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Paczki dla potrzebujących „Ogrodnik” został ujęty

Dorodne krzewy zostały zabezpieczone przez policję

Dwudziestopięciolatek usłyszał już zarzuty

Trzydzieści dwie osoby otrzymały paczki

Adresatami akcji były osoby schorowane i samotne

Akcja prowadzona jest corocznie

Z okazji Światowego Dnia Cho-
rego, który obchodzimy jede-
nastego lutego, Mniejszość 

Niemiecka w Pogórzu przygo-
towała paczki żywnościowe dla 
osób samotnych i schorowanych. 
W tym roku otrzymały trzydzieści 
dwie osoby.

 Akcja ta prowadzona jest w Pogórzu 
co roku, nieprzerwanie od dwunastu 
lat. Część środków na paczki koło DFK 
pozyskuje z  jednego procenta, który 
można przekazać na Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców na 
Śląsku Opolskim, wpisując nr KRS 
w  coroczne rozliczenie podatkowe. 
(KRS 0000017757).

BKI

Dwudziestopięciolatek (miesz-
kaniec województwa opol-
skiego) podejrzany o niele-

galną uprawę konopi indyjskich 
został zatrzymany przez policję.

 Uprawiał on rośliny w wynajmowanych 
budynkach znajdujących się na terenie 
dwóch powiatów. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli łącznie niemal osiemdziesiąt 
krzewów, a także specjalistyczny sprzęt do 
ich uprawy oraz dziesięć tysięcy złotych na 
poczet przyszłej kary. Zatrzymany usłyszał 
już zarzuty związane zarówno z uprawą, 
jak i posiadaniem narkotyków. Trzy lata 
więzienia – tyle grozi mu maksymalnie.
 Zajmujący się przestępczością narkoty-
kową policjanci z Białej ustalili, że na terenie 
gminy Biała oraz powiatu strzeleckiego znaj-
dują się dwie nielegalne plantacje marihuany. 

Końcem stycznia tamtejsi funkcjonariusze 
razem z policjantami z Komendy Powiato-
wej Policji w Prudniku weszli na teren tych 
posesji. Obie nieruchomości – według usta-
leń policjantów – wynajmowane były przez 
młodego mieszkańca powiatu opolskiego 
od niedawna. Dwudziestopięciolatek został 
zatrzymany jeszcze w tym samym dniu.
 Śledczy natrafili – podczas przeszukania 
pomieszczeń – na specjalne namioty, 
w których uprawiane były konopie 
indyjskie. Namioty zostały wyposażone 
w oświetlenie, ogrzewanie i system 
wentylacyjny (zatem: profesjonalizm). 
Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 
siedemdziesiąt siedem sadzonek (plus 
wspomniany sprzęt).
 Fotografie oraz informacje zawarte w 
artykule pochodzą z Komendy Powiatowej 
Policji w Prudniku.

Coś dla babć, coś dla dziadków

Dla babć i dziadków były to wzruszające chwile Wnuki i wnuczki zaprezentowali program artystyczny

16 stycznia odbyła się uroczy-
stość Dnia Babci i Dziadka 
w Przedszkolu w Pogórzu.

 Dzieci pod kierunkiem p. Agnieszki 
przygotowały wiersze, piosenki oraz 
inscenizację dla przybyłych gości. 
 Po występie wzruszeni dziadkowie i 
babcie mogli skosztować ciast upieczonych 
przez mamy oraz porozmawiać wspólnie 
przy kawie. 
 Przedszkolaki jak zwykle spisały się 
na medal .

BKI
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Koniec piyrszyj rajzy do rajchu

Z Achen jechałach do drugiego 
ujka nach Munster na 2 dni. 
Widać boło, iż ich gryzie Hajmwyj 

na starość. Piyrwyj robiyli w Zołbrzu 
na grubie za inżyniera i wszystko te lata 
nie boły im porachowane tał do renty. 
Bardzo ich to bolało. Pokołzali mi mia-
sto bardzo piykne, kaj na poszczodku 
rynku, na wysoki wieży Rathausa 
wisi do dzisiej żelaznyj kejfich, kaj 
zawiyrali ludzi skazanych na smierć, 
coby tał z głodu i zimna skonali. Co tyż 
czowiek umie wymyjśleć aby umanczyć 
i  zniszczyć drugiygo czowieka. Łod 
nich pojechałach 
na tydzień do Ham-
burga. Tał tyż moja 
komratka dostała 
ze Socialamtu tyn Reisegeld nazołd, 
co mi posłała. Begrussungsgeldu jeszcze 
tedy nie dołwali. U nich, choć łod niy 
chop boł hamburczyka, czułach se 
jak doma. Weźli se urlolp i pokałzali 
mi trochał miasto.
 Szłach przez Elbtunel na drugo strona, 
myślałach ło Fotrze, co przi tyj tunelu 
robiyli jeszcze przed I wojnoł światowoł. 
Zabrali mie do kina panoramicznego, kaj 
ekran boł wielki jak poł naszy studoły 
i grali „Ojca Chrzestnego”. Na koniec 
jeszcze boł szpacer po „Sanct Pauli” 
w nocy. Siedziały seblyczone kobiyty 
w szałfenstrach przi czerwionyj świetle. 
Chopi zaglondali i wybiyrali...
 Widziałach wszandzie Auslandrów 
– ludzi rostomajtych ras, nołwiancyj 
Turków, co miyszkali w  staryjch, 
opuszczonych domach abo kajś po piw-
nicach. Wszystko to było dloł mie nowe 
i trołwiłach to jeszcze poti dugie mie-
sionce. Coch se prziwiyzła? Nołwiancyj 
graczki loł dzieci – wojołki, kowboje, 

wigwamy, celty. Miałach jyno jeden 
kofer i  wszystko lezało na wiyrchu 
nabite, jak ech na granicy musiała 
go łotworzyc, to wszystko wyleciało 
na ziymiał i  miałach do Poznania 
co robić, by to zaś zapakować.
 Jak ech drugi rołz boła w Rajchu 
w 1979, toch nazołt wsiadałach w Aachen 
do proznego jeszcze cuga. Kuzeng 
z  dwoma ceroma mie łodkludzali 
i  chcieli czekać aż łodjadał. Pomału 
se ludzi nazbierało a joł stoła w łoknie 
a przi nim zebrała se rodzina co też 
łodkludzali ciotkał Trauta i ujka Gerata, 

chtorzy jechali do Bytomia z bezuchu 
u nich. Wszyscy byli na rauszu, jeszcze 
półlitrówka krołżyła miedzy nimi. 
Płacz se mieszoł ze śmiecha. „Pij, pij 
braciszku pij, powieś ta bieda na kij” – 
połrał razy zaśpiywali. A ciotka Trauta 
se dynerwowała. „Chopcy, wniyście już 
ten nasz gepek” – prosiyła. „Nie bójcie 
se tante, szafniemy to bez łokno” – jak 
padali, tak zrobiyli. Za trochał pierwszy 
kofer lecioł mi na gowa, a za nij inszy, 
jeszcze taszy, jakieś miechy wciepowali 
do wagonu. Joł jeszcze prałdko pokiwała 
swoim ludziom i musiałach se cołfnołć 
do koridora, bo zawalili prawie cały 
przedział. Potyj prziszli i  wszałdzie 
to powciskali tak, iż nie boło se kaj 
ruszyć. Jeszcze inszi ludzie nastawiali 
wszandzie kofry i  taszy, iż przelyśc 
do toalety to boł richtich horror.
 Niechtorzy ludzie jak nie mieli 
plackarty, to na jednej nodze musieli 
jechać aże do Wrocławia. Tał na pe-
ronie widziałach coś śmiysznygo, jak 

to tak jest na wielkich banhołfach. 
Jedni wysiadajoł, drudzy wsiadajoł, 
inszy se witajoł, pomołgajoł nosić 
bagaż i pomału peron se zrobi prawie 
prózny. Ale w tyj Wrocławiu tak nie 
boło, bo jedyn chop, taki mocnyj, 
wysoki, jeszcze nie staryj, mioł trzi 
wielkie kofry i czekoł na kogoś, żeby 
mu pomógł, ale żołdyn po niego nie 
prziszoł. To wezł jeden kofer pod parzy, 
a  dwa do rołk i  chciał z  tyj iść, ale 
to mu nie szło. Zajś trochał powróżył 
i  narołz wyciłgnoł pasek łod galołt, 
przywiłzoł go do jednego kofra i powiesił 

