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Chór Seniores z Łącznika uświetnił już wiele imprez na terenie bialskiej gminy

Na zmarzniętych czekała kawa i herbata

Jarmarki bożonarodzeniowe 
na większą lub mniejszą skalę 
wrosły już w sposób przeży-

wania przedświątecznego okresu. 
Występy artystyczne, drobny han-
del, charytatywne licytacje, loterie, 

świąteczna dekoracja, bożonaro-
dzeniowe potrawy – to charakte-
rystyczne elementy. Tego rodzaju 
wydarzenie odbyło się też w Łącz-
niku – w drugą niedzielę grudnia, 
począwszy od godziny 14:00.

W nastrojowym
półmroku

ciąg dalszy na str. 9 ciąg dalszy na str. 9

Jarmark mikołajkowy, który 
w pierwszą niedzielę grud-
nia odbył się w bialskim 

zespole szkół, przedłużył się 
o wydarzenie na Rynku, krót-
sze, lecz – samej swojej natury 
– bardziej widowiskowe. Cho-
inkę rozświetlono w mroźny 
wieczór, po godzinie 18:00. 
 Świątecznej oprawie stało się 
zadość. Zabrakło tylko czapy 
śnieżnej, ale pogoda – nie-
zależnie od pory roku – bywa 
kapryśna.

Jest choinka  
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25 lat z Panoramą Bialską

rwszej gwiołzdy betlejemskiej. Pod spodkał 
jest we sztyrych językach historia piekarni 
rodzinnej z Drezna, łod chtorej, w tamtej-
szym muzeum jest rachunek za pierwszoł 
wajnachtsztola dostarczona na dwór ksią-
żęcy, z 1450 roku.
Orginalne sztole soł robione rałkoma do dzi-
siej. Używane jest do niej 20 roztomaitych 
wiktuałów, ale recepty na nie nie ma, bo to 
jest tajemnica strzeżona od stuleci przez 
rodzina w Drezdni. 
 Nasze pierniki toruńskie, co też już mają 
połrał set lołt tradycji, są w  niemieckich 
sklepach, tak jak przystało na zjednoczonoł 
Europa. A skond se wezły pierniki, bez któ-
rych nie idzie przeca ani na świantego Miko-
łaja, ani na Dzieciontko? Bardzo znany soł 
pierniki toruńskie, niemieckie Nurnberger 

Lebkuchen i Aachener Printe. Niby oni zaczli 
to pierwsi piec na cały świat, a to boło inak-
szyj. Już przed tysionca lołtt ludzie w Orien-
cie jedli miodowy kołołcz z  korzenioma 
i wszystko, co my dzisiaj dołwomy do pierni-
ków, które pieczemy na świanta, jak: świeże 
łorzechy, migdały, muszkat, cynamon, nelki, 
co pochodzi z krajów orientalnych. Bez tego 
przeca nie ma dobrego piernika. A do Europy 
piernik dopiero na początkach XII wieku św. 
Grzegorz – biskup Armeński przywiyz. On 
uciekał na konie przed swoimi prześladow-
coma i takie placki piernikowe, które służyły 
mu jako pożywienie w czasie podróży, miał 
przy siodle. Biskup ten osiedloł se pod Paryża. 
Jak tał przyjechał, podzielił se tymi pierni-
komi z ludźmi z miasteczka. Bardzo im sma-
kowały i zaczli sami piec takie małe pierniczki. 
 Po leku się to pieczenie tak rozeszło, że 
zaczły se łotwierać piekarnie. Nołwiałcej tych 
piekarzy boło w Reims, tak iż 300 lołt po św. 
Grzegorzu, co pierniki przywiózł do Francji. 
W 1596 roku król Heinrich IV uznał piekarzy 
za rzemieślników i tak zaczło se to rozwijać, 
ale pierniki szło kupić cały rok na jarmarkach 
w formie bydełka. Boły twardy, małe słodke, 
bo cukier z trzciny boł drogi. Dziepiero nie-

boły: vom feinsten, zapakowany w  prze-
myślne blaszane biksy, tzn. pudełka. Rołz 
boła tał też orginalna Dresdner Christstolla, 
tj. babka abo keks, we formie naszej połki-
logramowej chałki. Babka jak babka, ale joł 
chcał wom trocha ło tej historii powstania 
tego pieczywa dzisiej porozprawiać. 
 Zwyczaj pieczenia w Dreznie Christstol-
lów zacznoł sie w 1450 roku i mioł symbo-
lizować pieluszki loł dzieciontka Jezus. Bar-
dzo znane boło nołprzód inne miasto, z pie-
czeniem tych babek, zwiało se Siedemlehn. 
Tał ci piekarze swój tołwor rozwozili po 
całyj landzie. Wtedy doszło do swady pie-
karzy z Drezna z tymi pierszymi i poskar-
żyli się do władz, iż nie ścierpioł, coby cały 
fury sztolów skołd inołd przywozili do ich 
miasta. Do roku 1637 do pieczenioł sztolów 

boło zakołzany używanie masła, skuli postu, 
który był nałożony i w hadwiancie. Wtedy 
piekarze musieli piec na łoleju. Boło to nie-
wygodne i babki były niedobre. Wtedy ksią-
żęta Ernst i Albert wysłali prośba do papieża, 
ło zniesieniu tego postu. Pismo musiało być 
pierzyńsko dobrze napisane, bo w  łodpo-
wiedzi łod papieża boło co nastąpi: „Mołcie 
prawie, iże w waszych posiadłościach i lan-
dach nie rosnoł drzewka oliwkowe i łoleju 
nie mołcie dojś, i jeszcze do tego jest śmier-
dzoncy i bardzo drogi, a ten co robicie ze ćwi-
kly to jest dloł ludzi łobrzydliwy i niezdrowy. 
Po nim mieszkańcy waszych landów stał-
kajoł na roztomaite choroby. Bestusz przy-
chylimy se do waszej prośby i pozwolymy, 
z mocy papieża, iż wy, wasze baby, syjno-
wie i cery, całoł waszoł oddanoł służba i cze-
lołdka banoł mogli używać zamiast łoleju, 
masła do Christstolly, wiela banoł chcieli, 
bez żołdnej sztrołfy i pokuty.” 
 40 lołt nieskorzy też inszy piekarze mogli 
piec na maśle, ale musieli zapłacić 20 czałść 
jednego złotego guldena, na budowa katedry 
we Freiburgu. Jak nastał Luter, ten post zniósł 
wszałdie. Jest u mie takoł biksa z dwoma 
aniołkoma na deklu, co wyglondajoł piy-

Stary rok 2017 się kończy. W gazetach 
i w telewizji Opolszczyzny boło dużo 
jubileuszów. Wszandzie coś fajerowali 

to 20–25 lołt.
 Oznaczeni medalomi łostali ludzie zasłu-
żeni, ci z pierwszej godziny po 1989 roku. 
Jako fotograf mogłam być w poszczodku 
tych wydarzeń z większością i mniejszością. 
I tak siedział, i wróża, ło czyj Woł tu poroz-
prawiać przed tymi wielkimi świantoma 
Bożego Narodzenia, bo prawie dzisiaj jest 25 
lat, jakech piyrszy rołs napisała do naszego 
cajtungu – „Panoramy Bialskiej”. Boło to ło 
wiliji, w naszej ślonskiej mowie, a zachancioł 
mie do tego redaktor Marek Karp z Prudnika, 
chtory nasza gazeta wtedy redagował. Som 
po ślonsku nie umiał, jednak chciał, coby 
ślonska mowa, to naszy dziedzictwo kultu-
rowy, łodżyła i łostała dalej przeka-
zywane modymu pokolyniu. Fest 
ech se z tego uradowała, bo skoro 
po 25 latach jeszcze dany mi jest se 
zwami porozprawiać, to noł se wiałże udało. 
 Działkujał woł, iż jesteście, Drodzi Czytel-
nicy, i wszyskim tym, co mi pomołgali dowołz 
dotrzyć. Mogłach se z Wami podzielić, jak to 
piyrwyj wy wilijoł boło i jak jest terołz. Rzon-
dziłach Woł o mojej ślonskiej wiliji z domu, 
biydnyj, ale jakże bogatej w ciepło rodzinny. 
Rzondziłach ło prezentach pod kristbaum 
uszytych abo usztrykowanych przy piecu 
w kuchyni przez nołs, ło drogich geszenkach 
kupionych nieskorzyj w peweksach, już za 
marki abo dolary. Rzondziłach ło roztomaj-
tych zwyczajach u inkszych ludzi, że ważyli 
grochówka na wieczór, co by se pieniondze 
w doma dzierżały, abo kładli pary fyników 
pod talerz, też skirz tych pieniondzy, a łoj-
cowie dali se pod talerz krajczek chleba, co 
by biedy przez cały rok nie zaznali. Czałsto 
pisałach też o zwyczajach wigilyjnych mojego 
chopa, co boł ze wschodu, to on mnie nauczył 
ważenie barszczu z uszkami, roztomajtych 
rodzajów ryb, jak w galarecie, po żydowsku 
albo po grecku. Robił też kutię – coś bardzo 
smacznego z pszeńcy. 
 Nierołz dostałach jestiś pakiet z rajchu; 
to nie boły pakiety z żywnościoł, jyno ze 
świontecznoł radościoł. Maszkiety w nich 

