się rodzice, występujący 
w efektownych strojach przez nich 
wykonanych. W roli aktorów wystąpiło 
20 rodziców. W przygotowaniu sztuki 
pomogły nauczycielki przedszkola. 
Rodzice w nagrodę otrzymali od 
dzieci drobne upominki, a od dyrekcji 
placówki okolicznościowe certyfikaty 

Przez pięć dni w bialskim przedszkolu były organizowane imprezy z okazji Dnia Dziecka.

potwierdzające ich aktorskie umie-
jętności. Następnie dzieci zostały 
poczęstowane słodyczami.
 4 czerwca zorganizowano imprezy 
kulturalno – sportowe dla przedszkola-
ków. Nie odbyły się one jak planowano 
na terenie przed przedszkolem ze 
względu na deszczową pogodę, lecz 
w przedszkolnym holu. Dzieci za 
występy otrzymały nagrody rzeczowe. 
Również ze względu na złą pogodę 

popołudniowy festyn rodzinny odbył 
się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół. 
 Były tańce w wykonaniu przed-
szkolnych tancerzy uczestniczących 
w zajęciach tanecznych i zabawy 
ruchowe. Rodzice przedszkolaków 
przygotowali degustację ciast i sałatek. 
Wielkim powodzeniem cieszyły się 
zabiegi kosmetyczne dla dzieci – 
ozdobne malowanie paznokci Panie w 
roli kosmetyczek – Karina Lubczyk i 

Katarzyna Bartoszewska miał a pełne 
ręce roboty. 
 5 czerwca dzieci w kolorowych 
przebraniach bawiły się na wspólnej 
dyskotece. Obchody Dnia Dziecka 
zakończył się 6 czerwca wycieczką 
przedszkolaków do Mosznej. 
 Wszystkie imprezy odbyły się w 
ramach programu „Bawimy się z mamą 
i tatą” i miały na celu promowanie 
zdrowego stylu życia.
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Złote gody
Anna i Jerzy Piecha

zam. Grabina, ślub 2.06.1962 r.

Adelheid i Max Glombitza
zam. Solec, ślub 16.06.2062 r.

Dorota i Gerhard Barysz
zam. Biała, ślub 23.06.2062 r.

Muzyczny przegląd Prymicje 
w Kolnowicach

W dniach 2 i 3 czerwca na boisku 
sportowym w Łączniku odbył się 

w ramach „Muzycznego wiru” przegląd 
zespołów artystycznych Euroregionu 
Pradziad zorganizowany przez bialskie 
Centrum Kultury w Łączniku. 2 czerwca 
mieszkańcy i  ich goście bawili się na 
zabawie tanecznej z udziałem zespołu 
DEREJS. W cyklu niedzielnych imprez 
artystycznych wystąpły dwie grupy bial-
skich mażoretek – najmłodsza i starsza, 
gitarzyście pod kierunkiem instruktora 
Stanisława Michałowskiego, natomiast 
Joachim Nowak z  Górki Prudnickiej 
zaprezentował grę na Fletni Pana. 
W  czasie trwania imprezy wystąpił 
również łącznicki chór Seniores i Die 

Neusdorfer z Nowej Wsi oraz chrzelicki 
chór Zgoda i zespół Trojoki. Wystąpili 
równie soliści ze Studia Piosenki przy 
GCK, między innymi najmłodsza solist-
ka- siedmioletnia Amelia Sewulok oraz 
debiutantka – dziewięcioletnia Julia Otte 
z Białej i mający na koncie wiele sukcesów 
Kacper Dwojak z Kolnowic. Wystąpił 
także zespół taneczny STARS z Białej. 
W czasie trwania imprezy współorgani-
zatorzy z Łącznika częstowali obecnych 
smakowitą grochówką przygotowaną 
przez rodzinę Sokol. Jeden z właścicieli 
sklepów Emil Deszczka podarował do 
jej przygotowania artykuły spożywczo 
– wędliniarskie. Wieczorem odbył się 
koncert zespołu KMCZ z Czech.