se go na kark. A tyj drugie dwa wezł 
do rałki i drabko ruszył do schodów. 
Ale co zrobioł krok to galołty – mu 
barzej slatowały. Nie poradził już tak 
dalej iść, to drabko je seblyk, pozbieroł 
i w batkach stracił se w tunelu. Połno 
ludzi przyglondało se temu z  łokien 
cuga. Byli i tacy, co mu brawa biyli.
 Trzeci rołz w 1988, toch już do Raj-
chu jechała autobusa z biura podróży 
„Turysta” z Opola. Fajnie se jechało, 
przed granicoł jeszcze nom zafundowali 
łobiołd w restauracji – i jołdło, i picie 
na droga dali. Gorzi boło nazołd, bo już 
w Köln autobus boł połny, a we Frank-
furcie jeszcze czekało możno ze 20 
pasażerów, bo boł to łostatni dzień 
ferii. Co się na tej halteszteli dzioło jak 
pilotka łotwarła dwierza i padała, iż nie 
ma miejsca, trudno se to przedstawić. 
Ludzie prosiyli, skrzeczeli, ćiśli se 
na stoply, a jedna kobieta łodciołgała 
swojoł siostre i  wrzeszczała głośno: 
„Przestuń tał pieruńskoł flałma prosić, 

jutro zawiezał cie do Frytlandu, koniec, 
szlus, ty Polołki nigdy nic do porzond-
ku nie umioł zrobić, w Polsce nigdy 
nie baniesz żyła normalnie”. Sztyry 
kobiety z dziećmi jednak weźli i  już 
mieli my ruszać, a tu zajś się dwierza 
łotwarły i jedna kobieta woła: „Hejdla, 
dej pozór na te twoje kofry, bo jak se 
dwierza na zadku łotworzą, to wszyst-
ko pieprznie na szosyja i  nie banie 
co zbierać”.
 Do dzisiej se też dziwia, iż ten 
autobus, poczciwy, stary Jelcz, se 
z  tyj ciełżara na tych hurtach nie 
rozlecioł, bo krzyże to mie całi rok 
bolały. A jak ech se trochał zdrzemła, 
to mi se durch śniło, iż jadał z pola 
na drabiniołku. I tak se skończyły moje 
rajzy do Rajchu. Jakie teraz są wygodne 
autobusy, którymi możecie po całym 
świecie jeździć, to wom nie musza już 
rozprawiać, bo sami jeździcie i wiecie, 
że miejsca nigdy nie brachuje.

Ułożyłam 
sobie Nas

Ułożyłam sobie Nas
Dokładnie
Na kolorowym papierze
O poranku
Dodałam trochę słońca
I waniliowej  trawy
…
Nie podpisałam…

I ktoś mi Nas ukradł
Bezczelnie
O poranku
Odebrał trochę słońca
I waniliowej trawy
I wtedy padał deszcz…

Kącik
poetycki
Joanna Scholz
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Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

MIROSŁAWA MIĄŻKA
Sołtysa wsi Kolnowice

Żonie i Dzieciom
wyrazy głębokiego współczucia

składają
burmistrz Białej, radni Rady Miejskiej, sołtysi gminy Biała 

oraz  pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej

Co słychać w grabińskiej szkole

Wolno, bez zatrzymania

Bezpieczeństwo, 
rolnictwo, rywalizacja

W Niepublicznej Szkole Podsta-
wowej z Oddziałem Przed-
szkolnym w Grabinie uczy 

się obecnie 34 dzieci z klas I–VII i 25 
przedszkolaków.

 Uczniowie angażują się w  szkolne 
uroczystości i  imprezy integracyjne. 
W szkole zorganizowano występy z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego 
Święta Niepodległości, jarmark bożo-
narodzeniowy, wigilię dla społeczności 
wiejskiej, Dzień Języków. Działa Koło 
Turystyczne i chór, a uczniowie rozwijają 
talenty plastyczne, wokalne, aktorskie 
i  organizacyjne. Dzieci w  bezpiecznej 
atmosferze nabierają pewności siebie, uczą 
się samodzielności, odpowiedzialności 
oraz współdziałania w grupie. 
 Najlepszym dowodem jest prężna 
działalność Szkolnego Samorządu, który 
zorganizował pocztę walentynkową 
oraz karnawałowy bal kostiumowy. 
Nie brakuje też okazji do sportowej 
rywalizacji. Szkolna drużyna piłkarska 
uczestniczyła w  gminnych zawodach 
halowej piłki nożnej.

 Wychowankowie biorą udział w akcjach 
promujących postawy proekologiczne 
i prozdrowotne. Szkoła kładzie nacisk 
na zdrowy styl życia i  wykształcenie 
prawidłowych nawyków żywieniowych. 
Dzieci wspólnie z nauczycielami przy-
gotowały zdrowe śniadanie, opracowały 
zbilansowane jadłospisy i spotkały się 
z fizjoterapeutką.
Uczniowie zakwalifikowali się do gminnych 
etapów w konkursach przedmiotowych 
z  matematyki, języka polskiego oraz 
języka niemieckiego. Stopniowo popra-
wia się też baza materialna placówki. 
Bibliotekę wyposażono w nowe książki, 
a w pracowni informatycznej wkrótce 
pojawią się nowe komputery.
 Mało liczne klasy sprzyjają wysokim 
wynikom nauczania, indywidualnemu 
traktowaniu podopiecznych oraz bliskim 
więziom pomiędzy uczniami. Rodzice 
cenią ciepłą, niemal rodzinną atmosferę, 
zaangażowanie nauczycieli oraz dyrekcji, 
a także oferowane przez szkołę możliwości 
rozwijania talentów i zainteresowań.  

Monika Kęsek

Dzień Języków w szkole w Grabinie

 Spotkanie z fizjoterapeutką

Idę wolno, ale nie cofam się nigdy

Konkurs na bezpieczne gospo-
darstwo rolne znany jest już 
czytelnikom naszej gazety. Naj-

bliższa okazja, żeby wziąć w nim 
udział trwa do końca marca bieżą-
cego roku, czyli – można by rzec – 
do Wielkanocy.

 To ostateczny termin zgłaszania udziału. 
Miejsce: najbliższa jednostka terenowa 
KRUS. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego jest organizatorem tej 
szesnastej już odsłony ogólnokrajowego 
konkursu. Strona www.krus.gov.pl/
prewencja – tam można też znaleźć 

druk zgłoszenia. 
 Na każdym etapie – jak informuje 
organizator – czekają nagrody i wy-
różnienia. Główny laur – nie byle jaki 
– ciągnik rolniczy.
 Hasłem promującym konkurs jest 
"Rolniku, sprawdź, czy Twoje miejsce 
pracy jest bezpieczne". Różne zatem 
motywacje wzięcia udziału wydają się być 
mile widziane. Nie zależy ci na nagrodzie? 
Ok, ale przynajmniej dowiesz się, w jakich 
warunkach pracujesz – czy z czegoś nie 
spadniesz (albo coś na ciebie), czy piła 
zbyt łatwo nie utnie ci palców itd. 

BS

W tym numerze trzecia i ostat-
nia część trylogii – mini-
-artykułów komentujących 

akcję, która miała miejsce w Białej – 
akcję spod znaku street artu (sztuki 
ulicznej). Kto i w jakim celu ją zor-
ganizował – o tym wspominamy 
w artykule "Nałogom pod prąd" (bie-
żący numer naszego miesięcznika – 
strona czwarta).

 "Idę wolno, ale nie cofam się nigdy" 
– to następny cytat. "I am a slow walker, 
but I never go backwards" – tak brzmi 
w wersji oryginalnej anglojęzycznej ta 
sentencja przypisywana Abrahamowi 
Lincolnowi, znanemu XIX-wiecznemu 
prezydentowi USA. Postać zasłynęła 
z różnych haseł – z jednego wynika np. 
że gdy mamy określony czas na ścięcie 
drzewa, większość warto spędzić na 
ostrzeniu piły. I  parę jeszcze innych 
wartościowych myśli by się znalazło.
 Iść wolno, ale się nie cofać – po-

chwała konsekwencji, cięta riposta dla 
wszystkich, którzy chcą nas poganiać 
(także tych siedzących jedynie w naszej 
głowie). Powoli do przodu – budować 
sukces cegła po cegle, piętro po piętrze, 
bez przeskoków – byle nie zaliczać 
niepotrzebnych regresów (choć i  one 
może czasem się przydają...).
 Hasło Lincolna znalazło się na jed-
nym z murów w centrum Białej (choć 
jednocześnie w zaułku). Część ściennego 
zapisu zasłoniły dwa kubły z napisem 
"Papier". Z jednej strony można uznać 
(pesymistycznie), że taki już los tego, co 
głębokie, ambitne – prędzej czy później 
zostanie przykryte tym, co przyziemne 
(niekiedy aż do bólu). Z drugiej jednak 
– tak to już jest: coś jak z  biblijnym 
talentem: zamiast go zakopywać, lepiej 
puścić go w obieg, dać mu się trochę 
unurzać w prozie życia. Ma szansę się 
rozmnożyć, a wtedy bilans będzie i tak 
dodatni.