skorzy, jak se ludziom corałz to lepszi wiydło, 
pierniki też piekły wiancyj słodkie. Zaczły se 

konkurencja miedzy tych Nur-
nberger Lebkuchen i Aachener 
Printe. Kożdy swoje recepty 
chronił jak oka w głowie. Pie-

karze z Aachen padali, że nołlepszy piernik 
jest u nich. Twardy jak se nołleży i słodzony 
z syropa, nie ze cukra. Widzicie, jak to jest, 
Aachen leży daleko od nołs, a  jednak ten 
syrop z zukerruby już dołwno trefił na Ślonsk 
i do Kórnicy, bo my też nie dołwali cukru 
do pierników, jyno syrop, odkond pamiał-
tom, a pierniki my też wyżguwali. Sama to 
robiłach roztomajte formy– gwiazdy, serca, 
łowieczki i tak jak 300 lat temu: służoł jako 
ozdoba i pożywienie, też jako prezenty, np. 
serce z piernika. Piyrwyj jeszcze na tych ser-
cach napisy boły oraz postacie z bajek, jak 
Hansel u Gretel. W Czechach i na Słowacji 
robią cały rok piekarze prezenty z piernika. 
Już kroszonka z piernika, a teraz na Miko-
łaja dostałach piykny serce ozdobione kolo-
rowymi kulkoma. W czasie wojny moja sio-
stra robiła bomby piernikowy, to boło ciasto 
piernikowe przełożone powidłoma i ubite do 
metalowych pierścieni. Te pierścienie posta-
wiło się na blacha i upiekło. To Marika posłała 
na świanta do swojego kawalera na front.
A joł życza czytelnikom naszej „Panoramy” 
Wesołych Świont i – na Nowy Rok – siła, 
zdrowia i wielkiego serca łod bliskich, nie 
jyno z piernika.

2



Dobry chodnik nie jest zły

Długa i listopadowa 
sesja

Podziękowanie

Laskowiec także 
z nowym chodnikiem 

Dekorowanie umila czas

Przedostatnia w tym roku sesja 
Rady Miejskiej w Białej była jed-
nocześnie ostatnią przed Świę-

tami Bożego Narodzenia. Dlatego 
też zakończyła się życzeniami – od 
przewodniczącego rady Roberta Ro-
dena, a także od burmistrza Edwarda 
Plicko. Od otwarcia do zakończenia 
obrad zeszło tym razem trzy i pół 
godziny (sesja odbyła się 29 listo-
pada, w środę). 

 Podjęto uchwałę w sprawie objęcia 
członkostwa w  Klastrze Energii Biała 
Energetyka (w skrócie KEBE). Generalnie 
– powstawanie tego rodzaju porozumień 
związane jest z  nowymi wytycznymi 
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. 
Partnerem dla bialskiej gminy jest firma 
Bassau z siedzibą w Próśzkowie 
O zaspokajaniu potrzeb
 Podjęte zostały uchwały związane 
z przekształceniem szkół sześcioklasowych 
w ośmioklasowe, w związku z ogólno-
polską reformą edukacji. Na terenie 
bialskiej gminy dotyczy to Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty 
w  Łączniku oraz w  Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Białej.
 Odczytano roczne sprawozdania i ra-
porty z działaności różnych podmiotów. 
Gościła Grażyna Klimko – dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Prudni-
ku. Przedstawiła statystyki dotyczące 
bezrobocia i sposobów jego zwalczania 
(do tego i innych sprawozdań będziemy 
jeszcze wracać).
 Także Gminne Centrum Kultury 
zreferowało, czym się zajmuje. Dyrektor 
Rafał Magosz, który prezentował dane 
o instytucji, którą zarządza, wyświetlił 
dodatkowo filmik – wypowiadają się 
w  nim instruktorzy poszczególnych 
zajęć: muzyki, tańca, plastyki itp. 
 Przedstawiono również informację 
w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
oraz ochrony przeciwpożarowej. Statystyki 
opracowała Patrycja Kleinert – urzędnik, 
zaś zaprezentował je burmistrz Edward 
Plicko. Wygłoszone zostały również 
podziękowania dla tych, którzy starają 
się na co dzień dbać o dobra należące do 
najważniejszych, a więc zdrowie i życie.
 Przewodniczący rady Robert Roden 
odczytał wyniki analiz dotyczących 
oświadczeń majątkowych składanych przez 
radnych, kierowników poszczególnych 
komórek Urzędu Miejskiego w  Białej 
oraz jednostek podległych (jak spółka 
wodociągowa, opieka społeczna czy 

zespół szkolno-przedszkolny). Analizy 
okazały się pomyślne. 
 Skarga na działalność burmistrza 
(w  sprawie nieprzyznania punktów 
wnioskowi Stowarzyszenia Odnowy Wsi 
Chrzelice – w ramach Inicjatywy Lokalnej) 
została uznana przez komisję rewizyjną 
za zasadną i przegłosowana. Zdaniem 
radcy prawnego urzędu (obecnego 
zresztą na sesji) skarga powinna zostać 
uznana jedynie za częściowo zasadną. 
Burmistrz stwierdził natomiast, że choć 
pewne nieścisłości proceduralne miały 
miejsce, podtrzymuje swoje stanowisko, 
iż fundusze w ramach inicjatywy lokalnej 
nie powinny służyć organizowaniu imprez 
integracyjnych. Dyskusja podczas sesji 
była długa, a  jej uczestnicy pozostali 
przy swoich stanowiskach.
Sprawy finansowe
 Podjęto także uchwały w  sprawie: 
zmian budżetu gminy Biała na 2017 r. oraz 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2017-2028. Głosowano w kwestii 
Rocznego programu współpracy gminy 
z organizacjami pozarządowymi (oraz 
podmiotami wymienionymi w ustawie 
o  działalności pożytku publicznego 
i  wolontariacie). Zmieniono uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego od 
osób fizycznych w drodze inkasa, a także 
w  sprawie wyznaczenia inkasentów, 
wysokości wynagradzania za inkaso oraz 
terminu płatności (dla inkasentów).
 Zmieniono też uchwalę w  sprawie 
ustalenia wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej, zasad poboru i terminu 
jej płatności, zarządzenia poboru opłaty 
targowej w  drodze inkasa, określenia 
inkasentów, wysokości ich wynagradzania 
za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej 
na terenie gminy Biała.
 Głosowano w sprawie upoważnienia 
burmistrza do ustalenia zasad odpłatności 
z  tytułu korzystania z  zespołu boisk 
sportowych w Białej (przy ul. Tysiąclecia). 
Na tapecie znalazła się również zmiana 
uchwały w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, wyzna-
czenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagradzania za inkaso. Wprowadzenie 
opłaty prolongacyjnej – kolejna sprawa. 
Dopuszczenie zapłaty podatków za pomocą 
instrumentu płatniczego – następna.
Nie zabrakło miejsca na interpelacje, 
wolne wnioski, ogłoszenia oraz odpo-
wiedzi w sprawach zgłoszonych na sesji 
poprzedniej.

Bartosz Sadliński

W  sobotę ,  18 l i s topada , 
w Gminnym Centrum Kul-
tury w Białej odbyły się „Ro-

dzinne warsztaty tworzenia stroików 
świątecznych”. Prowadziła je Dag-
mara Hakman z Prudnika. Instruk-
torka  pokazała jak zrobić świąteczne 
ozdoby, korzystając z naturalnych su-
rowców: gałązek drzew, orzechów, 
szyszek czy jemioły. 

