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BIALSKA PANORAMA Z DREZYNĄ.BIALSKA PANORAMA Z DREZYNĄ.
Zdjęcie w czasie pleneruZdjęcie w czasie pleneru

wykonał Rafał Hajewski z Warszawy.wykonał Rafał Hajewski z Warszawy.

8.938,38 zł

LECIMY JUŻ 17 LAT

W ŚWIĄTECZNYCH DEKORACJACHW ŚWIĄTECZNYCH DEKORACJACH

– to kwota zebrana w tegorocznej akcji 
w gminie Biała, z włączeniem również 

Głogówka

Kwesta prowadzona była również na kon-
cercie fi nalizującym akcję WOŚP

w Koncercie wystąpiły m.in. grające dziew-
częta ze Śmicza

Julia Markowska oraz grupa PONK w 
nowych strojach i z nowymi układami.

Koncert połączony z licytacją gadżetów 
prowadził Joachim Kosz, wręczając też 

wylicytowany kalendarz m.in. Andrzejowi 
Wójtowcowi. A późnym wieczorem przed 

ośrodkiem kultury zapłonęło serduszko i w 
niebo wystrzeliły sztuczne ognie.

O bialskiej akcji na str. 2 i 12

Najpiękniej oświetlona posesja Sabiny i Andrzeja Osiewaczów 
z Ligoty Bialskiej O konkursie na str.6

BABCIOM I DZIADKOM Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

O tradycyjnym noworocznym spotkaniu na str. 7

ale przygotowania były 
 pracowite, aby stworzyć 

klimat Egiptu i dżungli. O balu 
i przygotowaniach do matury 

w następnym numerze.

JUŻ PO
STUDNIÓWCE

Wernisaż rysunku satyrycznego

 pn. „Karpik” 21 luty godz. 18:00

Noc dla zakochanych

 – projekcja komedii 

romantycznych
13 luty godz. 21:00
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Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymały pary małżeńskie (na zdjęciu od lewej w pierwszym i drugim rzędzie): Krystyna 
i Hubert Kleinowie z Wasiłowic, Krystyna i Józef Celderowie  z Gostomi, Maria i Paweł Hupkowie z Olbrachcic, Inga i Ber-

nard Globiszowie z Łącznika, Maria i Jan Gruchmannowie z Łącznika, Emilia i Stanisław Koszałkowscy z Białej, Zofi a 
i Alfred Koszowie z Białej, Jadwiga i Leonard Baryszowie z Solca, Marta i Walter Kozubkowie  z Nowej Wsi Prudnickiej, 
Waleska i Reinhold Okoniowie z Czartowic, Maria i Tadeusz Wiktorzewscy    z Białej, Anna i Alojzy Cholewowie z Po-
górza, Krystyna i Józef Pikulowie z Otok, Maria i Kazimierz Kasiczowie z Białej, Stefania i Bernard Hedowie z Grabiny 

oraz nieobecni na spotkaniu: Berta i Ryszard Kaulowie z Białej, Barbara i Artur Szydłowie z Białej, Stefania i Jan Gerusowie 
z Białej, którym medale i upominki dostarczono do domu.

Rocznica ślubu to uroczystość, przy 
której ożywają wspomnienia, wracają  
obrazy sprzed lat. I tak też było 11 grud-
nia 2008 r. w sali u państwa Suchych 
w Krobuszu. Wówczas z okazji 50 - lecia 
pożycia małżeńskiego wręczono 18 pa-
rom z terenu gminy Biała medale „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przy-
znane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Uroczystość otwarła i prowa-
dziła kierownik USC – Leokadia Schne-
ider, były gorące życzenia i ciepłe słowa 
od burmistrza Białej - Arnolda Hindery 
i przewodniczącego Rady Miejskiej – Jo-
achima Kosza, którzy osobiście wręczyli 
też Jubilatom przyznane medale.

Podczas uroczystości nie zabrakło toa-
stu wzniesionego lampką szampana oraz 
upominków ufundowanych przez Urząd 
Miejski w Białej. Całą imprezę uświetnił 
występ zespołu wokalnego z Publicznego 
Gimnazjum w Białej, który przygotowa-
nym programem wprowadził obecnych 
w atmosferę zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia. Całemu spotkaniu to-
warzyszyło wiele wspomnień i wzruszeń 
z tamtych, jakże ciężkich wtedy czasów. 
Jubilatom życzymy wielu jeszcze wspól-
nych lat w zdrowiu i radości.

ZŁOTE GODY

Pieniądze szpitalowi ofi arowali: Ryszard Kaul z Białej, Maria Konieczna z By-
tomia, Krystyna Zapotoczna, Jadwiga Gąsior z Białej.