BS

Styczeń
• wypadek drogowy na trasie Kro-

busz–Dębina

• podrobienie podpisu na umowie 
sprzedaży energii – Biała

• kradzież z włamaniem do budyn-
ku RSP – Krobusz

• sprawca znęcał się fizycznie i psy-
chicznie nad małżonką – Biała

• kradzież z włamaniem do budyn-
ku – Łącznik

• likwidacja uprawy konopi indyjskich 
– Pogórze

Luty 
• kradzież z włamaniem do pomiesz-

czeń w domu mieszkalnym – Józe-
fów

• kradzież z włamaniem do pomiesz-
czeń gospodarczych – Brzeźnica
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Podaje się do publicznej wiadomo-
ści, że na podstawie uchwały nr 
2/2017 Walnego Zgromadzenia 

Członków Odnowy Wsi Wilków (KRS 
0000246738) z  dnia 28.12.2017 r. 
(w sprawie postawienia Stowarzyszenia 
w stan likwidacji i  jego rozwiązania) 
wszczęta została likwidacja Stowarzy-
szenia Odnowy Wsi Wilków.
Adres dla korespondencji: Wojciech 
Szukalski, 48-217 Gostomia, Wilków 36.

Likwidatorem stowarzyszenia zostali 
ustanowieni: Wojciech Szukalski, Klaus 
Bremer, Rita Przywara, Karina Daniel, 
Krystyna Sobota, Rozwita Wybraniec, 
Rajnard Sobota 
 Wzywa się do składania ewentualnych 
roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia 
w terminie do 30 marca 2018 r. na wyżej 
podany adres.
 Stowarzyszenie nie posiada zobo-
wiązań finansowych.

ogłoszenie

Jednym z elementów lu-
towej sesji Rady Miejskiej 
była informacja na temat 

realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Biała za rok 2017 
(sporządzona przez urzędnika 
Sabinę Morawiec). Poniżej pre-
zentujemy wybrane wątki.

 W 2017 r. wpływy z  tytułu opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych wyniosły 162.689,09 zł. 
Kwota ta została powiększona o 7.205,00 
zł., tzn. o środki niewykorzystane w 2016 
r. na realizację gminnego programu.

Zapobiegać i leczyć
 Elementem systemu udzielania pomocy 
rodzinom, w  których występują pro-
blemy alkoholowe, było prowadzenie 
świetlic w  trzynastu miejscowościach 
naszej gminy. Zadanie to zostało powie-
rzone do realizacji Gminnemu Centrum 
Kultury w Białej. Świetlice stanowiły ele-
ment systemu pomocy i  odegrały bar-
dzo ważną rolę w procesie pomagania, 
zwłaszcza dzieciom z  rodzin dysfunk-
cyjnych. Zapewniały dzieciom pomoc 
w nauce, organizację czasu wolnego, roz-
wój zainteresowań, organizację zajęć spor-
towych i zabaw. Olbrachcice, Ligota Bial-
ska, Solec, Śmicz, Chrzelice, Nowa Wieś 
Prudnicka, Prężyna, Grabina, Laskowiec, 
Radostynia, Kolnowice, Łącznik, Biała – 
w wymienionych świetlicach zatrudnio-
nych było pięć opiekunek.
 Do systemu pomocy rodzinom, w któ-

rych występują problemy alkoholowe 
i  narkomanii, oprócz funkcjonowania 
świetlic, należy zaliczyć także pracę psy-
chologa, który udzielał konsultacji psy-
chologicznych w  zakresie uzależnień, 
problemów rodzinnych i  wychowaw-
czych, doświadczania przemocy (fizycz-
nej, psychicznej, ekonomicznej), trudno-
ści w relacjach interpersonalnych, sytu-
acji kryzysowych.
 W 2017 r. założono trzynaście Niebie-
skich Kart. Z  lat poprzednich kontynu-
owano prace nad jedną kartą. Spośród 
czternastu prowadzonych spraw – dzie-
więć dotyczyło rodzin z problemem alko-
holowym (z czego cztery rodziny objęto 
pomocą w formie opieki asystenta rodziny).

Informować i motywować
 W  celu zwiększenia dostępności 
pomocy terapeutycznej dla osób uza-
leżnionych od alkoholu, pijących szko-
dliwie i ryzykownie, członkowie Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Białej: prowadzili roz-
mowy motywacyjno-informacyjne z oso-
bami zgłaszającymi się na posiedzenia 
komisji, opiniowali wnioski o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alko-
holowych pod kątem lokalizacji punktu 
sprzedaży, kierowali wnioski do bie-
głych w celu uzyskania opinii psychia-
tryczno-psychologicznej w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i  wskazania 
rodzaju zakładu leczniczego, motywo-
wali osoby uzależnione od alkoholu do 
podjęcia leczenia odwykowego (w przy-
padku braku współpracy – kierowali 
wnioski do sądu o wszczęcie postępo-
wania w  sprawie zastosowania obo-

wiązku poddania się leczeniu odwyko-
wemu), motywowali osoby zgłaszające 
się na posiedzenia komisji oraz człon-
ków ich rodzin do korzystania z usług 
Punktu Konsultacyjnego w Białej oraz 
grup samopomocowych AA i Al-Anon, 
podejmowali współpracę z Poradnią Uza-
leżnienia i Współuzależnienia od Alko-
holu w Prudniku, Zespołem Interdyscy-
plinarnym w Białej, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Białej oraz Posterunkiem 
Policji w  Białej w  zakresie udzielania 
pomocy osobom z problemem alkoho-
lowym i zagrożonych uzależnieniem od 
narkotyków.
 W 2017 r. do Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Białej wpłynęło dziewięć wniosków 
o wszczęcie postępowania wobec osób, 
co do których istnieje podejrzenie nad-
używania alkoholu. W ubiegłym roku 
z usług Punktu Konsultacyjnego korzy-
stały dwadzieścia dwie osoby mające pro-
blem z nadużywaniem.

Rajdy i konkursy
 Danych dotyczących używania alko-
holu przez młodzież dostarczają badania 
ankietowe dotyczące używania substan-
cji psychoaktywnych (papierosów, alko-
holu, narkotyków) prowadzone na repre-
zentatywnej próbie uczniów klas trze-
cich szkół gimnazjalnych oraz klas dru-
gich szkół ponadgimnazjalnych naszego 
kraju. Wyniki są niepokojące. Do wypi-
cia alkoholu przynajmniej raz w życiu 
przyznaje się 87,3% piętnasto- i  szes-
nastolatków oraz niemal wszyscy sie-
demnasto- i osiemnastolatkowie. Czę-
ste są również przypadki upijania się, 
czyli silnego upojenia alkoholem. Ma je 
za sobą niemal połowa uczniów trzeciej 
klasy gimnazjum oraz niemal 2/3 sie-
demnasto- i osiemnastolatków. Istotną 
rolę odgrywa profilaktyka.
 Publiczne Gimnazjum w  Białej zor-
ganizowało wycieczkę do Chorzowa dla 
młodzieży, promowanie zdrowego trybu 
życia, wzorców prozdrowotnych, uświa-
damianie zagrożeń wynikających z ini-
cjacji alkoholowej, tytoniowej czy nar-
kotykowej. Gimnazjum przeprowadziło 
też konkurs szkolny STREET ART dla 
uczniów gimnazjum (zamieszczali oni na 
terenie miasta cytaty sławnych i cenio-
nych ludzi dotyczące m.in. systemu war-
tości, szacunku do drugiego człowieka). 
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bia-
łej zrealizował rajd profilaktyczny pod 
nazwą „Krucjata zdrowia”, dla klas 
szóstych. Jego celem było przybliżenie 
uczniom zgubnych skutków uzależnienia 
od alkoholu, papierosów i innych uży-
wek oraz wskazanie profitów płynących 
ze zdrowego stylu życia. Zespół zakupił 
też pomoce dydaktyczne niezbędne do 
prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych 
oraz zajęć o charakterze terapeutycznym 

– skierowanych do uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, do dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym oraz 
dotkniętych przemocą. Zakupiono też 
alko– i  narkogogle, które będą wyko-
rzystywane do działań profilaktycznych. 
Cwiczenia z użyciem alko- i narkogogli 
pomogą uczniom w praktyczny sposób 
zrozumieć negatywny wpływ na nasze 
zachowanie i reakcje, jakie ma sięgnię-
cie po alkohol i narkotyki.