 Warsztaty miały na celu powrót do 
polskich tradycji ludowych. Do tworzenia 
stroików użyte zostały m.in. elementy 

wykorzystywane do robienia takich ele-
mentów na wsiach, w chatach chłopskich 
i dworach szlacheckich – tylko gałęziami 
modrzewia, jodły, sosny czy świerku. 
 Każdy element ozdoby ma symboliczne 
znaczenie: zielona gałązka – symbol życia, 
sił witalnych; jabłko – zdrowie, uroda; 
orzechy – płodność. Około 20 uczestników 
w miłej atmosferze, z wielkim zapałem, 
zaangażowało się w  twórcze warsztaty, 
czego dowodem są niepowtarzalne stroiki 
bożonarodzeniowe, które stanowią doskonały 
element dekoracyjny w każdym domu.

PB

W minionym okresie dzięki 
staraniom sołtysa Zbigniewa 
Baniaka oraz radnego Da-

miana Tarnowskiego został wyko-
nany (przez powiat prudnicki) chod-
nik w miejscowości Laskowiec. 
 Inwestycja w  znacznym stopniu 
poprawi bezpieczeństwo osób korzy-
stających z komunikacji autobusowej; 
przede wszystkim dotyczy to dzieci 
dojeżdżających do szkół. 
 Chodnik usytuowany po przeciwnej 
stronie w stosunku do przystanku auto-
busowego pozwoli bezpiecznie oczekiwać 
na autobusy, jak i również bezpiecznie 
wsiadać do nich i z nich wysiadać. 
Materiał potrzebny do zrobienia chod-
nika przekazało sołectwo Laskowiec, 
zaś inwestycję wykonali pracownicy 
starostwa.
– W najbliższym czasie będę też wnioskował 
do powiatu o wykonanie oznakowania 
pionowego oraz poziomego w obrębie 
przystanku autobusowego – zapowiada 
radny Damian Tarnowski. 

PB

Chcemy – w imieniu naszego synka 
Tymoteusza, a  także naszym – 
podziękować wszystkim dobrym 

ludziom za okazane serce, zaangażowanie, 
pomoc i  wsparcie w  walce o  zdrowie 
i życie naszego Synka. 
 Nie ma słów, które oddałyby, jaką 
wdzięczność czujemy wobec Państwa 
za okazane dobro. 
 Życzymy wszystkim zdrowych 
i  wesołych Świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych miłości i wiary. 

Tymuś wraz z rodzicami
Na zdjęciu Tymuś

Stroik - fajna sprawa

Spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia, 
szczęśliwych chwil spędzonych w gronie rodzinnym 

oraz obfitości łask w nadchodzącym roku
życzy Redakcja „Panoramy Bialskiej”
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Dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie z długobrodym jegomościem

Elementem imprezy były tańce

Mikołaj pojawił się w towarzystwie pomocników

Loteria fantowa zorganizowana została przez 
Występów podczas kiermaszu nie brakowało 

Publiczność dopisała - rodzina, znajomi, samorządowcy, sympatycy...

Święty Paweł 
czekający na śmierć
Wiem, wystąpiłem w dobrych zawodach.
I chociaż meta zagląda w oczy,
wiara kieruje je tam, za linię.
Ten, który zrzucił mnie kiedyś z konia
(Gdyby nie zrzucił? Cóż, wolę o tym
nawet nie myśleć...), dziś ze mną ginie,

jak ze Szczepanem. Niedługo ostrze
ochłodzi szyję. Tak, zimno, ciepło,
lecz nigdy letniość... Bo jeśli kochać,
to tylko wtedy, gdy coraz mocniej – 
kiedy cierpliwość, łaskawość, wieczność;
lecz nigdy zazdrość, pycha, niecnota.

Niedługo ujrzę (już nie w zwierciadle)
Pana, którego niosłem do braci
z Tesaloniki, Rzymu, Efezu
i paru innych – by pośród pragnień
mieli to pierwsze: żeby nie stracić
łączności z Ciałem, którym jest Jezus.

Wiara, nadzieja, miłość przetrwają,
na czele trzecia; ja tu nie pierwszy
i nie ostatni; więc retorykę,
podróże, listy, zmagania z wiarą
(gdy cymbał zabrzmi albo miedź zabrzęczy)
zabieram z sobą, idąc po życie.

Langusta, która
znalazła się na palmie*
Czasami jeszcze kręci mi się w głowie.
Lecz to nie fobia. To oszołomienie.
Gdy śledzę wzrokiem każdy szybki promień
ze słońca w morze. Potem widzę głębię,
która zasłania wszystko, co podwodne.

Wciąż mam na sobie sporo mułu, szlamu,
a w mięśniach przetrwał jakże znany odruch,
by się zagrzebać, by pełzać, pomału,
w ciemności, chłodzie (Odwrót? Żaden odwrót!
Wokół połacie dennego obszaru).

Lecz dziś zasycha pod dotykiem słońca
brud, osad. Wkrótce odpadnie, po prostu.
Pora się wygrzać. Poza tym jest opcja,
że ktoś tu do mnie dojdzie koniec końców.
Wolność to palma. Więzy – otchłań morska.

Wiem, jest coś więcej niż widok tam w dole.
Spoglądam w górę. Ciężko się napatrzeć!
Wciąż nie pojmuję, co ja tutaj robię...
Więc jednak można – żyć wyżej, inaczej...
Czasami jeszcze kręci mi się w głowie..

* W Akwilei, w jednej z pierwszych chrześcijańskich 
katedr znajduje się mozaika przedstawiająca 
langustę wylegującą się na czubku palmy. Można 
ją oglądać w dawnym miejscu dla katechumenów 
– osób przygotowujących się do chrztu.

Kącik poetycki
Bartosz Sadliński

5 grudnia, o godz. 17.00, w Gmin-
nym Centrum Kultury w Białej 
rozpoczęła się zabawa mikołaj-

kowa dla dzieci. Animatorki z Centrum 
zabaw TYGRYSEK w Prudniku przy-
gotowały dla najmłodszych konkursy, 
zgadywanki, układanki i tańce. Dzieci 
musiały wykazać się wiedzą na temat 
świąt, Mikołaja i jego pomocników. 

 Po zabawie nadszedł czas, aby zawołać 
św. Mikołaja; najpierw przywitał on dzieci, 
później zatańczył razem z nimi w wielkim 
kole. Wreszcie nadszedł czas na to, na co każde 
dziecko czekało najbardziej – rozdawanie 
prezentów. Każdy obdarowany podchodził 
do Mikołaja, mógł podziękować za prezent 
i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.

DR

szkolne koło wolontariatu

Prezenty zostały rozdane

Zanim rozświetlono choinkę
Jarmark mikołajkowy, przedbożonaro-

dzeniowy zorganizowany został przez 
Publiczne Gimnazjum oraz Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Białej. W pierwszą nie-
dzielę grudnia o 15:30 impreza wystartowała 
– w hali. Uwaga zebranych podzielona była 
pomiędzy śledzenie występów dziecięco-mło-
dzieżowych (z zakresu tańca, śpiewu, kaba-
retu etc.) oraz degustowanie potraw znajdu-
jących się w rozłożonych naokoło pomiesz-
czenia stoiskach. A wszystko w klimacie 
świątecznych ozdób, potraw i muzyki. Ser-
wowane smakołyki były odpłatne, co stano-
wiło dla uczniów niezłą lekcję przedsiębior-
czości. Krokiety, pierożki, ciasta i ciasteczka, 
grzaniec (bezalkoholowy) i wiele innych przy-
smaków, a do tego loteria fantowa. Impreza 
odbyła się w pozytywnej atmosferze, choć 
umiejętność przeciskania się przez tłum oka-
zywała się bardzo potrzebna. Na koniec wyru-
szył przemarsz bialskiej orkiestry na Rynek 
– tam miało miejsce rozświetlenie choinki, 
o którym piszemy w osobnym materiale.

BS
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W listopadzie grupy turniejowe Ada-
mant Dance Studio reprezento-
wały miasto i gminę Biała oraz 

województwo opolskie podczas Międzyna-
rodowego Turnieju Cheerleaders i Grand 
Prix Polski 2017 w Krakowie. 
 W  turnieju wystartowało ponad dzie-
więćset grup z Polski i  zagranicy. Uczest-
ników oceniała międzynarodowa komisja 
sędziowska. 
 Rywalizacja rozpoczęła się (już o 8:45) eli-
minacjami, które awansowały nas do finału. 
Obie grupy wystartowały w dwóch kategoriach 
tanecznych: „freestyle pom” oraz „cheer jazz”. 
 W pierwszej – zarówno Little Stars, jak 
i Gold Stars wywalczyły brązowe medale, 
natomiast w drugiej – obie grupy obroniły 
tytuły Mistrzów Polski, zdobywając najwyż-
sze podium turnieju. 
 To wielki sukces zwieńczający pracę ubie-
głego sezonu i motywujący do walki w kolej-
nym. Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy nas wspierają i trzymają za nas kciuki.