Kuchni szpitalnej produkty spożywcze bezpłatnie dostarczyli: Rafał Wolny 
z Grabiny – kalarepę, mieszkaniec Chrzelic – kaczki, Teresa Niemiec z Radosty-
ni – smalec, Augustyn Rzepski Węży – kaszę jęczmienną, makaron, marchewkę, 
seler, cebulę, buraki i pietruszkę, Szymczyna ze Śmicza – marchew i buraki.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia do chorych w szpitalu przybył prudnicki 
zespół wokalny z kościoła pw. Św. Michała Archanioła i pod kierunkiem Jana 
Żymły wykonał pięknie koncert kolęd.

Za wszystkie dary ofi arodawcom w imieniu chorych serdecznie dziękujemy 
i prosimy o dalszą wszechstronną pomoc naszemu szpitalowi.

Kazimierz Kasicz

Dary dla bialskiego szpitala

8.938,38 zł
Zebrana kwota przeszła oczekiwania 

organizatorów, którzy od samego począt-
ku uczestniczą w akcji Jurka Owsiaka. 
Sztab mieścił się w Gminnym Centrum 
Kultury w Białej, w skład jego weszli: Jo-
achim Kosz, Danuta Hejneman, Norbert 
Otte i Elżbieta Malik- szef sztabu i przygo-
towanie akcji.

To co wydarzyło się w tym roku było 
wspaniałe. Wolontariusze (młodzież 
szkolna) kwestowali w Prężynie (Patrycja 
Trinczek, Klaudiusz Hoinko i Artur Ma-
rzotko), w Ligocie Bialskiej i Radostyni 
(Karina Stein, Krystian Pientka i Patryk 
Osiewacz, Sebastien Bartoń, Michaela 
Stawicka - opiekun Jolanta Hryorkiewicz) 
w Białej (Kasia Byra, Marta Pohl, Paulina 
Michalak oraz Olga i Emilia Kowalczyk) 
i … w Głogówku. Organizacji kwesty 
w Głogówku podjęła się Joanna Baran, 
mieszkanka Białej, która jest pracownicą 
tamtejszego ośrodka kultury i przyłączyła 
się do sztabu w Białej. Z wielkim powo-
dzeniem. 

Dzięki wielkiemu sercu i ofi arno-
ści ludzi zebraliśmy rekordową sumę 
- 8.938,38 złotych (8.773,63 w niedzielę 
i 164,76zł następnego dnia Marta Pohl ze-
brała m.in. w bialskim gimnazjum). 

W gminie Biała - 4.611,44,68 (Prężyna 
– 517,20 zł., Radostynia i Ligota Bialska 
– 1.130,78zł., Biała – 2.693,46zł.) Z licy-
tacji gadżetów (dwa kalendarze, kubek 

i koszulka) przekazanych przez WOŚP, 
w Białej pozyskano 270 zł. W Głogówku 
zebrano 4.326,94zł. W obydwóch miejsco-
wościach odbyły się koncerty, w których 
umiejętności artystyczne prezentowały 
uzdolnione wokalnie, muzycznie i tanecz-
nie dzieci i młodzież zrzeszona w zespo-
łach szkolnych i ośrodkach kultury. 

Koncert i licytację w Białej (z powodu 
choroby E. Malik) z wrodzonym wdzię-
kiem prowadził Joachim Kosz. Wystą-
piły w nim głównie dziewczęta grające 
na keyboardzie prowadzone przez Damia-
na Weinkopfa, grająca na fl ecie uczennica 
szkoły muzycznej, zespół taneczny STARS 
z gimnazjum w Białej (Aleksandra Hin-
dera) i PONK z ośrodka kultury (Jolanta 
Świdzińska), dzieci z PSP w Śmiczu (Beata 
Babula) i młodzież ze studia piosenki przy 
MGOK-u, które prowadzi Joanna Baran. 
W koncercie przeważały kolędy i bardzo 
spokojne utwory. Trochę za mało czadu – 
mówili niektórzy uczestnicy i mieli rację. 

Finałowym akcentem w Białej było 
ułożenie serca ze świeczek przed ośrod-
kiem przez wszystkich uczestników spot-
kania i wystrzelenie światełka do nieba 
ze sztucznych ogni. I chociaż było trochę 
mroźno, to uczestnicy dłuższą chwilę stali 
przy płonącym na śniegu serduszku, robili 
zdjęcia, a odchodząc ciepły płomyk ognia 
zabrali ze sobą. 

(dh)

LECIMY JUŻ 17 LAT
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

w tym roku grała dla dzieci z chorobami onkologicznymi

to dar serca od mieszkańców gminy Biała, 
z udziałem Głogówka.

Ja też mam serduszko.