Wykłady i materiały
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącz-
niku zorganizował natomiast imprezę 
kulturalno-sportową promującą zdrowy 
styl życia pod hasłem ZDROWE CIAŁO, 
ZDROWY UMYSŁ, ZDROWY ŚWIAT. 
Jej celem było m.in. ukazanie roli ruchu 
i czynnego wypoczynku, kształtowanie 
umiejętności organizowania i aktywnego 
spędzania czasu wolnego, wskazywa-
nie pozytywnych wzorców zachowań, 
wzmacnianie poczucia własnej warto-
ści, rozwijanie umiejętności radzenia 
sobie ze stresem. Zostały również zaku-
pione materiały szkoleniowe dotyczące 
uzależnień i zagrożeń XXI wieku – do 
prowadzenia zajęć profilaktycznych. 
 Niezależnie od działań podejmowa-
nych przez placówki oświatowe, zre-
alizowany został wykład pt. „Stres. Jak 
sobie z  nim radzić?”. Skierowany był 
do całej społeczności gminy Biała – do 
osób dorosłych oraz uczniów. Odbył się 
23 lutego (2017 r.) w Gminnym Centrum 
Kultury; poprowadził go psycholog Bogu-
sław Konieczny.
 Ponadto Gminne Centrum Kultury 
w Białej zorganizowało spotkanie pro-
filaktyczne dla młodzieży gimnazjal-
nej pn. „Nałogi – droga donikąd”, które 
odbyło się w sali widowiskowej Urzędu 
Miejskiego w Białej (24 kwietnia). Popro-
wadził je duet: Andrzej Paprot i  Jacek 
Dewódzki. Była to nietypowa forma spo-
tkania – połączenie opowieści, muzyki 
i dialogu. Cel: zwrócenie uwagi młodych 
ludzi na wiele zagrożeń okresu dorasta-
nia, szczególnie na problem używek, 
takich jak: dopalacze, papierosy, alko-
hol i inne.

Krewni i przyjaciele
 Instytucją działającą na terenie gminy 
Biała, która realizuje zadania na rzecz 
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, jest grupa Al-Anon – samopo-
mocowa, skupiająca krewnych i przyja-
ciół alkoholików; jej celem jest niesienie 
pomocy członkom rodzin osób uzależ-
nionych. Uczestnicy spotkań w tychże 
grupach (a także inne osoby zaangażo-
wane w ruch abstynencki) brali udział 
w  licznych spotkaniach promujących 
trzeźwy styl życia; utrzymywali rów-
nież kontakty z grupami AAi Al-Anon 
z terenu całego województwa opolskiego.

Nałogom pod prąd
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Ogłoszenie o kwalifikacji wojskowej

Goreczka Anastazja ur. 1926, zm. 2018.01.24, zam. Ligota Bialska
Goliński Józef ur. 1938, zm. 2018.01.24, zam. Biała

Czaja Ernst ur. 1939, zm. 2018.01.26, zam. Biała
Peszel Ewald ur. 1941, zm. 2018.01.28, zam. Śmicz

Grzyb Barbara ur. 1963, zm. 2018.01.28, zam. Radostynia
Torka Maria ur. 1931, zm. 2018.01.31, zam. Łącznik

Jasik Zofia ur. 1943, zm. 2018.02.11, zam. Biała

W  dniach 16–17 kwietnia 
2018 r. mężczyźni z terenu 
gminy Biała zgłoszą się na 

coroczną kwalifikację wojskową.

 Zgodnie art. 32 ustawy z  dnia 21 
listopada 1967 r. (o  powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej) – obowiązkowi stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej w  2018  r. 
podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.
2.  mężczyźni urodzeni w latach 1994-

1998, którzy nie posiadają określonej 
kategorii; zdolności do czynnej służby 
wojskowej

3.  osoby urodzone w latach 1997-1998, 
które:
 – zostały uznane przez powiatowe ko-
misje lekarskie za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia (jeżeli okres 
tej niezdolności upływa przed za-
kończeniem kwalifikacji wojskowej)

 – zostały uznane przez powiatowe 
komisje lekarskie za czasowo nie-
zdolne do czynnej służby wojskowej 
ze względu na stan zdrowia (jeżeli 
okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej) 
i złożyły (w trybie art. 28 ust. 4 i 4b 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej) wniosek 
o  zmianę kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej

4.  kobiety urodzone w latach 1994–1999, 
posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej, oraz kobiety 
pobierające naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku szkolnym 
lub akademickim 2017/2018 kończą 
naukę w  szkołach lub uczelniach 
medycznych/weterynaryjnych oraz 
na kierunkach psychologicznych, albo 
będące studentkami/absolwentkami 
tych szkół/kierunków, o  których 
mowa w  § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów (z dnia 28 kwietnia 2017 
r. w sprawie wskazania grup kobiet 
poddawanych obowiązkowi stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej  - Dz. 
U. poz. 944)

5.  osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły 
się ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej, jeżeli nie posiadają okre-
ślonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej

 Procedura kwalifikacji dla osób 
z  terenu naszej gminy odbędzie się 
w  Prudniku przy ulicy Kościuszki 
55a w dniach 16–17 kwietnia 2018 r. 
w  godzinach 12:00–15:30, jednak 
w uzasadnionych przypadkach istnieje 
możliwość stawienia się w dniach 03–20 
kwietnia 2018 r.
 Kwalifikacja wojskowa obejmuje sta-
wienie się przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta), powiatową komisją 
lekarską oraz wojskowym komendantem 
uzupełnień. W  ramach kwalifikacji 
osoba stająca przed komisją zostanie 
sprawdzona celem oceny przydatności 

do pełnienia służby wojskowej.
 Kwalifikacja wojskowa kończy 
się przeniesieniem do rezerwy (bez 
powołania do pełnienia zasadniczej 
służby wojskowej) i  wydaniem – na 
wniosek osoby stawiającej się przed 
komisją – zaświadczeń o uregulowanym 
stosunku do służby wojskowej.

 Osoba stająca do kwalifikacji 
zobowiązana jest posiadać przy sobie:
• dowód osobisty lub inny doku-

ment pozwalający na ustalenie 
tożsamości

• dokumentację medyczną (np. 
wyniki badań specjalistycznych 
z ostatnich 12 miesięcy); w przy-
padku niepełnosprawności lub 
ciężkich chorób – dla Powia-
towej Komisji Lekarskiej

• aktualną fotografię o wymia-
rach 3x4 cm (bez nakrycia 
głowy)

• w  przypadku niestawienia się do 
kwalifikacji wojskowej w  terminie 
określonym w wezwaniu: dokument 
potwierdzający przyczyny niesta-
wienia się w pierwotnym terminie

 W przypadku niestawienia się do 
kwalifikacji wojskowej bez uzasadnio-
nej przyczyny, nakłada się na osobę 
grzywnę w celu przymuszenia albo 
zarządza przymusowe doprowadzenie 
przez policję do kwalifikacji wojskowej 
w  trybie przepisów o  postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Żonie, Córce oraz Synowi wraz z Rodzinami

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
męża, ojca i dziadka 

Jerzego Zmarzłego
składają

dyrektor, nauczyciele, pracownicy oraz emeryci
Publicznego Gimnazjum w Białej

Wszystkim, którzy w tych trudnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca

i życzliwości oraz uczestniczyli w mszy św.
i ceremonii pogrzebowej 

śp. Ernsta Czaji 
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym 

za okazaną pomoc, wieńce i kwiaty
 serdeczne podziękowania składają żona, córka i syn.
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Adamant, czyli
W związku z okrągłym jubi-

leuszem Adamant Dance 
Studio rozmawiamy z Alek-

sandrą Hinderą – instruktorem, cho-
reografem oraz (przede wszystkim) 
założycielem i liderem tego przedsię-
wzięcia. Nasza rozmówczyni mieszka 
w Białej od urodzenia; z zawodu jest 
nauczycielem wychowania fizycz-
nego oraz języka niemieckiego.

– Poproszę parę słów o  początkach. 
Jak to się zaczęło, te dziesięć lat temu?
– W 2007 roku jako nauczycielka PG 
w Białej przystąpiłam do szkolnego pro-
jektu unijnego, który umożliwił naszym 
ówczesnym uczniom rozpoczęcie nauki 
tańca, a  mnie sprawdzenie się w  roli 
instruktora i choreografa. Tak powstała 
grupa gimnazjalna STARS. Dzięki fun-
duszom projektu udało się sfinansować 
wyjazd na Mistrzostwa Polski Cheerdance 

do Tarnowa, gdzie nasze uczennice 
wywalczyły VII miejsce oraz Puchar 
Fair Play. Rok później zainteresowanie 
wśród młodych mieszkańców naszej 
gminy było tak duże, że na wniosek 
rodziców odważyłam się otworzyć 
Adamant Dance Studio. Rozwój szkoły 
oraz to, gdzie jesteśmy dzisiaj, przeszło 
moje najśmielsze oczekiwania.
– Słowo „adamant” to po angielsku 
„uparty”, „nieprzejednany”. Proszę 
o krótki komentarz co do wyboru tej 
nazwy.
– Uparta i nieprzejednana to dominujące 
cechy mojego charakteru i właśnie dzięki 
nim ta szkoła w  ogóle powstała oraz 
istnieje do dzisiaj. To również dominujące 
cechy charakteru moich tancerzy oraz 
ich rodziców. Zacząć naukę w ADS jest 
łatwo (nigdy nie robiłam i  nie robię 