AH

23 listopada w Gminnym Cen-
trum Kultury w Białej od-
było się spotkanie autor-

skie z Krystyną Dąbrowską, malarką 
i uczestniczką drugiego sezonu pro-
gramu „Rolnik szuka żony”. Organi-
zatorem i sponsorem spotkania była 
firma Internet Serwis Bandurowski.

 Jeżeli można zarazić się energią, 
to Krystyna Dąbrowska jest jedną z 
takich, które mogą pozytywnie nastawić 
do działania. Aktywna mieszkanka 
powiatu prudnickiego znana jest przede 
wszystkim z udziału w drugiej edycji 
popularnego programu „Rolnik szuka 
żony”, emitowanego w programie 
pierwszym Telewizji Polskiej. Nie 
możemy jednak zapominać, że Pani 
Krystyna, to także malarka, która 
ze swoimi pracami często wystawia 
podczas różnego rodzaju wydarzeń 
w Prudniku. Podczas samego spo-

tkania można było podziwiać kilka 
prac artystki -najchętniej maluję 
martwą naturę i pejzaże. W moich 
obrazach często pojawiają się kwiaty 
oraz lokalne krajobrazy – mówiła 
Krystyna Dąbrowska.
 Kilkadziesiąt osób zgromadzonych 
w sali Gminnego Centrum Kultury 
w Białej pytało o udział w programie 
„Rolnik szuka żony”. – Byłam, wzięłam 
udział. Gdybym tego nie zrobiła, to bym 
się nie dowiedziała, jak to wszystko działa, 
a poza tym była to świetna zabawa i okazja 
do poznania świetnych ludzi. Z wieloma 
osobami, czy to z uczestnikami, czy 
z częścią ekipy filmowej, do dnia dzisiej-
szego utrzymuję kontakt – tłumaczyła 
Krystyna Dąbrowska i opowiadała przy 
okazji wiele anegdot z planu programu.
 Autorka udowadnia, że seniorzy 
mogą być energiczni, otwarci na ludzi 
oraz pielęgnować swoje pasje.

Jarosław Szóstka

Chwila dla fotoreporterów Krystyna Dąbrowska należy do osób nader energicznych

Zwycięstwo zostało wytańczone

5

Sukcesy Starsów u kresu sezonu Emeryci pełni energii
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Sponsorzy krzyżówki
• Pizzeria Quattro – bon na 100 zł • Restauracja Malwa – bon na 100 zł 
• Restauracja Pod Łysą – bon na 50 zł • Cukiernia Grabina – Renata 
Kimmel – bon na 50 zł • Kwiaciarnia TERESA – bon na 50 zł • Salon 
Kosmetyki Profesjonalnej OLIWIA – bon na zabieg parafiny dłoni • Salon 
fryzjerski Hair Top Style Kornelia Sobczyk – bon na 50 zł • Apteka św. 
Kamila – bon na 50 zł • Ubezpieczenia Biała RCU – 5 rocznych kuponów 
na pokrycie prowizji przy opłatach rachunków • Zamek w Mosznej – dwa 
bony 100 zł do wykorzystania w odnowie biologicznej

Kupon do krzyżówki świątecznej
Rozwiązania krzyżówki należy przesłać na tym kuponie na adres: 
Gminne Centrum Kultury 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35 na kartkach 
pocztowych lub dostarczyć osobiście  w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Hasło..................................................................................................

….......................................................................................................

Imię i nazwisko ….............................................................................

adres …........................................................................................................

Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów rozlosujemy piętnaście 
bonów pieniężnych. Regulamin krzyżówki dostępny w siedzibie GCK. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w 
Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 
z późn.zm.) przez Gminne Centrum Kultury w Białej. Przekazanie danych osobowych przez 
uczestników konkursu jest dobrowolne, mają oni prawo dostępu do ich wglądu i poprawienia.

 …..................................
(podpis)
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• Monika i Józef WISTUBA – Śmicz 
•  Krystyna i Hubert MANIETA – Ligota Bialska
• Dorothea i Joachim GIBAS – Ligota Bialska
• Rozalia i Franciszek GAŁKA – Biała
• Michalina i Bolesław OPIŁKA – Biała
• Magdalena i Alfred BARYSZ – Biała
• Lucja i Franciszek SZOLC – Górka Prudnicka
• Jadwiga i Alfred KOCZULA – Pogórze
• Anna i Józef AUGUSTYN – Grabina
• Maria i Jan HULIN – Wilków
• Jadwiga i Jan BREHMER – Wilków
• Maria i Albert HANDZIK – Otoki
• Krystyna i Klaus SZWETER – Biała
• Krystyna i Benfried AUST – Pogórze
• Maria i Paweł OTTE – Prężyna
• Lucja i Horst CURA – Śmicz
• Danuta i Mirosław DĄBROWSCY – Chrzelice
• Czesława i Marian MIZERA – Łącznik
• Róża i Alojzy ERNST – Górka Prudnicka
• Gerda i Horst WIEN – Łącznik
• Róża i Henryk TOMALA – Biała
• Alicja i Wilhelm GRELICH – Olbrachcice
• Edeltrauda i Paweł GŁOMBICA – Krobusz 
• Kazimiera i Henryk RUSZCZAK – Biała
• Krystyna i Włodzimierz TORBUS – Biała

Die Weihnachtszeit
In der Krippe liegt ein Gott,
besuchen wir Ihm jetzt sofort!

Den heiligen Ort verrät ein Stern…
dort knien wir und bleiben gern!

Ein wahrer Wunder ist geshehen,
um wahren Sinn des Fests zu sehen.

WIR LERNEN:
MINI – WÖRTERBUCH

DIE KRIPPE – żłóbek
DER STERN – gwiazda

DAS WUNDER – cud
DER WEIHNACHTSBAUM – choinka

DIE WEIHNACHTSZEIT – czas Bożego 
Narodzenia

A B C D E F G H I J K L

♫ ▪▪ ☼ ♦ ♯ ● ⌂ ☻ ♪ ◄ ♣ ◙

M N O P R S T U W X Y Z

○ ꞋꞋꞋ ◊ ► □ ▬ ■ ♠ ∞ ♥ ▫▫ ◘

● □ ◊ ☻ ♯ ∞ ♯ ♪ ☻ ꞋꞋꞋ ♫ ☼ ☻ ■ ♯ ꞋꞋꞋ ♠ ꞋꞋꞋ ♦ ♯ ♪ ꞋꞋꞋ

⌂ ♠ ■ ♯ ꞋꞋꞋ □ ♠ ■ ▬ ☼ ☻ ♪ ꞋꞋꞋ ▬ ꞋꞋꞋ ♯ ♠ ♯ ◄ ♫ ☻ □ !

!

Vier Adventskerzen leuchten hell.
Die Weihnachtszeit ist offiziell!

Der Weihnachtsbaum ist wunderschön!
Glänzt und glizert, groβ und grün.

In Liebe verbringen wir die Zeit,
vergesst die Wut, Hass und Neid.

Gemeinsam am Tisch sitzen jetzt alle
mit Tradition durch unendliche Jahre!

Entschlüsselt den Satz 

und findet heraus 
wie die Lössung 

lautet. ;)
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W nurt świętowania 20-lecia działalności w Odnowie Wsi wpisał się także Łącznik

W głowie gołębia kryje się naturalny GPS Pańskie oko tuczy nie tylko konia

• 29.11. – w Olbrachcicach sprawca 
znęcał się nad ofiarą

• 2.12.  – w Dębinie sprawca kiero-
wał samochodem w stanie nietrzeź-
wości alkoholowej

• 6.12. – w Olbrachcicach sprawca 
krótkotrwale używał samocho-
du, następnie porzucił uszko-
dzony pojazd

7

Gołębie zostały wystawione

Ulepszanie codzienności

Projekt pn. Rewitalizacja centrum miasta Biała zakwalifi-
kowany został do dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014–2020 w ramach działania 10.2.Inwestycje wynikające 
z Lokalnych Planów Rewitalizacji. W ramach zadania plano-
wana jest przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami oraz 
przebudowa byłego kościoła ewangelickiego na centrum 
kulturalne „Stolarnia”. Planowany koszt prac to 6.471.918,81 
zł, dofinansowanie przyznano wysokości: 4.853.939,10 zł.