Do tej uroczystości przygotowywali 
się przez kilka dni mieszkańcy 

parafii Kolnowice. Wieś została pięknie 
przystrojona.
 O  godz. 1100 z  domu rodzinnego 
prymicjanta ks. Łukasza Szustera, po 
błogosławieństwie udzielonym przez 
rodziców wyruszyła uroczysta procesja 
ulicami wsi, przy dźwiękach orkiestry 
dętej z  Rudziczki. W  miejscowym 
kościele parafialnym proboszcz ks. 
Andrzej Czekański powitał prymicjanta, 
wyświęconego w przeddzień w opolskiej 
katedrze. Oprócz wiernych z Kolnowic 
i Laskowca we mszy wzięli udział pro-
boszczowie okolicznych parafii, były 
proboszcz kolnowickiej parafii Joachim 
Solga i  obecny Andrzej Czekański, 
rodzina prymicjanta i siostry zakonne.  
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. 
Bernard Jurczyk, który nawiązał do roli 
kapłana w społeczności wiernych oraz 
do drogi życiowej ks. Łukasza, który 
po dwóch latach studiów z  zakresu 

resocjalizacji wstąpił do seminarium 
duchownego i podjął studia na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Mszę uświetniły pięknym śpiewem 
pieśni kościelnych dziewczęta z chrze-
lickiego chóru Ariam oraz orkiestra 
dęta. Prymicjanta w świątyni powitali 
przedstawiciele mieszkańców. Nie za-
brakło również wystąpienia bialskiego 
burmistrza Arnolda Hindery, który wraz 
z  życzeniami od mieszkańców gminy 
przekazał na ręce  nowo wyświęconego 
kapłana ks. Łukasza pamiątkową ikonę 
oraz życzył jemu owocnej pracy kapłańskiej 
i duszpasterskiej. Msza zakończyła się 
błogosławieństwem wiernych i odśpiewa-
niem dziękczynnego Te Deum. Po mszy 
ks. Łukasz Szuster udzielił obecnym na 
mszy kapłanom, siostrom zakonnym 
rodzicom i rodzeństwu prymicyjnego 
błogosławieństwa. Po uroczystości 
z  kościoła prymicjant w  pochodzie 
procesyjnym został odprowadzony przez 
uczestników mszy do domu rodzinnego.

Joanna Góreczka z Prężyny
i Krzysztof Chrobak

 z Racławiczek – 25.05.2012 r. w Białej
Wioleta Szmidt
i Tomasz Pelka

z Racławiczek – 2.06.2012 r. w Łączniku 

Śluby

Występ najmłodszych mażoretek

Zespół gitar klasycznych

Amelia Sewulok Julia Otte
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Jubileusz stulatka

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowej 

Wsi została założona w 1912 
roku. Drewniana sikawka bę-
dąca do dzisiaj na wyposaże-
niu jednostki została zaku-
piona w połowie ze środków 
mieszkańców, a w połowie 
za pieniądze miejscowego 
majątku rolnego. Zakupio-
no ją w Paczkowie. 

 Komendantami straży w poszczegól-
nych latach byli: Paweł Szolc (w latach 1912 
– 1922), Paweł Kasperek (1922 – 1932), 
Andrzej Baucza (1932 – 1945), Antoni 
Mazur (1945 – 1948), Paweł Kasperek 
)1948 – 1990), Henryk Weniger (1990 
– 2010), a od 2010 do nadal Bernard 
Fiebich. 

 Sikawka konna była na wyposażeniu 
straży używana do 1963 r., a następnie 
przez dwa lata strażacy z  Nowej Wsi 
korzystali z motopompy M-400, a na-
stępnie do dziś dysponują motopompą 
M-800. Od 1988 r. miejscowi strażacy 
wzbogacili się o  STARA 25, a  od 29 
czerwca do czasów obecnych dysponują 
samochodem bojowym MAN.
 22 lipca 1963 r. oddana została do 
użytku nowa remiza strażacka wybudowana 
w czynie społecznym przez członków OSP. 
W 2007 r. przy finansowym wsparciu 
Urzędu Miejskiego w Białej przeprowa-
dzono remont remizy. W 2007 r. dzięki 
proboszczowi ks. Piotrowi Koziolowi 
na ścianie przed budynkiem remizy 
umieszczona została figurka strażackiego 
patrona św. Floriana.
 Obecnie straż skupia dwudziestu 
strażaków. Ochotnicy z  Nowej Wsi 
mają na swym koncie wiele sukcesów. 

Między innymi w 1987 r. na zawodach 
sportowo – pożarniczych zajęli trzecie 
miejsce. Od trzydziestu lat do grona 
najstarszych strażaków należy Gerhard 
Mazur – prezes OSP oraz były komendant 
miejscowej straży Henryk Weniger. 
 Strażacy z Nowej Wsi są zgodni co do 
tego, że stanowią jedną wielką rodzinę, 
którą łączy chęć pomocy w ratowaniu 
dobytku i mienia mieszkańców w przy-
padku wystąpienia klęsk żywiołowych. 
Strażacy są od lat organizatorami wielu 
zabaw, festynów, spotkań towarzyskich. 
W rocznicę stulecia istnienia jednostki 
ufundowana zostanie w sierpniu tego 
roku pamiątkowa tablica na obiekcie 
remizy. Od kilku lat strażacy z Nowej 
Wsi utrzymują przyjacielskie kontakty 
ze strażacką jednostką w czeskich Racla-
vicach, z którą uczestniczą w zawodach 
sikawek konnych.