selekcji wstępnej, wystarczy się zapisać), 
niezmiernie trudno jest natomiast wy-
trwać do pierwszych zawodów i załapać 
się do grupy turniejowej. Adamant 
to również „diament”, mój szczęśliwy 
kamień. Chciałam, żeby szkoła była 
wyjątkowa i odporna na przeciwności 
losu – stąd właśnie wzięła się nazwa. Moi 
tancerze to takie prawdziwe diamenty! 
Na treningach są twardzi, wytrwali, 
niezniszczalni, a na scenie pełni blasku 
i nieodpartego uroku.
– Co wydaje się być najtrudniejsze 
w prowadzonej działalności instruk-
tora tańca?
– Z  pewnością dostosowanie oczeki-
wań do realnych możliwości moich 
podopiecznych. Do dzisiaj mam z tym 
ogromny problem i nie wiem czy to się 
kiedyś zmieni. Na szczęście młodzi ludzie, 
którzy trafiają pod moje skrzydła, nie 
buntują się, kiedy poprzeczka wędruje 

coraz wyżej. Ale tak naprawdę praca 
instruktorska w całej tej machinie (jaką 
jest prowadzenie szkoły tańca) to chyba 
najłatwiejsze i najprzyjemniejsze zajęcie.
– Co uważa pani za największy sukces, 
jak dotąd, w dziedzinie prowadzenia 
ADS?
– To chyba najtrudniejsze pytanie tego 
wywiadu… Powinnam chyba powie-
dzieć, że sukcesy na arenie krajowej 
i  międzynarodowej, ale tak naprawdę 
dla mnie największym sukcesem jest to, 
że w tak małej miejscowości udało się 
stworzyć szkołę, która może konkurować 
z największymi i najlepszymi szkołami 
w kraju. To, że udało się doczekać takiego 
jubileuszu; oraz to, że tak wielu młodych 
ludzi mogło (i  może) się przekonać, 
że niemożliwe czasem jest możliwe 
(że wystarczy chcieć by móc).

(nigdy nie robiłam i nie robię 
selekcji wstępnej, wystarczy 
się zapisać), niezmiernie 
trudno jest natomiast 
wytrwać do pierwszych 
zawodów i załapać się do 
grupy turniejowej.

Zacząć
naukę

w ADS
jest łatwo

Adamant Dance Studio ma już na koncie sporo sukcesów

Aleksandra Hindera w otoczeniu podopiecznych

Czasami prawo ciążenia wydaje się nie mieć większego znaczenia

Gibkość przydaje się w tym "fachu"

Młodzi prowadzący Adamant Dance Studio to różne grupy wiekowe Pierwszą dekadę studio tańca ma już za sobą
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nieprzejednany
– Co uważa pani za największą porażkę?
– ADS i porażka się całkowicie wykluczają. 
Proszę mnie źle nie zrozumieć – czasami 
bywało ciężko, ale każde niepowodzenie 
traktujemy jako naukę; a  nauka była, 
jest i będzie zawsze wartością dodaną.
– Skąd dobór tych, a nie innych kie-
runków w sztuce tańca – cheerdance, 
salsa solo itd.?
– Tak naprawdę bazą wyjściową ADS 
jest klasyka i  jazz: ta technika i  styl 
są mi najbliższe, a wzbogacone o elementy 
akrobatyczne i disco dance – stanowią 
bazę cheerdance. Przepisy turniejowe 
i oceny sędziowskie cheerdance są zbli-
żone do ocen sportowych (gimnastyki 
artystycznej, łyżwiarstwa figurowego), 
co niezwykle motywuje tancerzy, którzy 
muszą opanować pewne elementy – żeby 
mogli być dopuszczeni do konkursu 
w danej kategorii. Dzięki temu szybciej 
opanowują bazę techniczną, która wpływa 
na prezentację artystyczną. A  salsa? 
Salsę mam w sercu od dziecka („Dirty 
dancing”), uwielbiam te rytmy i cieszę 
się, że mogłam zarazić tą miłością moich 
tancerzy. Tańce karaibskie nigdy nie były 
dominujące w ADS, co nie przeszkodziło 
naszym tancerzom wielokrotnie zdoby-
wać tytuły Mistrzów Polski, pokonując 
tancerki szkół ukierunkowanych typowo 
na tę technikę i  to chyba jest właśnie 
„adamant”.
– Jakie umiejętności wydają się być 
kluczowe w tańcu?
– Najważniejsze w  tej dziedzinie są – 
z pewnością – dobra koordynacja ru-
chowa i  plastyczne ciało, wyczucie 
rytmu, interpretacja muzyki, ale przede 

wszystkim serce do tańca.
– Z czego wynika tak wyraźna przewaga 
płci żeńskiej wśród osób z Adamant?
– Na pewno z dominacji wyżej wymie-
nionych technik, w których dziewczęta 

z reguły lepiej się odnajdują.
– Jakie są najbliższe plany ADS, jeśli 
chodzi o działalność, występy, kierunki 
rozwoju?
– Aktualnie całą energię poświęcamy 
na przygotowanie się do Mistrzostw 
Polski Cheerdance, które odbędą się 
pod koniec kwietnia w Chorzowie. Jeśli 
chodzi o kierunki rozwoju – wszystko 
zależy od możliwości, jakie zostaną nam 
stworzone, od ilości chętnych dzieci 
uczestniczących w zajęciach itp. Z całą 
pewnością chciałabym utrzymać poziom 
nauczania tak, żeby jak najwięcej dzieci 
z  naszego regionu miało możliwość 
rozwijania swojej pasji.
– A  jak u  pani zaczęła się przygoda 
z tańcem?
– Taniec towarzyszył mi „od kołyski”. 
Odkąd pamiętam zawsze królował w moim 
sercu i  bardzo ubolewałam nad tym, 
że nie mogę rozwijać swojej pasji. I choć 
cały czas chwytałam każdą okazję, żeby 
potańczyć (apele szkolne, przedstawienia 
Gminnego Centrum Kultury, lokalne 
konkursy itp.), to tak naprawdę naukę 
rozpoczęłam dopiero jako studentka. 
Na szczęście trafiłam w bardzo dobre 
ręce – najpierw Aleksandry Knop, później 
Elżbiety Podejko-Dudy (właścicielki 
niepublicznej szkoły baletowej oraz 
centrum kształcenia tancerzy Ramada 
w  Opolu), dzięki którym odebrałam 
solidną naukę w zakresie tańca klasycznego 
i nowoczesnego, mogłam reprezentować 
województwo w Mistrzostwach Polski 
oraz Europy, a także przeżyć wszystko, 
to czego doświadczają teraz tancerze 
ADS. To chyba najlepszy dowód na to, 

że na naukę tańca i spełnienie marzeń 
nigdy nie jest za późno.

rozmawiał Bartosz Sadliński
fotografie: Marek Doskocz

– dobra koordynacja 
ruchowa i plastyczne 
ciało, wyczucie rytmu, 
interpretacja muzyki,
ale przed wszystkim 
serce do tańca. 

Najważniejsze
w tej

dziedzinie są
– z pewnością

Impreza z okazji jubileuszu odbyła się w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej

Nie brakowało wzruszających momentów

Publiczność dopisała

Precyzja i płynność ruchów - istotne elementy

Była też prezentacja tańca w parach Nie zabrakło elementów wokalnych

Pierwszą dekadę studio tańca ma już za sobą
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runda wiosennaTerminarz rozgrywek
klasa A, grupa IV