W ostatnich wydaniach „Pa-
noramy Bialskiej” nie brako-
wało tematów związanych 

z dwudziestoleciem działalności 
w „sieci” pod nazwą Odnowa Wsi. 
Rzeczywiście ten okrągły jubileusz 
dotyczył poszczególnych wiosek, 
które– oczywiście – przed laty włą-
czyły się w ten nurt. Jest zatem czas 
podsumowań – co wyszło, a co mo-
gło pójść lepiej. Także Łącznik miał 
co świętować.

 Z tej okazji na światło dzienne wyszła 
nawet publikacja pod wymownym 
tytułem „Łącznik wczoraj i  dziś...”. 
Z dopiskiem „... w XX-lecie programu 
Odnowy Wsi Opolskiej w  Łączniku”. 
Broszura jest bezpłatna i kolportowana 
była podczas spotkania, które odbyło 
się w sobotnie popołudnie, 9 grudnia, 
w  sali widowiskowo-sportowej przy 
łącznickim zespole szkół. Impreza 
potrwała parę godzin, zwieńczona zaś 

była projekcją piętnastominutowego 
filmu dokumentalnego dotyczącego – 
a jakże – Łącznika.
 Oba promocyjne materiały – ksią-
żeczka i film – dobrze się uzupełniały. 
Zebrani mogli dowiedzieć się co nieco 
o  historii kościoła, szkoły, dawnego 
zakładu dziewiarskiego, o  zmianach 
społeczno-gospodarczych na przestrzeni 
wieków. Było co nieco na temat osób, 
które łącznicką rzeczywistość tworzyły 
i tworzą, a także o organizacjach oraz 
instytucjach. Atutem broszury jest 
– dodatkowo – mnóstwo porównań 
fotograficznych – jak np. wyglądała 
jakaś ulica, a jak wygląda.
 Dorota Małek oraz Konrad Moszczeński 
zreferowali dokonania, projekty, zadania 
etc. realizowane ostatnimi czasy w Łącz-
niku. Zaprezentujemy je w najbliższym 
wydaniu „Panoramy Bialskiej”.
 Na zebranych czekał dodatkowo 
mięsny poczęstunek (obiadokolacyjny), 
który zapewniły z kolei panie z koła go-

spodyń w Chrzelicach. Zresztą – formuła 
spotkania brzmiała „Łącznik łączy”; 
chodzi zatem o  integrację w  świetle 
idei, jaką jest ulepszanie codzienności 
na wsi. Tu droga, tam chodnik; tu altana 
grillowa, tam siłownia; tu festyn, tam 
jarmark. I tak posuwa się różne sprawy 
do przodu.
 Na scenę wychodziły też i były odzna-
czane osoby zasłużone dla rozwoju wsi 

Łącznik – osoby, które dały podwaliny 
pod różne działania.
 Obchody jubileuszu były wydarzeniem 
poprzedzającym jarmark bożonaro-
dzeniowy. Odbył się on dzień później, 
w tym samym budynku i pomieszczeniu 
(piszemy o tym na pierwszej i dziewiątej 
stronie naszej gazety).

Bartosz Sadliński

Drugiego i  trzeciego grudnia 
w Gminnym Centrum Kultury 
można było podziwiać wy-

stawę gołębi – białych, brązowych, 
niebieskawych, szarych, ale przede 
wszystkim: zaprawionych w bojach 
(a właściwie... w lotach).

 Około stu osobników zgromadzono w sali 
na parterze. Umieszczone zostały w niewiel-
kich klatkach, wiec należało unikać gwał-
townych ruchów, coby nie stresować tych 
sympatycznych stworzeń. Okazy porówny-
wane były w wielu kategoriach, zaś wystawę 
zorganizował prudnicki oddział Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 
(obejmujący Prudnik, Łąkę Prudnicką, 
Białą, Ligotę Bialską, Głogówek, Lubrzę).
 Rasowy gołąb potrafi kosztować około 
tysiąca złotych. Jest jednak w stanie pożyć 
nawet kilkanaście lat. Już od małego przy-
zwyczajany jest do lotów, po to później zna-
leźć drogę do domu nawet z tysiąca kilome-
trów (swoją drogą – przyroda bywa zdumie-

wająca). Loty odbywają się w różnych warun-
kach pogodowych, z wiatrem i pod wiatr. 
 W  hodowli dużą rolę odgrywa odpo-
wiedni dobór osobników, karma, „zakwa-
terowanie”, treningi. Choć dla laika, gołę-
bie są do siebie bardzo podobne, hodowca – 
ponoć – zawsze rozpozna, który jest który. 
Zwierzętom może zagrażać ospa, salmo-
nella, jastrząb, jednak... są szczepionki, są 
weterynarze – jest doświadczenie.
 Z wystawą związany był konkurs – w kate-
gorii STANDARD porównywano gołębie pod 
względem budowy kości (mostek, mied-
nica), formy oraz wytrzymałości pleców 
i kupra, jakości upierzenia skrzydła i ogona, 
umięśnienia, równowagi i harmonii ciała, 
jakości oka i głowy, a także kondycji i tzw. 
ogólnego wrażenia. Do artykułu załączamy 
wyniki konkursowe.

BS
Wyniki konkursowe w kategorii 

STANDARD:
Kategoria sport roczne 
– 1 nagroda – M. Koryzna–Łukasik

Kategoria sport młode 
– 1 nagroda – Marek Trzaska
– 1 nagroda – M. Koryzna–Łukasik
Kategoria sport dorosłe 
– 1  nagroda – Marek Trzaska
– 1 nagroda – Józef Przyklenk
Kategoria sport A 
– 1 nagroda – Marek Trzaska
Kategoria sport B 
– 1 nagroda – Edward Żurawiecki
– 1 nagroda – Józef Przyklenk
Kategoria sport C
– 1 nagroda – Edward Żurawiecki
– 1 nagroda – Marek Trzaska
Kategoria sport D 
– 1 nagroda – Czesław Klimek

– 1 nagroda – Marek Trzaska
Kategoria młode z konkursem 
– 1 nagroda – Marcin Rygiel
– 1 nagroda – Kazimierz Zarzycki
Kategoria dorosłe z konkursem 
– 1 nagroda – Kazimierz Zarzycki
Kategoria dalekodystansowa 
– 1 nagroda – Józef Przyklenk
Kategoria olimpijska standard 
– 1 nagroda – Kazimierz Zarzycki
– 1 nagroda – Edward Żurawiecki
Kategoria olimpijska standard młode 
– 1 nagroda – Marcin Rygiel
– 1 nagroda – Tadeusz Trzaska
Kategoria specjalna wyczyn 
–  1 nagroda – Józef PrzyklenkAlbert Kwoczek - doświadczony hodowca gołębi
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Serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy uczestniczyli

w ostatniej drodze
śp. Irmgardy Daniel

składa syn Joachim z rodziną
Herta Klimisz, ur. 1930, zm. 5.11.2017 r., zam. Biała

Adriana Ernst, ur. 1977, zm. 6.11.2017 r., zam. Łącznik
Elżbieta Baucza, ur. 1944, zm. 19.11.2017 r., zam. Biała

Guido Nowak, ur. 1941, zm. 19.11.2017 r., zam. Olbrachcice
Józef  Małota, ur. 1947, zm. 24.11.2017 r., zam. Łącznik

Stanisława Leszczyńska, ur. 1937, zm. 26.11.2017 r., zam. Kolnowice
Mikołaj Szynke, ur. 1955, zm. 2.12.2017 r., zam. Śmicz

Irmgarda Daniel, ur. 1939, zm. 3.12.2017 r., zam. Grabina
Bernard Deszczka, ur. 1954, zm. 3.12.2017 r., zam. Gostomia

Jan Broda, ur. 1966, zm. 3.12.2017 r., zam. Pogórze
Rudolf Gąsior, ur. 1938, zm. 4.12.2017 r., zam. Mokra

Zarząd Mniejszości Niemieckiej 
w Pogórzu po raz trzeci w ra-
mach projektu „Ein Generation-

streffen aus dem Anlass des Martin-
stages“ zorganizował 9 listopada. 
obchody Dnia Świętego Marcina. 