Dzień językowy w szkole

31 maja w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Białej przygotowano 

imprezę pod nazwą – Dzień Językowy. 
Została ona przygotowana przez nauczy-
cieli języka angielskiego Dorotę Smolską 
i  Jolantę Samitowską oraz nauczycieli 
języka niemieckiego Kornelię Markowską, 
Herberta Teichmanna i Kalinę Grabowską. 
W  obu tych językach uczniowie klas 

I – IV zaprezentowali wiersze i piosen-
ki. W  języku niemieckim uczniowie 
przedstawili sztukę pt. „Czerwony 
Kapturek”, a  po angielsku „Królewnę 
Śnieżkę”. Na prezentacji umiejętności 
językowej uczniów obecni byli: Maria 
Tomala – wiceburmistrz Białej i Elżbieta 
Graba – przewodnicząca Gminnego 
Zarządu DFK

Poezja po 
niemiecku
W maju odbyły się w Gminnym 

Centrum Kultury w  Białej 
XVIII eliminacje rejonowe Konkursu 
Recytatorskiego w języku niemieckim 
pn. „Młodzież recytuje poezję”, których 
organizatorem było Towarzystwo 
Społeczno – Kulturalne Niemców na 
Śląsku Opolskim.
 Impreza została sfinansowana ze 
środków Konsulatu Niemieckiego 
w Opolu, Ministerstwo Administracji 
Cyfryzacji w Warszawie oraz opolski 
Urząd Marszałkowski.
 W  kategorii gimnazjalnej sukces 
odnieśli uczniowie m.in. z terenu naszej 
gminy. III miejsce zajęła Paulina Kwoczek, 
a IV Klaudia Wybraniec z bialskiego 
gimnazjum. Mateusz Siano z łącznickiego 
gimnazjum zajął V miejsce. W kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych sukces 
odniosła Nikola Walczyk z bialskiego 
Zespołu Szkół, która zajęła II miejsce.
 Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody książkowe.

Sekty są 
wśród nas
Zbliża się czas wakacji, okres zwięk-

szonych wyjazdów, dużej ilości 
kontaktów z  innymi ludźmi. Jesteśmy 
narażeni wówczas na niebezpieczeństwa 
związane z próbami pozyskania młodych 
ludzi do różnych sekt religijnych. 

Czym są sekty?
 Sekty to grupa religijna, odłam 
jakiejś religii stanowiąca grupę społeczną 
izolującą się od reszty społeczeństwa, 
silnie akcentująca rolę przywódcy.

 Metody działania sekty:
 – odrzucenie dotychczasowych syste-
mów wartości,

 – zmuszanie do zerwania dotychcza-
sowych więzi osobistych z  rodziną 
i przyjaciółmi,

 – nie zezwalanie na kontynuację zain-
teresowań,

 – zmuszanie do darmowej pracy na 
rzecz sekty i odbieranie zarobionych 
pieniędzy,

 – działanie na podświadomość członków,
 – narzucanie stylu życia polegającego 
na ostrej diecie i ograniczania snu,

 – stosowanie hipnozy i narkotyków.
 Często osoby wstępujące do sekty 
zmuszane są do zaniechania nauki, do 
małżeństw z  osobami wyznaczonymi 
przez opiekunów. Wymuszane jest 
bezwzględne posłuszeństwo i lojalność 
wobec grupy.

Cechy sekty:
 – wyłączna prawda (zbawienie tylko u nich),
 – nadrzędność grupy (sekta zastępuje 
rodzinę),

 – ścisła dyscyplina (ostry rygor i „pranie 
mózgów”),

 – dławienie indywidualności,
 – manipulacja psychiką,
 – izolacja od rodziny i dotychczasowego 
środowiska,

 – oddziaływanie za pomocą rytuałów,
 – posługiwanie się hermetycznym 
językiem (bracia siostry, prorok),

 – systematyczne odmawianie modli-
tewek z jednoczesnym potępieniem 
błędów dotychczasowego życia i skła-
dania obietnic o porzuceniu go,

 – propagowanie bezgranicznej wiary 
w  zasady nowej nauki, której nie 
można podważyć.