Kolejka 14

LZS Ligota Bialska Radostynia LUKS Mańkowice-Piątkowice 2018-03-18 14:00

LKS Polonia Biała KS Metalowiec Łambinowice 2018-03-18 15:00

Kolejka 15

LZS Kujawy LZS Ligota Bialska Radostynia 2018-03-24 16:00

MKS Sokół Niemodlin LKS Polonia Biała 2018-03-24 16:00

Kolejka 16

LZS Ligota Bialska Radostynia LZS Rzepce 2018-04-08 14:00

LKS Polonia Biała LZS Niemysłowice-Dębowiec 2018-04-08 16:00

Kolejka 17

LZS Sudety Moszczanka LZS Ligota Bialska Radostynia 2018-04-15 16:00

LZS Kujawy LKS Polonia Biała 2018-04-14 16:00

Kolejka 18

LZS Ligota Bialska Radostynia LZS Ścinawa Nyska-Korfantów 2018-04-22 14:00

LKS Polonia Biała LZS Sudety Moszczanka 2018-04-22 14:00

Kolejka 19

LKS Polonia Biała LZS Ligota Bialska Radostynia 2018-04-29 17:00

Kolejka 20

LZS Ligota Bialska Radostynia LZS Gryżów 2018-05-06 14:00

LKS Rusocin LKS Polonia Biała 2018-05-05 17:00

Kolejka 21

LKS Rusocin LZS Ligota Bialska Radostynia 2018-05-12 17:00

LKS Polonia Biała LZS Dytmarów 2018-05-13 14:00

Kolejka 22

LZS Ligota Bialska Radostynia KS Metalowiec Łambinowice 2018-05-20 14:00

KS II Bodzanów-Nowy Świętów LKS Polonia Biała 2018-05-20 17:00

Kolejka 23

LZS Dytmarów LZS Ligota Bialska Radostynia 2018-05-27 17:00

LKS Polonia Biała LuKS Mańkowice-Piątkowice 2018-05-27 17:00

Kolejka 24

LZS Ligota Bialska Radostynia MKS Sokół Niemodlin 2018-06-02 17:00

LZS Rzepce LKS Polonia Biała 2018-06-03 14:00

Kolejka 25

KS II Bodzanów-Nowy Świętów LZS Ligota Bialska Radostynia 2018-06-10 17:00

LKS Polonia Biała LZS Ścinawa Nyska-Korfantów 2018-06-10 17:00

Kolejka 26

LZS Ligota Bialska Radostynia LZS Niemysłowice-Dębowiec 2018-06-17 17:00

LZS Gryżów LKS Polonia Biała 2018-06-17 17:00

Klasa B, grupa IX
Kolejka 14

LZS Kolnowice LZS Lubrza 2018-03-18 15:00

LUKS Polonia Pogórze-Łącznik LZS Niwnica-Konradowa 2018-03-18 15:00

LZS Kępnica LZS Chrzelice 2018-03-18 15:00

Kolejka 15

LZS Chrzelice LuKS Polonia Pogórze-Łącznik 2018-03-25 16:00

LZS Rudziczka LZS Kolnowice 2018-03-25 16:00

Kolejka 16

LZS Kolnowice LZS Niwnica-Konradowa 2018-04-07 16:00

LZS Włodary-Węża LZS Chrzelice 2018-04-08 16:00

LUKS Polonia Pogórze-Łącznik LZS Kępnica 2018-04-08 16:00

Kolejka 17

LUKS Polonia Pogórze-Łącznik LZS Grom Szybowice 2018-04-15 16:00

LZS Chrzelice LZS Kolnowice 2018-04-15 16:00

Kolejka 18

LZS Łąka Prudnicka LZS Chrzelice 2018-04-22 16:30

LZS Kolnowice LZS Kępnica 2018-04-21 16:30

LZS Włodary-Węża LuKS Polonia Pogórze-Łącznik 2018-04-22 16:30

Kolejka 19

LUKS Polonia Pogórze-Łącznik LZS Kolnowice 2018-04-29 17:00

LZS Chrzelice LZS Domaszkowice 2018-04-29 17:00

Kolejka 20

LZS Czyżowice LZS Chrzelice 2018-05-06 17:00

LZS Łąka Prudnicka LuKS Polonia Pogórze-Łącznik 2018-05-06 17:00

LZS Kolnowice LZS Włodary-Węża 2018-05-05 17:00

Kolejka 21
LZS Kolnowice LZS Grom Szybowice 2018-05-12 17:00

LUKS Polonia Pogórze-Łącznik LZS Domaszkowice 2018-05-13 17:00
LZS Chrzelice LZS Polski Świętów 2018-05-13 17:00

Kolejka 22
LZS Przechód LZS Chrzelice 2018-05-20 17:00

LZS Czyżowice LUKS Polonia Pogórze-Łącznik 2018-05-20 17:00
LZS Łąka Prudnicka LZS Kolnowice 2018-05-19 17:00

Kolejka 23
LZS Kolnowice LZS Domaszkowice 2018-05-26 17:00

LUKS Polonia Pogórze-Łącznik LZS Polski Świętów 2018-05-27 17:00
LZS Chrzelice LZS Lubrza 2018-05-27 17:00

Kolejka 24
LZS Rudziczka LZS Chrzelice 2018-06-03 17:00
LZS Przechód LUKS Polonia Pogórze-Łącznik 2018-06-03 17:00

LZS Czyżowice LZS Kolnowice 2018-06-03 17:00
Kolejka 25

LZS Kolnowice LZS Polski Świętów 2018-06-10 17:00
LuKS Polonia Pogórze-Łącznik LZS Lubrza 2018-06-10 17:00

LZS Chrzelice LZS Niwnica-Konradowa 2018-06-10 17:00
Kolejka 26

LZS Grom Szybowice LZS Chrzelice 2018-06-17 17:00
LZS Rudziczka LUKS Polonia Pogórze-Łącznik 2018-06-17 17:00
LZS Przechód LZS Kolnowice 2018-06-17 17:00

2 Liga juniorów, grupa I
Kolejka 14

LKS Rusocin LZS Ligota Bialska-Radostynia 2018-04-08 11:00

Kolejka 15

LZS Bimetal Dziewiętlice LZS Ligota Bialska-Radostynia 2018-04-15 11:00

Kolejka 16

LKS Biała Nyska LZS Ligota Bialska-Radostynia 2018-04-22 11:00

Kolejka 17

LZS Ligota Bialska-Radostynia TS Unia Polska Cerekiew 2018-04-29 11:00

Kolejka 18

LZS Ligota Bialska-Radostynia Łdmj KKS Sudety Burgrabice 2018-05-06 11:00

Kolejka 19

KS Metalowiec Łambinowice LZS Ligota Bialska-Radostynia 2018-05-13 11:00

Kolejka 20

LZS Ligota Bialska-Radostynia KS Sparta Paczków 2018-05-20 11:00

Kolejka 21

LZS Rolnik Lewice LZS Ligota Bialska-Radostynia 2018-05-27 11:00

Kolejka 22

LZS Ligota Bialska-Radostynia GLKS Kietrz 2018-06-03 11:00

2 liga trampkarzy, grupa III
Kolejka 8

LKS Polonia Biała LUKS Polonia Pogórze-Łącznik 2018-04-07 11:00

Kolejka 9

LZS Atom Grądy-Goświnowice LKS Polonia Biała 2018-04-14 11:00

LuKS Polonia Pogórze-Łącznik LZS Ścinawa Nyska-Korfantów 2018-04-14 11:00

Kolejka 10

MZLKS Czarni Otmuchów LuKS Polonia Pogórze-Łącznik 2018-04-21 11:00

LKS Polonia Biała KS Metalowiec Łambinowice 2018-04-21 11:00

Kolejka 11

KS Sparta Paczków LKS Polonia Biała 2018-04-28 11:00

LZS Atom Grądy-Goświnowice LUKS Polonia Pogórze-Łącznik 2018-04-28 11:00

Kolejka 12

LuKS Polonia Pogórze-Łącznik KS Metalowiec Łambinowice 2018-05-05 11:00

LKS Polonia Biała SKS GAS Grodków 2018-05-05 11:00

Kolejka 13

LKS Polonia Biała MZLKS Czarni Otmuchów 2018-05-12 11:00

KS Sparta Paczków LuKS Polonia Pogórze-Łącznik 2018-05-12 11:00

Kolejka 14

LuKS Polonia Pogórze-Łącznik SKS GAS Grodków 2018-05-19 11:00

LZS Ścinawa Nyska-Korfantów LKS Polonia Biała 2018-05-19 11:00
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Na okładce jedna z wizytówek Prudnika 
- posąg Diany w parku

Siódemka autorów z ziemi bial-
skiej opublikowała teksty w an-
tologii pt. „Muśnięcie piórem”. 

Ten zbiór wierszy ukazał się pod 
koniec 2017 roku z okazji czterdzie-
stolecia prudnickiego Klubu Ludzi 
Piszących.

 Piotr Myszyński, Jan Szczurek, Łucja 
Kuźnik (śp.), Anna Myszyńska, Witold 
Hreczaniuk, ks. Manfred Słaboń, Teresa 
Hreczaniuk – ich teksty ukazały się 
w almanachu. Znaleźli się wśród dwu-
dziestu czterech autorów tej liczącej sto 
dwanaście stron publikacji. 
 Wydawcą pozycji jest Drukarnia 
Pokrzywna, a jej redaktorem – Witold 
Hreczaniuk. Książka to siódmy tom 
w  Bibliotece Klubu Ludzi Piszących. 
Przykładowe wcześniejsze antologie to: 
„Ukochali słowo”, „Rozmiary słów”.
 Przed laty anioły świadczyły o marze-

niach. / Dzisiaj oszronione głowy ważą 
słowa – pisze Jan Szczurek (mieszkaniec 
Łącznika) w tekście „Wśród przyjaciół 
(s. 90–91). 
 Wzorowy komtur na Solcu / zakonnych 
rycerzy musztrował i  koni doglądał / 
Rozległy szlak handlowy, wojskowy / ku 
niepodległemu Księstwu Opolskiemu 
strzec należało – to z  kolei fragment 
wiersza „Joannici” (s. 84) autorstwa ks. 
Manfreda Słabonia, emerytowanego 
proboszcza parafii Łącznik. 
 Kiedy zimowe słońce przejaśnia się 
/ tworząc na szybach zacieki smutku / 
w gałęziach brzozy widzę krzyż Golgoty 
– tak zaczyna się druga połowa utworu 
„Do Brata” (s. 59), napisał go znany 
mieszkaniec Białej: Piotr Myszyński.
 Po wszystkim chciałabym być sikorką / 
dziobać wspomnienia pod Twoim oknem 
/ zerknąć na stół / czy jeszcze leżą słowa / 
które tam po sobie zostawiłam – to słowa 

wiersza „Po wszystkim” (s. 54)  Anny 
Myszyńskiej (także z Białej).
 Tam, gdzie na wzgórzu kościółek mały 
/ Wieża strzelista wbija się w  chmury. 
/ Na drugim pagórku wiatrak stary / 
Odpoczywa, pozdrawia mnie z  góry – 
Łucja Kuźnik, nieżyjąca już mieszkanka 
Gostomi, tak zaczęła wiersz związany ze 
swoją miejscowością. Tekst „Rodzinna 
wieś” znajduje się w zbiorze na stronie 45.
 W  stalowy uderz dzwon / sercem, 
co w  spiżu wolność zaklina / pamiętaj 
to twój dom / Ojczyzna – zaczyna swój 
wiersz pt. „Serce narodu” (s. 38) Witold 
Hreczaniuk z Gostomi.
 Wieś wyruszała do lasu. / Zapach pozio-
mek i jagód / mieszał się z żywicą – pisze 
Teresa Hreczaniuk (również z Gostomi) 
w tekście „Jagodowa tęsknota”, s. 42.
W książce oprócz tekstów znajdują się 
biogramy autorów, zwykle dość obszerne.