 W ramach projektu odbyły się też (tydzień 
wcześniej, bo 2 listopada) warsztaty pla-
styczne dla dzieci,  podczas których przygo-
towywały one kolorowe lampiony ze szkla-
nych słoików według własnych, przeróżnych 
pomysłów. Dzieci oprócz tworzenia lampio-
nów zajęte były nauką niemieckich piose-
nek związanych z obchodami Dnia Świę-
tego Marcina, poznały obyczaje i legendę 
związaną z tą postacią.
 Pod bacznym okiem nauczyciela języka 
mniejszości narodowej niemieckiej M. Hel-
feier, uczniowie klasy trzeciej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Łączniku (filii w Pogó-
rzu) przygotowali krótką scenkę w języku nie-
mieckim o świętym Marcinie, która została 
wystawiona  w Kościele pod wezwaniem św. 
Edyty Stein w Pogórzu po mszy szkolnej (9 
listopada): przewodniczył  jej wikary para-
fii Łącznik: Adam Łotocki. 

 Po inscenizacji i śpiewie piosenek ku czci 
świętego wszyscy udali się na procesję z lam-
pionami, ulicami Pogórza. Główną atrak-
cją był św. Marcin na koniu, który szedł na 
czele procesji w pięknym przebraniu. O bez-
pieczeństwo zadbała miejscowa jednostka 
straży pożarnej. 
 Zarząd Mniejszości Niemieckiej zaprosił 
mieszkańców i przybyłych gości na poczę-
stunek do świetlicy wiejskiej. Nie zabrakło  
rogali świętomarcińskich, kawy, herbaty oraz 
miłej atmosfery.  Plac przy świetlicy rozświe-
tlały kosze z ogniem świętego Marcina. 
 W ramach projektu zakupiono nagrody dla  
dzieci, które wręczono uroczyście podczas 
obchodów Dnia Świętego Marcina w świe-
tlicy wiejskiej. Projekt cieszył się dużym zain-
teresowaniem. Jako przewodnicząca DFK 
w Pogórzu chciałam serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy zaangażowali się 
w uświetnienie tej imprezy.
 Źródłem finansowania projektu były środki 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Repu-
bliki Federalnej Niemiec za pośrednictwem 
Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych w Polsce

Monika Helfeier

Nie mogło zabraknąć przybysza z długą brodą, w czerwonym stroju

Impreza cieszyła się zainteresowaniem Uczestnicy prezentują swoje prace

Ważnym momentem obchodów świętomarcińskich jest scena, w której Marcin przyodziewa biedaka

Z smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Jana Puchały

Sołtysa wsi Miłowice
Żonie i Dzieciom

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Burmistrz Białej, Radni Rady Miejskiej,
Sołtysi Gminy Biała

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej
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Girlandy, szopka i... piec c.o. Święty Marcin odwiedził Pogórze

Szkoła w Grabinie zawsze łą-
czyła miejscową społeczność, 
podtrzymywała więzi sąsiedz-

kie i poczucie wspólnoty. Nowa pla-
cówka edukacyjna prowadzona przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji 
w Grabinie kontynuuje chlubne tra-
dycje. Spotyka się też z wieloma do-
wodami życzliwości ze strony miesz-
kańców Grabiny, Otok i Rzymkowic.

 Swoje wsparcie okazali oni po awarii 
pieca centralnego ogrzewania. Konieczny 
okazał się zakup nowego urządzenia, 
więc rada rodziców urządziła jarmark 
bożonarodzeniowy, by zebrać chociaż 
część potrzebnych funduszy.
 W  przygotowania do uroczystości 
włączyli się nauczyciele i  pracownicy 
szkoły. Wraz z uczniami zadbali o program 
artystyczny, wystrój szkoły, a także pomogli 
dzieciom wykonać kartki świąteczne, 
zaś w czasie jarmarku zaopiekowali się 
pociechami gości.
 Zorganizowana w niedzielę, 3 grudnia 
2017 impreza udowodniła, że szkoła 
nadal integruje lokalną zbiorowość. 

W udekorowanych girlandami pomiesz-
czeniach kłębiły się tłumy. Ogromnym 
powodzeniem cieszyły się przygotowane 
przez Radę Rodziców ozdoby choinkowe, 
stroiki i kartki świąteczne. Można było 
skosztować także wyśmienitych ciast, 
pierogów i innych świątecznych specjałów. 
Gorące emocje wywołała aukcja: szopki 
wykonanej przez panią Danutę Srokę oraz 
pracy plastycznej jednej z  młodszych 
mieszkanek Grabiny. Nie mniejsze 
zainteresowanie wzbudziły występy 
dzieci, które publiczność nagrodziła 
głośnymi brawami. Gość honorowy: 
burmistrz Białej – pan Edward Plicko 
w  ciepłych słowach wyraził radość 
z powodu działalności szkoły.
 Instytucja istnieje dzięki zaangażowaniu 
rodziców i wszystko wskazuje, że wraz 
z dziećmi stanowią oni jej największy 
kapitał. Zarząd, dyrekcja szkoły, rada 
rodziców, nauczyciele i uczniowie gorąco 
dziękują wszystkim gościom za udział 
w  jarmarku, ale przede wszystkim za 
okazaną serdeczność i wsparcie.

Monika Kęsek
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Ciasto i kawa Pogórzanie w okołoświątecznych stylizacjach

Pogoda była mroźna, ale atmosfera gorącaStroiki, świece i inne ozdoby

Bialska Orkiestra Dęta znów pokazała co potrafiDzieci przebrane za aniołów, w dodatku w mikołajowych czapkach - to znak, że święta tuż tuż

Odbył się pokaz sztucznych ogni

dokończenie ze str 1

9

 Hala łącznickiego zespołu szkół – tam 
można było udać się na radosne spotkanie 
pełne atrakcji. Stroiki świąteczne, cho-
inki, aniołki, ozdoby na bazie szyszek, 
pierniki i  wiele innych atrakcji – dla 
podniebienia i nie tylko. Niejedna osoba 
miała na głowie mikołajową czerwoną 
czapkę, niejedno stoisko nawiązywało 
stylistyką do stajenki i żłóbka. 
 „Betlejem jest w nas” – takie motto wid-
niało nad sceną, na której rozegrały się sprawy 
artystyczne. W rolę konferansjera wcielił się 
Joachim Kosz. Występów było wiele. Wśród 
nich znalazły się te wokalne – w wykonaniu 
podopiecznych Iwony Preussner (do ciekaw-
szych punktów tej części programu należało 

wykonanie na dwa głosy – instruktorki oraz 
jej córki – popularnej piosenki „Uciekali”, 
związanej z musicalem „Metro”).
 Oprócz dzieci ze szkół z Łącznika i Pogó-
rza – bo o nich była mowa – wystąpiły chóry: 
Seniores oraz Zgoda. Nie zabrakło kolęd i róż-
nych okołoświątecznych piosenek. W pro-
gramie znalazła się także gawęda ks. Man-
freda Słabonia o – jakże by inaczej – trady-
cjach bożonarodzeniowych. Na ścianach 
widniała natomiast ekspozycja dziecięcych 
prac konkursowych. Nie brakowało stoisk 
z rękodziełem lokalnych twórców.
 Za przeszło dwieście złotych zlicy-
towano maskotkę. Jak zostało powie-
dziane – środki przeznaczone będą na 
rehabilitację Michasia.

BS

W nastrojowym
półmroku  Burmistrz Białej Edward Plicko – 

w krótkim przemówieniu – nawiązał do 
inwestycji: tych realizowanych i tych pla-
nowanych; mówił np. o rewitalizacji Rynku 
(dziś wiemy już, że projekt przeszedł 
i zamysł dojdzie do skutku).
 Imprezę uświetnili szczudlarze, którzy 
nie tylko popisywali się zabawną umiejętno-
ścią chodzenia na przydługawych nogach, 
ale także rozdawali dzieciom cukierki. Byli 
także inni sympatyczni przebierańcy.
 Bialska choinka – w popularnym ostatnio 
kształcie stożka (nie imitująca ściśle choinki 
naturalnej, ale za to bardziej funkcjonalna) 
– rozbłysła na wszystkie strony, przypomi-
nając, że święta już niedługo. Chwilę póź-
niej miał miejsce pokaz sztucznych ogni. 
 Publiczność dopisała, a na zmarznię-
tych czekał grzaniec.
Tekst i podpisy do zdjęć: Bartosz Sadliński

Zdjęcia: Marek Doskocz

Jest choinka
dokończenie ze str 1

„Es ist wieder so weit, die schöne 
Adventszeit“ – tymi słowami powitała 
mieszkańców pogórza i Frącek przewod-
nicząca DFK w Pogórzu Monika Helfeier 
na tegorocznym spotkaniu adwentowym, 

które odbyło się 10 grudnia o godz 14:00 
na sali w Pogórzu. Spotkanie rozpoczęto 
od odśpiewania hymnu „Oberschleisien 
ist mein Heimatland”.
 Na spotkanie przybyło ponad 70 

gości. Wspólnie spędzony czas umilał 
nam zespół Skowronki z  Suchej koło 
Strzelec Opolskich. Nie brakowało 
kawałów i uśmiechu na twarzach gości, 
a także grzańca, kawy, ciasta i kolacji. 