Tęczowa rodzina
 „ Mamo. Życie jest brutalne. Kocham 
Cię, tak będzie najlepiej – napisała szes-
nastoletnia Beata W. przed samobójczym 
skokiem z ósmego piętra”. Tak rozpoczyna 
się reportaż H. Sroczyńskiego o tragedii, 
która była związana – jak sugeruje autor  
z zaangażowaniem się dziewczynki w ruch 
propagujący idee „obrony życia wszelkich 
zwierząt i owadów”. Jak relacjonuje matka 
córka ogromnie bolała nad ich losem. 
Postrzegała świat jako okrutny i brutalny. 
Odkąd przeszła na wegetarianizm stała 
się zupełnie inna. Kiedyś ambitna i snu-
jąca plany ukończenia szkoły i ułożenia 
sobie życia, teraz wskutek zaniedbań 
miała problemy z  ocenami. Przestała 
interesować się otaczającym światem, 
mówiła, że nauka i cała jej przyszłość 
pozbawiona jest sensu.
 Matka stwierdziła, że Beata „spędzała 
dużo czasu w Tęczowej Rodzinie. Jednego 
dnia w proteście przeciw ograniczeniom 
(w tym przypadku późnego powrotu do 
domu) podcięła sobie żyły na ręce”.

O.Krzysztof Gorzelnik
kamilianin 

Strażacy w latach 90-tych
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Kolejny sezon piłkarski 
przeszedł do historii. 

Krótko go oceniając można 
powiedzieć, że bilans jest na 
zero (bez spadków i awansów).

 Seniorzy z Pogórza uciułali tyle punk-
tów ile trzeba aby pozostać w rozgrywkach 
na szczeblu okręgu. W grupie II klasy B 
najlepszy był Kazimierz. O wytypowanie 
zespołu do gry w barażach decydowała 
bezpośrednia konfrontacja Białej z Ol-
brachcicami. Mecz wygrali ci drudzy 2:0. 
Juniorzy Pogórza zdecydowanie spuścili 
z tonu w końcówce rozgrywek (cztery 

Bez zmian
kolejne porażki) i ostatecznie uplasowali 
się na 7 miejscu w swojej grupie.
 Na pewno do udanych zaliczą 
miniony sezon juniorzy z Olbrachcic. 
Ich walka z drużyną Fortuny Głogówek 
o  awans nadała kolorytu prudnickiej 
klasie juniorów.
 W  samych superlatywach należy 
pisać o  trampkarzach z  Białej, którzy 
zdeklasowali rywali. W rundzie wiosennej 
wygrali wszystkie mecze, a  większość 
w dwucyfrowym rozmiarze (średnia na 
mecz to 11.5 bramki).
 Niestety drugie miejsce w tabeli musieli 
opuścić młodzi piłkarze z Pogórza - po prze-
granej z Ligotą Bialską w ostatniej kolejce.

Puchar Polski
 Na półfinałach zakończyły się rozgrywki o Puchar Polski (szczebel Podokręgu 
Prudnik) drużyny z naszej gminy. Pogórze uległo Głogówkowi 2:4, a Olbrachcice 
wysoko przegrały ze Ścinawą Nyską, bo aż 0:5. 

Na przełomie maja i czerwca w dziesięciu miejscowościach naszej gminy  prowadzone 
były warsztaty z Nordic Walking, podczas których instruktorzy uczyli poprawnego 
chodzenia z kijami. Zwieńczeniem warsztatów były dwa wyjazdy na urocze trasy do 
Czech. Warsztaty realizowane były w ramach projektu „Przygraniczne spotkania 
sportowo – rekreacyjne” i brało w nich udział blisko 180 osób. Organizatorem 
warsztatów było GCK Biała.

Zdrowie i przyjemność

Klasa A – juniorzy Prudnik
Tabela końcowa sezonu 2011/2012

1. Fortuna Głogówek 16 38 90 : 23
2. LZS Olbrachcice 16 32 78 : 33
3. LZS Dytmarów 16 22 51 : 45
4. LZS Łąka Prudnicka 16 20 58 : 68
5. LZS Lubrza 16 2 25 : 133

Trampkarze
(tabela końcowa sezonu 2011/2012)

1. Polonia Biała 22 63 252 : 27
2. Fortuna Głogówek 22 54 194: 65
3. Polonia Pogórze 22 54 137:56
4. LZS Niemysłowice 22 47 169: 76
5. Ligota Bialska 22 36 85 : 99
6. LZS Dytmarów 22 34 128 : 80
7. LZS Ścinawa Nyska 22 23 62: 130
8. LZS Czyżowice 22 20 77: 142
9. LZS Trzebina 22 19 50: 158