Bartosz Sadliński

Sesja lutowa bialskiej Rady Miej-
skiej odbyła się dziewiątego 
dnia miesiąca (piątek) o godzi-

nie dziesiątej.

 W drodze uchwały określono zasady 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze; określono także 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć niektórych nauczycieli (w przed-
szkolach i szkołach prowadzonych przez 
bialską gminę).
 Uchwała w  sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Biała – to 
kolejna rzecz podjęta na lutowej sesji.
 Zmieniono również uchwalę w sprawie 
trybu udzielania i  rozliczania dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli i szkół 
prowadzonych na terenie gminy; uchwała 
dotyczyła także trybu i zakresu kontroli 
w zakresie prawidłowości ich pobierania 
i wykorzystania.
 Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego. Uchwalono 

także zmiany w budżecie gminy Biała 
na Anno Domini 2018 oraz zmiany 
w  wieloletniej prognozie finansowej 
(czyli na lata 2018-2028).
 Upoważniono – w drodze uchwały – 
Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego dotyczącego 
skargi na bezczynność burmistrza.
 Poprzez uchwałę zatwierdzony został 
plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 
rok; analogicznie uczyniono w przypadku 
planów pracy komisji stałych.
 Kierownik bialskich policjantów 
Jarosław Kociuga przedstawił informację 
o stanie bezpieczeństwa na terenie dzia-
łania posterunku (w minionym roku). 
 Kolejną informacją zaprezentowaną 
na sesji była ta dotycząca realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Biała (także za 2017).
 Podczas sesji był oczywiście czas na 
składanie interpelacji, formułowanie 
wolnych wniosków oraz udzielanie przez 
burmistrza odpowiedzi na te zgłoszone 
wcześniej.

BS

zamieszkali w Białej, ślub: 20.03.1958 r.
Dostojnym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat,

zdrowia i pomyślności.

zamieszkali w Białej, ślub: 09.02.1968 r.

zamieszkali w Białej, ślub: 17.02.1968 r.

60-l ecie pożycia małżeńskiego
„Diamentowe Gody” obchodzić będą:

50-l ecie pożycia małżeńskiego
„Złote Gody” obchodzil i:

Zofia i Al fred Kosz

Marian i Teresa Głogowscy
Krystyna i Kazimierz Buczman
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Oświata i nie tylko

Tomik "Muśnięcie piórem"
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Dla miłośników zakonów 
rycerskich joannici z Solca 
są konkretnym punktem 

zac zep ien ia .  Na  temat  i ch 
funkcjonowania na ziemi bialskiej 
(jak powiedzielibyśmy dzisiaj) 
nie toczą się spory. Inaczej jest 
z templariuszami, którzy – według 
hipotezy – mogli być w Mosznej 
i w Chrzelicach.

 Mogli, ale nie musieli. Sympatykiem 
teorii o bytności templariuszy na tych 
terenach był nieżyjący już Eryk Murlow-
ski. Obecność tych średniowiecznych 
zakonnych rycerzy łączy się z jeszcze 
inną teorią, mianowicie: o podziemnym 
przejśćiu – tunelu z Mosznej do Chrzelic 
(w linii prostej – przez pola i wsie – 
byłoby to kilka kilometrów).

Klątwa-nie-klątwa

 Temat rycerzy zakonnych (i  – 
w ogóle – różnych dawnych mnichów) 
niesie nutkę tajemnicy. Grono fanów 
ma książka „Imię Róży” Umberto 
Eco (i  – odpowiednio – film Jeana 
Jacuesea Annauda), z  kolei historia 
o ekspansywnych krzyżakach to jeden 
z najbardziej kojarzonych fragmentów 
naszej historii.
 Zarówno zamek w Chrzelicach 
(obecna gmina Biała), jak i  pa-
łac w  Mosznej (dzisiejsza gmina 
Strzeleczki) nie zostały dokładnie 
przebadane. Mitom i  legendom 
sprzyja brak naukowej wiedzy (choć 
oczywiście nie tylko – nie zamie-
rzam dezawuować tego, co odbiega 
od „mędrca szkiełka i oka”).
 „O związkach templariuszy z Chrze-
l icami świadczy średniowieczny 
dokument, według którego w 1306 roku 
wieś należała do tego zakonu – czytamy 
w  artykule „Zamek w  Chrzelicach 
i klątwa templariuszy” („Nowa Trybuna 
Opolska”) – Według Murlowskiego 
warownię wybudowali wcześniej 
joannici, prawdopodobnie na miejscu 
jeszcze starszego grodu, położonego 
na suchej kępie wśród mokradeł. Kilku 
rycerzy zakonu templariuszy mogło 
wtedy być w tym rejonie i wspomagać 
budowniczych swoją wiedzą. Miejscowy 
badacz historii uważa, że Chrzelice 
mają jeszcze starsze korzenie. W tym 
miejscu chrzcili i nauczali wiary dwaj 
święci bracia Cyryl i Metody, wysłani 
w 863 roku do nawracania na wiarę 
katolicką Państwa Wielkomorawskiego. 
Pozostałością po tym zdarzeniu jest 
choćby nietypowa nazwa wioski.
 Coś zatem jest na rzeczy, mimo 
to teoria nie przebiła się do szerszych 
kręgów naukowych. Np. Roman Sę-
kowski, znany historyk z Opola – jak 
sam przyznaje – toczył z  Erykiem 
Murlowskim spory na temat templa-
riuszy.

Tempelberg, czyli Obrowiec

 Jak to w ogóle było z templariusza-
mi na naszych terenach? Do Polski 
dotarli oni w  połowie dwunastego 
wieku. Wracając z  krucjaty, książę 
Henryk Sandomierski (syn Bolesława 
Krzywoustego) przywiózł ich ze sobą. 
Miał im nadać tereny na ziemi san-
domierskiej (w tym Opatów). W 1226 
roku w  templariusze osiedlili się 
na Śląsku – stało się to dzięki staraniom 

Henryka Brodatego. Pierwsza na tych 
ziemiach komandoria – w Oleśnicy 
Małej (koło Oławy).
 „Kolejna komandoria miała powstać 
w  naszym regionie. Według starych 
kronik na przełomie XIII i  XIV w. 
templariusze założyli swą obronną 
siedzibę w miejscowości Obrowiec koło 
Krapkowic – czytamy w artykule „Tem-
plariusze mieszkali na Opolszczyźnie” 
(” Gazeta Wyborcza”). – Od wieków 
grodzisko to było zwane Tempelberg. 
Miejsce to istnieje do dnia dzisiejszego. 
W bliskim sąsiedztwie Odry znajduje 
się tajemnicze, k i lkupoziomowe 
wzniesienie porośnięte dębami i gra-
bami, otoczone wyraźnym wałem 
i fosą, do dziś miejscami wypełnioną 
wodą. Od strony Odry na odcinku 
kilku metrów wał zanika, co może 
świadczyć, że w  miejscu tym była 
brama wjazdowa. Pojedyncze kawałki 
bloków wapiennych, niespotykanych 
na sąsiadujących z wzniesieniem polach, 
świadczą, że były tu kiedyś budynki 
przynajmniej częściowo zbudowane 
z  kamienia wapiennego. Na wale 
grodziska rośnie również kilkanaście 
bardzo okazałych, liczących kilkaset lat, 
pomnikowych dębów szypułkowych.”
 Przed drugą wojną św iatową 
Tempelberg stanowił dużą atrakcję 
turystyczną – obecnie jednak tak 
nie jest. W naszym regionie budowle 
templariuszy były raczej typowymi 
folwarkami lub grodziskami, nie 
zaś fortecami potężnych rozmiarów. 
Wznosili budowle na moczarach, 
bagnach czy zakolach rzek – przez 
wzgląd na lokalne ukształtowanie 
terenu. Formy przyjęte z  Zachodu 
stosowano jedynie w budowie kaplic 
i kościołów.