Nikola Wistuba, …Julia Mierzwa  … i Magdalena Koczula 
wystąpiły na koncercie kończącym dzień grania WOŚP.
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SESJA RADY MIEJSKIEJ
W przedostatnim dniu grudnia ubie-

głego roku odbyła się XXI sesja Rady 
Miejskiej. Uchwalony został gminny pro-
gram profi laktyki i rozwiązywania prob-
lemów alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomani i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Jednocześnie ustalona została 
liczba punktów sprzedaży napojów alko-
holowych. Z opłat za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż pochodzą środki fi nanso-

we na realizację uchwalonego programu. 
W planie na ten rok jest to 151 tyś. zł. 
Radni podjęli też uchwały ustalające 
roczny program współpracy z gminnymi 
organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego. Przyjęli też 
plan pracy Rady Miejskiej; wyrazili zgodę 
na udzielenie bonifi katy przy sprzeda-
ży na wniosek najemcy w drodze bez-
przetargowej lokalu mieszkalnego przy 

ul. Armii Ludowej 8/6; rozpatrzyli też 
skargę wniesioną na działalność burmi-
strza (piszemy o tym w innym miejscu).

Wiodącym tematem obrad ostatniej 
w 2008 roku sesji były sprawy budżetowe. 
Przede wszystkim uchwalenie budżetu 
gminy na rok 2009, ale też decyzje doty-
czące budżetu ubiegłorocznego.

Konieczne było wprowadzenie w kil-
ku działach zwiększenia i zmniejszenia 

dochodów i wydatków, oraz przycho-
dów (zmniejszenie o 50 tys. zł. z zaciąg-
niętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym) i rozchodów (zwiększenie 
o 350 tys. zł. spłat otrzymanych krajo-
wych pożyczek i kredytów).

Po wprowadzeniu zmian wielkość 
budżetu z ubiegłego roku wynosi w pla-
nowanych dochodach 26.770.913,72zł. 
i w wydatkach 27.187.722,72zł. Różnicę 
pomiędzy wielkością dochodów, a wy-

datków zrównoważono nadwyżką budże-
tową pochodzącą z wolnych środków.

Odpowiednią uchwałą ustalono też 
wydatki, które z różnych, uzasadnio-
nych powodów nie zostały zrealizowane, 
ale też nie wygasają z końcem 2008 roku. 
Jest to kwota 354.286 zł. Zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego Białej 
i Łącznika spowodowały przesunięcie 
wydatków (ponad 110 tys. zł.) na sierpień 

i listopad tego roku. Wydatki związane 
z modernizacją źródła ciepła w ośrod-
ku kultury w Białej (ponad 223 tys. zł.) 
ze względu na prace nie przewidziane 
w dokumentacji zrealizowane zostaną 
w lutym, natomiast opóźnienie w opra-
cowaniu dokumentacji na utworzenie 
Pogórskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu 
(ze względu na terminy wydania zezwo-
leń), powoduje też przesunięcie wydat-
ków na ten cel (20 tys. zł.) na marzec.

Najważniejszym punktem sesji było 
uchwalenie budżetu na rok 2009, bo te 
fi nansowe decyzje warunkują funkcjono-
wanie gminy we wszystkich dziedzinach 
życia. Ustalone zostały dochody budżetu 
gminy w wysokości 26.800.649 zł i wy-
datki 29.508.993zł oraz plan przychodów 
– 3.308.344 zł. i rozchodów 600 tys. zł. 
Defi cyt w kwocie 2.708.344 zł. pokryty 
zostanie przychodami pochodzącymi 

z planowanych do zaciągnięcia kredy-
tów w wysokości 2.415.344 i wolnych 
środków wynikających z rozliczeń kre-
dytów i pożyczek z lat ubiegłych. Prze-
widywane dotacje wynoszą 1.690.000 zł. 
Rezerwy utworzone zostały w wysokości 
70. 000 zł. 

Sesję zakończyły wspólne , noworocz-
ne życzenia z symboliczną lampką szam-
pana. 

(m)

PRZEDE WSZYSTKIM – BUDŻET

Półmetek przypadł w listopadzie i 
okresu do tego miejsca dotyczy informa-
cja o pracy naszych radnych. A pracują 
oni trzeba przyznać bardzo sumiennie, 
poniżej prezentujemy wybrane zdaniem 
autora tekstu najważniejsze sprawy po-
ruszane przez radnych. Wszystkich po-
ruszanych tematów z powodu ich dużej 
ilości nie jesteśmy w stanie opublikować, 
ale staramy się o niech informować rela-
cjonując posiedzenia Rady Miejskiej w 
każdym naszym numerze.

Maria Cibis
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej, członek Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Po-
rządku Publicznego (na 19 sesji obecna 
na 18).

Wskazywała na konieczność wycię-
cia zwisających gałęzi drzew rosnących 
na poboczu drogi Pogórze - Łącznik. 
Jako przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej kierowała jej pracami przy rozpa-
trywaniu kilku spraw dotyczących skarg 
mieszkańców na działalność Urzędu 
Miejskiego.