10. LZS Lubrza 22 15 60: 188
11. LZS Chrzelice 22 14 52: 129
12. LZS Zawada 22 12 51: 167

Klasa B Prudnik gr.2
Tabela końcowa rozgrywek sezonu 2011/2012
1.Partyzant Kazimierz 18 41 64 : 23
2.LZS Olbrachcice 18 39 58 :29
3.Polonia Biała 18 36 80 : 27
4.LZS Zawada 18 34 57: 24
5.LZS Kolnowice 18 31 66 : 57
6.LZS Ligota Bialska 18 29 53 : 23
7.LZS Rzepce 18 15 34 : 58
8.Racłavia II Racławice Śl. 18 14 21 : 80
9.Rolnik Biedrzychowice 18 10 29 : 94

10.LZS Chrzelice 18 8 16 : 63

W sobotę, 2 czerwca, w  szkole 
podstawowej w Radostyni odbył 

się Piknik Rodzinny. Zorganizowali go 
wspólnie rodzice uczniów i  nauczy-
cielki: Dorota Barysz, Kamila Fojcik 
– Garbowska, Bożena Narolska i Marta 
Szkwarek. Okazją do świętowania był 
Dzień Dziecka. Na piknik zaproszeni 
zostali mieszkańcy okolicznych wsi, 
którzy przybyli do szkoły dość licznie.
 Zabawa rozpoczęła się w budynku 
szkoły, gdzie uczniowie klas I – III za-
prezentowali przybyłym gościom tańce 
współczesne i ludowe. Tam też wszyscy 
uczestnicy pikniku poznali wspaniałego 
klowna Puzla, który już w pierwszych 
minutach wspólnej zabawy zyskał sobie 
sympatię i  dzieci, i  dorosłych. Puzel 
towarzyszył piknikowiczom cały czas, 
bawiąc wszystkich i konstruując różnego 
rodzaju stworki z kolorowych balonów. 
 Dużym zainteresowaniem osób 
zwiedzających szkołę cieszyła się wystawa 
fotografii i kart z kronik szkolnych, której 
przyświecały słowa Leopolda Staffa: 
„Przeszłość – jak ogród zaczarowany”. 
Głównymi odbiorcami wystawy okazali 
się rodzice uczniów szkoły w Radostyni, 
którzy przed wieloma laty do tej szkoły 

Piknik Rodzinny 
w Radostyni

uczęszczali. Niejeden z nich odnalazł na 
fotografii siebie, swoich kolegów i nauczy-
cieli, u niejednego ożyły wspomnienia 
z dzieciństwa, a w oku zakręciła się łza 
wzruszenia.
 Ponadto do piknikowych atrakcji 
należały: wspólny taniec, zawody sportowe, 
pokaz strażacki, zabawy z wykorzysta-
niem chusty animacyjnej, przejażdżka 
na kucyku, możliwość poskakania na 
trampolinie    i pozjeżdżania na dmucha-
nym zamku – ślizgawce. Każdy uczestnik 
zabawy mógł także pociągnąć „szczęśliwy 
los”, dzięki któremu nikt nie wyszedł 
z pikniku z pustą ręką. Wszyscy mieli 
też okazję pokosztować pysznego, domo-
wego ciasta, waty cukrowej i popcornu.                                                                              
Organizację pikniku ułatwili darczyńcy: 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
z Prudnika, która ufundowała jogurty 
dla uczestników zabawy oraz dwie inne 
firmy, które pragną pozostać anonimowe, 
a  podarowały dzieciom napoje oraz 
różnego rodzaju nagrody rzeczowe. 
 Wszystkim, którzy świętowali Dzień 
Dziecka w szkole w Radostyni dopisały 
pogoda i  humor, a  ciekawy program 
imprezy przysporzył dzieciom i  ich 
rodzicom wiele radości.
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KRONIKA POLICYJNA
•	17.05. 2012 r.	w	Białej	z	samocho-
du	osobowego	sprawca	skradł	nie-
mieckie	tablice	rejestracyjne.

•	19.05.	w	Śmiczu	skradziono	25	mb	
przewodu	elektrycznego	z	wtyczka-
mi	zasilającymi.	Wartość	 skradzio-
nych	elementów	–	500	zł.

•	17.05.	w	Białej	trzynastoletni	miesz-
kaniec	posiadał	urządzenia	do	nie-
dozwolonego	usuwania	i	obchodze-
nia	systemów	gier	komputerowych.