Nie tylko Opatów

 „Zakonnicy przebywali prawdo-
podobnie także na zamkach w  Ro-
gowie Opolskim, Krapkowicach oraz 
na zamku w  Otmęcie, po którym 
zostały tylko niewielkie ruiny – tego 
także dowiadujemy się z  wyżej już 
cytowanego artykułu z GW. – W całości 
zachowała się jedynie jego wieża, która 
obecnie jest integralną częścią kościoła 
parafialnego. Według legendy zamki 
w Rogowie i Otmęcie łączył podziemny 
korytarz. Być może istniał on faktycznie, 
gdyż w każdej komandorii budowano 
korytarz, którym w razie zagrożenia 
można było się bezpiecznie ewakuować. 
Niektóre z tych korytarzy liczyły nawet 
po kilkanaście kilometrów i łączyły się 
z inną komandorią. Obrowiec, Rogów, 
Krapkowice i  Otmęt mogły tworzyć 
wspólnie jedną komandorię. Nie można 
też wykluczyć, że były połączone siecią 
korytarzy, tym bardziej że nie są zbyt 
od siebie oddalone.”
 Zakon templariuszy powstał na po-
czątku XII wieku we Francji, otrzymał 
jako swoją siedzibę część pałacu 
od króla Jerozolimy (pałac wcześniej 
był meczetem, zaś jeszcze wcześniej – 
Świątynią Salomona), stąd rozwinięta 
nazwa tego zgromadzenia. Ubodzy 
Rycerze Chrystusa i Strażnicy Świątyni 
Salomona – takie było pełne brzmie-
nie. Jako, że świątynia to po łacinie 
„templum” – potoczna nazwa zakonu 
przyjęła się jako „templariusze”.

W poszukiwaniu templariuszy

Pomoc 
dla 

Michałka Zoń

1%
Michałek urodził się z wada serca (tetralogia Fallota) oraz zwę-
żeniem podgłośniowym krtani. W wieku sześciu miesięcy miał 
założoną rurkę tracheostomijną, dzięki której może swobodnie 
oddychać. Gdy skończył jeden rok przeszedł pierwszą operację 
serca. Do drugiego roku życia rozwijał się prawidłowo był we-
sołym biegającym chłopcem. Gdy skończył dwa latka podjęto 
się drugiej operacji serca, niestety wtedy doszło do niedotle-
nienia mózgu co spowodowało porażenie czterokończynowe. 
W tej chwili Michałek jest poddawany intensywnej rehabi-
litacji. Osoby którym nie jest obojętny los Michałka prosimy 
o przekazanie swojego 1% podatku.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy
Rodzice Michałka 
zonania@onet.pl  

KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 26280 Zoń Michał
Darowizny można kierwoać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYC Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem: 26280 Zoń Michał – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

dokończenie w następnym numerze



PANORAMA BIALSKA • LUTY • 2018 11

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

Oferuje w atrakcyjnych cenach:
OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)

 MAT. BUDOWLANE, 
ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 

(nawozy środki ochrony roślin itp.), 
SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,

USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 17

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

ASF to groźna choroba wiru-
sowa, na którą chorują 
jednak wyłącznie świnie 

wrażliwi na zakażenie – choroba nie stwarza 
-

wieństwie do dzików. Dla nich ASF to bardzo 
poważne zagrożenie, takie samo niebezpie-
czeństwo stanowi on dla trzody chlewnej. 
 Wirus może przez długi czas utrzymywać 

rozkładu (dotyczy także kości).
 Po znalezieniu padłego dzika należy – 
jeżeli to możliwe – oznakować to miejsce; 

-
ściwe służby. Trzeba także powstrzymać się 
od dotykania zwłok. Kolejna rzecz – zgło-
szenie faktu znalezienia padłego dzika do 
miejscowego powiatowego lekarza wetery-
narii lub najbliższej lecznicy weterynaryj-
nej (można także do straży miejskiej albo 
miejscowego koła łowieckiego). 
 
miejsce znalezienia zwłok (posługując 
się charakterystycznymi orientacyjnymi 

punktami lub współrzędnymi GPS), dane 

kontaktowego), liczbę znalezionych 
zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok 
(stopień ewentualnego rozkładu lub czy 
są to wyłącznie kości).
 

-
nościowych. Należy także powstrzymywać 

-
dować płoszenie tych zwierząt. Następna 
sprawa – nie spuszczać psów ze smyczy.
 -
zuje się – na obszarach występowania ASF 
– stosowanie środków higieny niezbędnych 
do ograniczenia ryzyka szerzenia się wirusa 

 Osoba, która znalazła padłego dzika 
-

sem ASF) nie powinna – przez 72 godziny 
-

 Artykuł oparty jest na materiałach infor-
macyjnych przesłanych przez Powiatowy 

PB

Uwaga na afrykański pomór świń
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Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty czwartek

Ferie zimowe na słodko
Chłopcy w iście męskich przebraniach

Nie tylko przygotowanie, ale również konsumpcja łakoci stanowią frajdę

Tłusty Czwartek to nie tylko pączki, to także dobra zabawa

Dziewczynki we właściwych sobie strojach (rolach)

Bez pracy nie ma kołaczy. No i oczywiście wszelkich innych potraw

Pączków ci u nas dostatek

Smakołyki były w klimacie zimowo-ozdobnym

A nauczycielki uwierzyły i pącz-
ków nasmażyły. W ten sposób 
(zgodnie z sentencją przeka-

zywaną od pokoleń) w przedszkolu 
w Gostomi nauczycielki przygoto-
wały dla dzieci nie lada atrakcje. 

 Już w przeddzień tłustego czwartku zor-
ganizowały bal taneczny, podczas którego 
dzieci uczestniczyły w konkursach i zabawie 
tanecznej w rytmie najnowszych przebojów. 
 W tym roku na sali balowej dominowały 
księżniczki w pięknych sukniach. W przed-
szkolu zagościli również policjanci, super-
men oraz kowboje. W tak doborowym towa-
rzystwie nie było trudno o dobry humor. 
Podczas zabawy rozbrzmiewały wybuchy 
spontanicznego śmiechu. Wszyscy w  tak 
dobrym nastroju (i zmęczeni po balu) ocze-
kiwali na kolejny dzień. 
 W czwartek od rana czekała ich ciężka 
praca przy poznawaniu procesu produkcji 
domowych pączków. Dzieci nadziewały cia-
sto drożdżowe marmoladą. Samo uczest-
nictwo w przygotowaniu okazało się fanta-
styczną zabawą. Jednak największą frajdą 
była degustacja stworzonych przez siebie 
wypieków. Tradycji stało się zadość: dzieci 
(umorusane lukrem i marmoladą) słodko 
i z szerokim uśmiechem zakończyły obchody 
tłustego czwartku. 

Renata Postawa

Ferie zimowe – każdy z nas na 
nie czeka. Niestety w tym roku 
w naszych placówkach przed-

szkolnych nie udało się ulepić bał-
wana czy wyjść z sankami na śnieg… 

 Jednak dzieci z Zamiejscowego 
Oddziału Przedszkolnego w Gostomi 
postanowiły zrekompensować sobie 
brak śniegu pysznymi kulinarnymi 
pomysłami. 
 Niemal codziennie spędzały czas 
na tworzeniu smakowitych, prostych 
przekąsek – same je przygotowywały 
i z chęcią kosztowały efektów. 
 Pizze, przystawki, ciasteczka, 
sałatki... – w końcu brak śniegu to 
nie powód do nudy; a „jabłkowo-
cynamonowe płatki śniegu” – bo 
tak nazwały tę przekąskę dzieci – 
całkiem dobrze zastąpiły te spadające 
z zimowych chmur…

Magdalena Przybyszeswka

Odmalowanie też od czasu do czasu się przydajeMłodzi zwycięzcy z trenerami

Wymieniono, odświeżonoSukcesy młodych piłkarzy
W połowie lutego świe-

tlica w  Nowej Wsi 
Prudnickiej stała się 

celem prac remontowych. 

 W  ramach środków z  funduszu 
sołeckiego wymienione zostały 
okna, zaś sołtys miejscowości wraz 
z kuzynem pomalował ściany.
 Przy budynku znajduje się 
plac zabaw, więc dwa z czterech 
okien zaliczać się musiały do 
tych mocniejszych – odpornych 
na uderzenia piłką.

BS

Zawodnicy Akademii Piłkar-
skiej z Białej uczestniczyli 
z powodzeniem w kolej-

nych turniejach halowych. 

 W pierwszym organizowanym 
w  Brzegu drużyna rocznika 
2010 zdobyła srebrny medal , 
a nieco starsi (rocznik 2008/09) 
uplasowali się tuż za podium. Na 
kolejnym turnieju w Grodkowie 
było jeszcze lepiej bo obie drużyny 
zdobyły drugie miejsca. Drużyny 
prowadzą: Jarosław Olajossy 
i Krzysztof Stolarewski.