Spotkanie, jak co roku, był okazją do 
przedstawienia sprawozdania z  dzia-
łalności koła DFK za kończący się rok.
 W późnych godzinach popołudniowych 
wszyscy rozeszli się do domów.

Uśmiech na twarzach gości

PB
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Kupon
konkursowy

wytnij ze str. 6 
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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 ratyCHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

www.german-shop.pl  info@german-shop.pl
Krzysztof Schuster  Olbrachcice 21 a

tel: 606 631 142, 503 107 561

Usługi Budowlane
Schuster

º Malowanie  º Tapetowanie
  º Rigipsy  º Gładzie

  º Posadzki

SPRZEDAM
10 ha gruntów rolnych 

w jednym kawałku. 
Browiniec Polski.

Oferty cenowe: SMS pod 
nr kom.+491724244372.
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1 Pn NOWY ROK
2 Wt Makarego, Izydora
3 Śr Danuty, Genowefy
4 Cz Anieli, Tytusa
5 Pt Hanny, Edwarda
6 Sb TRZECH KRÓLI
7 Nd Lucjana, Juliana
8 Pn Seweryna, Erharda
9 Wt Marceliny, Marcjanny

10 Śr Dobrosława, Wilhelma
11 Cz Honoraty, Matyldy
12 Pt Arkadiusza, Czesławy
13 Sb Bogumiła, Weroniki
14 Nd Feliksa, Hilarego
15 Pn Domosława, Makarego
16 Wt Marcelego, Włodzimierza
17 Śr Antoniego, Jana
18 Cz Małgorzaty, Piotra
19 Pt Henryka, Mariusza
20 Sb Fabiana, Sebastiana
21 Nd DZIEŃ BABCI
22 Pn DZIEŃ DZIADKA
23 Wt Ildefonsa, Rajmunda
24 Śr Felicji, Tymoteusza
25 Cz Tatiany, Miłosza
26 Pt Pauli, Polikarpa
27 Sb Angeliki, Przybysława
28 Nd Walerego, Tomasza
29 Pn Franciszka, Zdzisława
30 Wt Macieja, Martyny
31 Śr Ludwika, Marceliny

Styczeń
1 Cz Brygidy, Ignacego
2 Pt MB GROMNICZNEJ
3 Sb Błażeja, Telimeny
4 Nd Andrzeja, Weroniki
5 Pn Agaty, Adelajdy
6 Wt Bohdana, Doroty
7 Śr Romualda, Ryszarda
8 Cz TŁUSTY CZWARTEK
9 Pt Jakuba,Apolonii

10 Sb Jacka, Scholastyki
11 Nd ODPUST W ŁĄCZNIKU
12 Pn Eulalii, Nory
13 Wt Grzegorza, Katarzyny
14 Śr WALENTYNKI/POPIELEC
15 Cz Faustyna, Jowity
16 Pt Danuty, Julianny
17 Sb Donata, Łukasza
18 Nd Konstancji, Maksyma
19 Pn Arnolda, Konrada
20 Wt Leona, Ludomiła
21 Śr Eleonory, Kiejstuta
22 Cz Małgorzaty, Marty
23 Pt Izabeli, Polikarpa
24 Sb Macieja, Bogusza
25 Nd Cezarego, Wiktora
26 Pn Aleksandra, Mirosława
27 Wt Gabriela, Anastazji
28 Śr Romana, Makarego

Luty

1 Cz Albiny, Dawida
2 Pt Heleny, Henryka
3 Sb Maryny, Kunegundy
4 Nd Kazimierza, Łucji
5 Pn Adriana, Fryderyka
6 Wt Jordana, Róży
7 Śr Pawła, Tomasza
8 Cz DZIEŃ KOBIET
9 Pt Franciszki, Katarzyny

10 Sb Cypriana, Makarego
11 Nd Benedykta, Konstantego
12 Pn Bernarda, Grzegorza
13 Wt Krystyny, Bożeny
14 Śr Leona, Matyldy
15 Cz Longina, Klemensa
16 Pt Herberta, Izabeli
17 Sb Patryka, Zbigniewa
18 Nd Cyryla, Edwarda
19 Pn Józefa, Bogdana
20 Wt Eufemii, Klaudii
21 Śr Benedykta, Lubomiry
22 Cz Katarzyny, Bogusława
23 Pt Oktawiana, Pelagii
24 Sb Gabriela, Marka
25 Nd NIEDZIELA PALMOWA
26 Pn Teodora, Emanuela
27 Wt Lidii Ernesta
28 Śr Anieli, Sykstusa
29 Cz WIELKI CZWARTEK
30 Pt WIELKI PIĄTEK
31 Sb WIELKA SOBOTA

Marzec
1 Nd WIELKANOC
2 Pn LANY PONIEDZIAŁEK
3 Wt Ryszarda, Antoniego
4 Śr Izydora, Wacława
5 Cz Ireny, Wincentego
6 Pt Izoldy, Celestyny
7 Sb Hermana, Rufina
8 Nd Dionizego, Cezaryny
9 Pn Mai, Dymitra

10 Wt Małgorzaty, Michała
11 Śr Filipa, Leona
12 Cz Juliusza, Ludosława
13 Pt Przemysława, Hermenegildy
14 Sb Bereniki, Waleriana
15 Nd Mara, Anastazji
16 Pn Bernadety, Juli
17 Wt Klary, Roberta
18 Śr Apoloniusza, Bogusławy
19 Cz Adolfa, Tymona
20 Pt Agnieszki, Czesława
21 Sb Anzelma, Bartosza
22 Nd Leona, Kai
23 Pn Jerzego, Wojciecha
24 Wt Aleksandra, Horacego
25 Śr Jarosława, Marka
26 Cz Marzeny, Klaudiusza
27 Pt Teofila, Zyty
28 Sb Pawła, Walerii
29 Nd Piotra, Rity
30 Pn Katarzyny, Mariana

Kwiecień

1 Wt ŚWIĘTO PRACY
2 Śr DZIEŃ FLAGI RP
3 Cz KONSTYTUCJI 3 MAJA
4 Pt Floriana, Moniki
5 Sb Ireny, Waldemara
6 Nd Judyty, Juranda
7 Pn Gustawy, Ludmiły
8 Wt Stanisława, Dezyderii
9 Śr Grzegorza, Bożydara

10 Cz Antoniego, Antonina
11 Pt Igi, Miry
12 Sb Pankracego, Dominika
13 Nd ODPUSTY W KROBUSZU

I LIGOCIE BIALSKIEJ
14 Pn Bonifacego, Macieja
15 Wt Zofii, Jana
16 Śr Andrzeja, Jędrzeja
17 Cz Sławomira, Paschalisa
18 Pt Eryka, Aleksandry
19 Sb Iwa, Piotra
20 Nd ZIELONE ŚWIĄTKI
21 Pn Kryspina, Wiktora
22 Wt Heleny, Wiesławy
23 Śr Iwony, Emilii
24 Cz Joanna, Zuzanna
25 Pt Grzegorza, Magdy
26 Sb DZIEŃ MATKI
27 Nd Jana, Juliusza
28 Pn Jaromira, Justa
29 Wt Marii Magdaleny
30 Śr Feliksa, Ferdynanda
31 Cz BOŻE CIAŁO

Maj
1 Pt DZIEŃ DZIECKA
2 Sb Erazma, Marianny
3 Nd Klotyldy, Leszka
4 Pn Franciszka, Karola
5 Wt Waltera, Bonifacego
6 Śr Dominiki, Norberta
7 Cz Roberta, Wiesława
8 Pt Medarda, Maksyma
9 Sb Felicjana, Pelagii