•	20.05.	na	akwenie	wodnym	„Zielona	
Zatoka”	skaczący	do	wody	mieszka-
niec	gminy	Lubrza	doznał	obrażeń	
ciała.

•	21.05.	w	Pogórzu	sprawcy	narodo-
wości	romskiej	dokonali	kradzieży	
w	mieszkaniu	jednego	z	mieszkań-
ców.	Wartość	skradzionych	przed-
miotów	wyceniono	na	550	zł.

•	5.06.	w	 Rostkowicach	 sprawca	
skradł	 z	 ciągnika	marki	 John	De-
ere	naczep	przyczepy	ciągnikowej	
wartości	4.700	zł.

Odeszli
Jerzy Luszczyk ur.1956 r. zm. 14.05.2012 r. zam. Ligota Bialska 

Halina Zakowicz ur.1949 r. zm.17.05.2012 r. zam. Laskowiec
Rajmund Stroka ur.1968 r. zm.25.05.2012 r. zam. Wilków

Gertruda Wistuba ur.1923 r. zm.31.05.2012 r. zam. Grabina
Franciszka Hajduk ur.1937 r. zm. 1.06.2012 r. zam. Grabina

Hubert Sobota ur.1921 r. zm. 2.06.2012 r. zam. Wilków
Stanisław Kucała ur.1924 r. zm. 6.06.2012 r. zam. Biała
Anna Kobylańska ur.1912 r. zm. 8.06.2012 r. zam. Biała

Maria Domaradzka ur.1922 r. zm.12.06.2012 r. zam. Miłowice

Rozbudowa infrastruktury
w Łączniku

W dniach 1-3 czerw -
ca 2012 roku w Paca-

nowie odbył się X Festiwal 
Kultury Dziecięcej Pacanów 
2012. Przez trzy dni gwarem 
i śpiewem rozbrzmiewało 
miasteczko sympatycznego 
Koziołka Matołka.

 Bajkowy korowód, występy dziecięcych 
artystów, czytanie bajek przez znanych 
aktorów, VI Spotkania Mistrzów Teatru 
i Muzyki, koncert Roberta Janowskiego 
z udziałem artystów programu „Jaka to 
melodia?” oraz mnóstwo koziołkowych 
figli - to tylko niektóre z atrakcji w których 
można było uczestniczyć. Ponadto warsztaty 
twórcze, cyrkowe, rysowanie portretów, 
bicykle oraz monocykle. Te ostatnie 
znalazły się w Pacanowie za sprawą sekcji 
monocyklistów z Chrzelic, zaproszonych 
na festiwal przez organizatorów. Okazją 
były 79. urodziny Koziołka.
 Grupa z Chrzelic miała nie lada zadanie, 
gdyż w  niedzielę 3 czerwca prowadziła 
barwny korowód kilkuset dzieci z lokalnych 
i  regionalnych zespołów muzycznych 
i tanecznych. Wśród nich była też grupa 
Teatr „Dialog” z Winnicy (Ukraina). Ten 
rozśpiewany bajkowy korowód na czele 
z  monocyklistami z  Chrzelic przeszedł 
dość długą drogę od Bazyliki Mniejszej św. 
Marcina w Pacanowie, aż na stadion, gdzie 
wszystkie grupy ustawiły się przed dużą 
sceną, z której przywitali ich przedstawiciele 
władz, Koziołek Matołek oraz prowadzący 

Z wizytą u 
Koziołka Matołka

imprezę Dorota Chotecka i  Radosław 
Pazura. Monocykliści wzbudzali wielką 
ciekawość, zarówno wśród uczestników 
jak i wielu zgromadzonych tam widzów. 
Po zakończeniu ceremonii otwarcia na 
stadionie, monocykliści wrócili na rynek 
w Pacanowie, gdzie przedstawili kilkuna-
stominutowy pokaz swoich umiejętności.
 Grupę z Chrzelic pod kierunkiem 
Eryka Murlowskiego reprezentowali: 
Natalia Różańska, Paulina Lubczyk 
i  Agata Kop z  Łącznika, Marcelina 
Kwiatkowska, Paweł Wojakowski, 
Łukasz Wojakowski, Mariola Neiner, 
Arkadiusz Bieniek, Żaneta Wójtowicz 
i Michał Ofiera. W trakcie pokazu po 
raz pierwszy zostały zaprezentowane 
nowe układy na średnich monocyklach 
(1,5m) mocno oklaskiwane przez wi-
dzów. Także występ Arkadiusza Bieniek 
i  Pawła Wojakowskiego na wysokich 
żyrafach (3m) wzbudził wielki aplauz. 
Poza pokazami monocykliści jeździli po 
całym Pacanowie, wzbudzając sensację 
i miłe komentarze. Mając do dyspozycji 
własny środek lokomocji, w  szybkim 
tempie pokonywali wszelkie uliczki 
i zakamarki małego miasteczka. Ponadto 
monocykliści nauczali chętnych jazdy 
na monocyklu, a  sami próbowali sił 
w  opanowaniu bicykla. Uczestniczyli 
także w wielu zabawach i atrakcjach. 
Był to już drugi pobyt chrzelickiej grupy 
w  Pacanowie od 2010 roku. Miejmy 
nadzieję, że chrzeliczanie zostaną także 
zaproszeni na jubileuszowe, 80 urodziny 
Koziołka Matołka w przyszłym roku

Przegrane baraże
Bardzo słabo wypadła drużyna z  Olbrachcic w  barażach o  awans do klasy A. 
Przeciwnikiem w  tej walce był wicelider grupy I  prudnickiej klasy B tj. zespół 
z Szybowic. Seniorzy z Olbrachcic dwukrotnie ulegli rywalowi (2:3 i 1:2) i marzenia 
na awansie do wyższej ligi muszą odłożyć na kolejny sezon. 

Kontynuowana jest modernizacja i roz-
budowa terenu sportowo – rekreacyjnego 
na terenie boiska piłkarskiego w Łączniku. 
Wykonawcą  inwestycji jest firma Multi 
Sport z Katowic, a całość przedsięwzięcia 
realizowana jest w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Odnowa i  Rozwój Wsi” 
w ramach programu „Rozwoju obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

•	5.06.	w	Białej	sprawcy	w	wieku	20	–	
21	lat	dokonali	uszkodzenia	wypo-
sażenia	kościoła	filialnego	na	Sta-
rym	Mieście.	Wstępnie	straty	wyce-
niono	na	ok.	40	tys.	zł.

•	8.06.	w	 Śmiczu	 z	 ciągnika	 i	 kom-
bajnu	zbożowego	skradziono	4	szt.	
akumulatorów	wartości	2.000	zł.

•	W okresie od 17 maja do 10 czerwca 
	 policjanci	 zatrzymali	 13	 kierow-
ców	poruszających	się	po	drogach	
publicznych	 na	 terenie	 gminy	w	
stanie	wskazującym	 na	 spożycie	
alkoholu.	 Zatrzymano	 kierowców	
rowerów	w:	 Pogórzu	 (lat	 49	 i	 27)		
–	 28.05.,	 Łączniku	 (lat47)	 –	 29.05.,	
na	trasie	Pogórze	-	Łącznik	(lat	56)	
29.05.,	na	trasie	Pogórze	–	Łącznik	
(lat	46)	–	2.06.	w	Pogórzu	(lat	75)	–	
8.06.,	na	trasie	Chrzelice	–	Łącznik		
lat	(28i	17)	–	8.06.

•	Ponadto zatrzymano:	28.05.	kierow-
cę	ciągnika	(lat	31)	w	Laskowcu,	2.06.	
kierowcę	motoroweru	(lat	29)	w	Ligo-
cie	Bialskiej,	5.06.	kierowcę	samocho-
du	osobowego	(lat52)	w	Brzeźnicy.
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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

Wynajem namiotów

- namiot 4 x 8  i  6 x 12
- stoły biesiadne
- rollbar 

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864 
 77 437 54 12CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

OGŁOSZENIE
Sprzedam	Humus	z	pól,	
czyli	ziemię	nadającą	się	

do	ogrodów.

tel. 600 989 417,
77/ 4376 917.

OGŁOSZENIE

Bekan S.C.
	w	Białej,

ul.	Prudnicka	18

oferuje
pasze	treściwe

i
komponenty	paszowe

wysokiej	klasy	
od	renomowanych	firm.

tel. 508 223 028

OGŁOSZENIE

ZWROT PODATKU
ZA PRACĘ

ZA GRANICĄ
NIEMCY	-	150	ZŁOTYCH
HOLANDIA	-150	ZŁOTYCH

•	ANGLIA	•	IRLANDIA
•	BELGIA	•	AUSTRIA	I	INNE

TEL.	698 784 682
606 631 018 

OGŁOSZENIE
Zakład	produkcji
pelletów	ze	słomy

Zatrudni	w	okresie	żniw	
lub	na	stałe:

•	traktorzystów,
•	kierowców	CE,
•	mechanika.

tel.		77/4376	917,	
600	989	417.
Miejsce	pracy
Śmicz	k/Białej

BIURO RACHUNKOWE
MALEX

Łącznik,	ul.	Skowrońskiego	25
telefon:	+48	728	949	755	lub	

+48	606	833	604

•		Roczne	rozliczenia	podatku	docho-
dowego	od osób	fizycznych	(PIT)

•		Księga	przychodów	i	rozchodów,	
ryczałt,	KP

•		VAT	w	rolnictwie
•		Rozliczenia	z	ZUS,	US	i	inne

Atrakcyjne	upusty!!!