10 Nd Bogumiła, Małgorzaty
11 Pn Barnaby, Radomiła
12 Wt Janiny, Onufrego
13 Śr Antoniego, Lucjana
14 Cz Elizy, Bazylego
15 Pt Jolanty, Wita
16 Sb Aliny, Justyny
17 Nd Laury, Alberta
18 Pn Elżbiety, Marka
19 Wt Gerwazego, Protazego
20 Śr Bogny, Florentyny
21 Cz Alicji, Alojzego
22 Pt Pauliny, Flawiusza
23 Sb DZIEŃ OJCA
24 Nd ODPUST W SOLCU
25 Pn Łucji, Wilhelma
26 Wt Jana, Pawła
27 Śr Władysława, Maryli
28 Cz Ireneusza, Leona
29 Pt ODP. W BIAŁEJ-STARYM M.
30 Sb Emilii, Lucyny

Czerwiec

1 Nd ODPUST W ŁĄCZNIKU
2 Pn Jagody, Urbana
3 Wt Anatola, Jacka
4 Śr Malwiny, Izabeli
5 Cz Karoliny, Antoniego
6 Pt Dominiki, Łucji
7 Sb Estery, Metodego
8 Nd Edgara, Elżbiety
9 Pn Lukrecji, Weroniki

10 Wt Amelii, Filipa
11 Śr Olgi, Kaliny
12 Cz Jana, Pameli
13 Pt Irwina, Margarety
14 Sb Marcelina, Ulryka
15 Nd ODPUST W GRABINIE
16 Pn Mariki, Benity
17 Wt Anety, Aleksego
18 Śr Erwina, Kamila
19 Cz Alfreda, Wincentego
20 Pt Czesława, Hieronima
21 Sb Daniela, Dalidy
22 Nd ODPUST W PRĘŻYNIE 
23 Pn Bogny, Sławosza
24 Wt Kingi, Krystyny
25 Śr Krzysztofa, Walentyny
26 Cz Anny, Mirosławy
27 Pt Natalii, Aureliusza
28 Sb Aidy, Innocentego
29 Nd Marty, Olafa
30 Pn Julity, Ludmiły
31 Wt Ignacego, Ernesty

Lipiec
1 Śr Justyna, Nadii
2 Cz Alfonsa, Kariny
3 Pt Lidii, Augusta
4 Sb Dominika, Protazego
5 Nd Marii, Oswalda
6 Pn Jakuba, Sławy
7 Wt Doroty, Kajetana
8 Śr Cyriaka, Emiliana
9 Cz Romualda, Romana

10 Pt Borysa, Filomeny
11 Sb Ligii, Zuzanny
12 Nd ODPUST W POGÓRZU
13 Pn Diany, Hipolita
14 Wt Euzebiusza, Maksymiliana
15 Śr ODPUST W BIAŁEJ
16 Cz Joachima, Rocha
17 Pt Jacka, Anity
18 Sb Heleny, Bronisława
19 Nd Bolesława, Juliana
20 Pn Bernarda, Sobiesława
21 Wt Joanny, Kazimiery
22 Śr Cezarego, Zygfryda
23 Cz Apolinarego, Filipa
24 Pt Bartłomieja, Malwiny
25 Sb Ludwika, Luizy
26 Nd Marii, Natalii
27 Pn Józefa, Moniki
28 Wt Patrycji, Adeliny
29 Śr Jana, Sabiny
30 Cz Szczęsnego, Róży
31 Pt Rajmunda, Ramony

Sierpień

1 Sb Bronisławy, Idziego
2 Nd ODPUST W GOSTOMI
3 Pn Izabeli, Szymona
4 Wt Liliany, Rozalii
5 Śr Doroty, Wawrzyńca
6 Cz Beaty, Eugeniusza
7 Pt Melchiora, Reginy
8 Sb Marii, Adrianny
9 Nd ODPUST W KOLNOWICACH

10 Pn Łukasza, Mikołaja
11 Wt Jacka, Dagny
12 Śr Marii, Gwidona
13 Cz Eugenii, Aureliusza
14 Pt ODPUST W BROWIŃCU POL.
15 Sb Albina, Nikodema
16 Nd Edyty, Kornela
17 Pn Franciszka, Hildegardy
18 Wt Stefanii, Irmy
19 Śr Januarego, Konstancji
20 Cz Eustachego, Filipiny
21 Pt Jonasza, Mateusza
22 Sb Maurycego, Tomasza
23 Nd Bogusława, Tekli
24 Pn Gerarda, Teodora
25 Wt Aurelii, Kleofasa
26 Śr Justyny, Cypriana
27 Cz Damiana, Amadeusza
28 Pt Luby, Wacława
29 Sb Michała, Michaliny
30 Nd DZIEŃ CHŁOPAKA

Wrzesień
1 Pn Danuty, Remigiusza
2 Wt Teofila, Dionizego
3 Śr Teresy, Józefy
4 Cz Rozalii, Franciszka
5 Pt Igora, Apolinarego
6 Sb Artura, Brunona
7 Nd Marii, Marka
8 Pn Pelagii, Brygidy
9 Wt Arnolda, Dionizego

10 Śr Franciszka, Pauliny
11 Cz Aldony, Emila
12 Pt Eustachego, Maksymiliana
13 Sb Edwarda, Geralda
14 Nd ODPUST W MOKREJ
15 Pn Jadwigi, Teresy
16 Wt Gawła, Florentyny
17 Śr Małgorzaty, Ryszarda
18 Cz Juliana, Łukasza
19 Pt Piotra, Pawła
20 Sb Ireny, Kleopatry
21 Nd Urszuli, Hilarego
22 Pn Halki, Kordiana
23 Wt Marleny, Seweryna
24 Śr Marcina, Rafała
25 Cz Darii, Wilhelminy
26 Pt Ewarysta, Łucjana
27 Sb Iwony, Sabiny
28 Nd Szymona, Tadeusza
29 Pn Euzebii, Wiloletty
30 Wt Zenobii, Przemysława
31 Śr HALLOWEEN

Październik

 1 Cz WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2 Pt ZADUSZKI
3 Sb Huberta, Sylwii
4 Nd Karola, Olgierda
5 Pn Elżbiety, Sławomira
6 Wt Feliksa, Leonarda
7 Śr Antoniego, Ernesta
8 Cz Seweryna, Gotfryda
9 Pt Teodora, Ursyna

10 Sb Leny, Ludomira
11 Nd ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
12 Pn Renaty, Witolda
13 Wt Stanisława, Mikołaja
14 Śr Agaty, Serafina
15 Cz Alberta, Leopolda
16 Pt Edmunda, Marii
17 Sb Grzegorza, Salomei
18 Nd Klaudyny, Romana
19 Pn Elżbiety, Seweryny
20 Wt Anatola, Rafała
21 Śr Janusza, Marii
22 Cz Cecylii, Marka
23 Pt Adeli, Klemensa
24 Sb Emmy, Flory
25 Nd ODPUST W ŚMICZU
26 Pn Delfiny, Lechosława
27 Wt Waleriana, Wirgiliusza
28 Śr Zdzisława, Lesława
29 Cz ANDRZEJKI
30 Pt Andrzeja, Justyny

Listopad
1 Sb Natalii, Blanki
2 Nd Balbiny, Pauliny
3 Pn Franciszka, Ksawerego
4 Wt BARBÓRKA
5 Śr Saby, Kryspiny
6 Cz MIKOŁAJKI
7 Pt Marcina, Ambrożego
8 Sb ODP. W OLBRACHCICACH
9 Nd Leokadii, Wiesławy

10 Pn Danieli, Julii
11 Wt Damazego, Waldemara
12 Śr Aleksandra, Adelajdy
13 Cz Łucji, Otylii
14 Pt Alfreda, Izydora
15 Sb Niny, Celiny
16 Nd Albiny, Zdzisławy
17 Pn Olimpii, Łazarza
18 Wt Gracjana, Bogusława
19 Śr Gabrieli, Dariusza
20 Cz Bogumiły, Dominika
21 Pt Tomasza, Piotra
22 Sb Honoraty, Zenona
23 Nd Sławomiry, Wiktorii
24 Pn WIGILIA
25 Wt BOŻE NARODZENIE
26 Śr 2 DZIEŃ ŚWIĄT
27 Cz Jana, Żanety
28 Pt Teofili, Godzisława
29 Sb Dawida, Tomasza
30 Nd Eugeniusza, Rainera
31 Pn SYLWESTER

Grudzień