Nawet	do	75%	wynegocjowanej	
ceny	usługi	przez	pierwsze	

2 miesiące

W związku
ze śmiercią żony

wyrazy współczucia
dla pana

Farnciszka Stankali
składają
Zarząd

i członkowie 
Koła DFK

w Łączniku
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Zawody dla młodzieży strażackiej

Gminne zawody sportowo pożarnicze

27 maja na boisku sportowym 
w Gostomi rozegrane zostały 

młodzieżowe gminne zawody sportowo 
pożarnicze. Wzięło w nich udział 
siedem drużyn chłopców z jednostek 
OSP w Ligocie Bialskiej, Chrzelicach, 
Olbrachcicach, Ogierniczach, Prężynie, 

Pogórzu i Łączniku oraz trzy drużyny 
dziewcząt OSP w Prężynie, Brzeźnicy 
– Górce i Ligocie Bialskiej.
 Drużyny strażackie miały do 
pokonania w ramach sprawdzianu 
sprawnościowego tor przeszkód na 
czas, a w drugiej części zadania bojowe.

 W ogólnej klasyfikacji drużyn 
dziewczęcych zwyciężyła drużyna z 
Brzeźnicy – Górki przed zespołem z 
Ligoty Bialskiej i Prężyny. W klasy-
fikacji drużyn chłopców zwycięstwo 
odnieśli młodzi strażacy z Pogórza 
przed swymi rówieśnikami z Chrzelic 

i Ligoty Bialskiej. Zwycięskie drużyny 
otrzymały pamiątkowe puchary i dy-
plomy oraz talony pieniężne na zakup 
wyposażenia do swych jednostek.
      Na zdjęciach: zwycięskie drużyny dziewcząt 
i chłopców ze zdobytymi trofeami.

10 czerwca na boisku 
sportowym w No-

wej Wsi rozegrano zawody 
sportowo - pożarnicze gmi-
ny Biała w kategoriach mę-
skiej i żeńskiej. W zawodach 
uczestniczyło 16 drużyn mę-
skich oraz 3 żeńskie.

 Przed rozpoczęciem zawodów przed-
stawiono zgromadzonej publiczności 
dwóch najstarszych miejscowych strażaków 
– Henryka Wenigera byłego naczelnika 
OSP i Gerharda Mazura sprawującego do 
chwili obecnej funkcję prezesa OSP. Obu 
najstarszych stażem strażakom publiczność 
odśpiewała „Sto lat”.
 W klasyfikacji generalnej zwyciężyła 
drużyna męska z OSP Pogórze przed zespo-
łem z Białej i Ligoty Bialskiej. Kolejne miej-
sca zajęły OSP: 4. Wików, 5. Nowa Wieś, 
6. Łącznik, 7Chrzelice, 8. Ogiernicze, 9. 
Prężyna, 10. Olbrachcice, 11. Gostomia, 
12. Józefów, 13. Śmicz, 14. Brzeźnica, 15. 
Grabina i 16. Rostkowice. Wśród drużyn 
kobiecych również żeński zespół z Pogórza 
zajął I miejsce wyprzedzając OSP Chrze-
lice i OSP Wilków. Na podkreślenie zasłu-
guje bardzo dobra organizacja zawodów 
i wzorowa praca komisji sędziowskiej. Nie-
wątpliwą atrakcją na zakończenie zawo-
dów był pokaz akcji gaśniczej przy wyko-
rzystaniu sprawnej starej ręcznej sikawki 

konnej liczącej sto lat i będącej na wypo-
sażeniu miejscowych strażaków. Pamiąt-
kowe puchary i dyplomy wręczył bialski 
burmistrz Arnold Hindera przy współ-
udziale kpt. Mariusza Pieniążka – prze-
wodniczącego komisji sędziowskiej z pru-
dnickiej PSP. Władze gminy dla zdobyw-
ców trzech pierwszych miejsc ufundowały 
również nagrody pieniężne. Na zakończenie 
zawodów strażaków i publiczność poczę-
stowano tradycyjną grochówką przygoto-
waną przez miejscowych członków OSP.

zdjęcia i tekst
R. Nowak