Jacek Czerwiński
Członek Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej  (na 19 sesji obecny na 18).
Poruszał sprawy dotyczące ustawienia 

znaku zakazu parkowania na ul. 1. Maja, 
na której parkujące pojazdy utrudniają 
przejazd tą drogą, montażu progów spo-
walniających na ul. Kościuszki w Białej, 
nadania imienia prof. Woronczaka jed-
nej z ulic w mieście, sprzedaży dachó-
wek z remontowanych budynków przy 
ul.Armii Ludowej 6-8 w Białej.

Ryszard Hanko
Członek Komisji Rolnictwa, Gospo-

darki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochro-
ny Środowiska (na 19 sesji obecny 
na 18).

Wskazywał na potrzebę remontu ul. 
Składowej w Białej i remontu chodnika 
na Osiedlu 1000-lecia.

Hubert Heda
Członek Komisji Gospodarczej (na 

19 sesji obecny na 16).
Poruszył sprawy związane z likwida-

cją nierówności na drogach po robotach 
telefonizacyjnych i wodociągowych oraz 
oczyszczenia rowu na trasie Ligota - Ra-
dostynia.

Klaudiusz Globisz
Członek Komisji Gospodarczej oraz 

członek Komisji Rewizyjnej (na 19 sesji 
obecny na 16).

Wskazywał na potrzebę aktualizacji 
tablic informacyjnych przy wjazdach 
do Białej zawierających informacje 
o miastach partnerskich Białej, opraco-
wania regulaminu dotyczącego zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych, 
usunięcia fundamentów po byłym ogro-
dzeniu w przedszkolu, wyrównania po-
boczy na odcinku drogi Mokra - Łącz-
nik, odnowienia przystanku przy drodze 
dojazdowej Łącznik - Pogórze, przycięcia 
zwisających gałęzi drzew rosnących przy 
drogach.

Ewa Kontny 
Członek Komisji Rewizyjnej oraz Ko-

misji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoś-
ciowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
(obecna na wszystkich sesjach).

Wnioskowała o wyłączenie działki 
przy parku miejskim w Białej z działal-
ności handlowej i nadania jej charakteru 
zieleni miejskiej, wskazywała na brak 
wody w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Grabinie i potrzebę remontu drogi Ra-
dostynia - Krobusz.

Felicja Kasperek 
Członek Komisji Rewizyjnej oraz Ko-

misji Gospodarczej (obecna na wszyst-
kich sesjach)

Joachim Kosz
Przewodniczący Rady Miejskiej, czło-

nek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,, 
Spraw Socjalnych i Porządku Publiczne-
go (na 19 sesji obecny na 18).

Wnioskował o budowę dojazdów dla 
niepełnosprawnych przy szkole podsta-
wowej i gimnazjum, naprawy kanalizacji 
i chodnika na drodze do osiedla spół-
dzielczego w Łączniku. 

Alfred Krupa
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska (na 19 sesji obec-
ny na 15).

Jan Malek
Przewodniczący Komisji Gospodar-

czej (na 19 sesji obecny na 18). 
Poruszył sprawy związane z niszcze-

niem dróg przez pojazdy transportowe 
odbierające buraki z pól rolników, ko-
nieczność przeglądów technicznych nie-
użytkowanych budynków zagrażających 
bezpieczeństwu, instalacji lustra przy 
drodze dojazdowej z Prężyny do drogi 
głównej Prudnik - Opole,

braku informacji o sposobie i miejscu 
wywożenia eternitu, wycięcia nisko zwi-
sających gałęzi drzew przy drodze Biała - 
Prężyna, remontu dachu na remizie OSP 
w Prężynie. 

Bogumiła Myszyńska
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, 

członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Śro-
dowiska (na 19 sesji obecna na 15).

Wskazywała na potrzebę ustawienia 
znaku zakazu dla wjazdu ciągników 
na ul. Oświęcimską w Białej, przycięcia 
żywopłotu rosnącego przy parku miej-
skim od strony ul. Prudnickiej, remontu 
drogi łączącej ul. Oświęcimską z ul. Rey-
monta.

Gabriela Neugebauer
Członek Komisji Rolnictwa, Gospo-

darki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochro-
ny Środowiska (obecna na wszystkich 
sesjach).

Zaproponowała zakup środków dla 
Kół Gospodyń Wiejskich w Pogórzu 
i Łączniku, dofi nansowanie chórów 

i zespołów działających na terenie gminy, 
opracowanie planu przestrzennego zago-
spodarowania dla Pogórza, zakup garażu 
z przeznaczeniem dla monocyklistów 
z przeznaczeniem na magazyn, koszenie 
trawy na poboczach, uporządkowanie 
drogi w Pogórzu.

Leonard Peszel
Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku 
Publicznego (na 19 sesji obecny na 17).

Poruszył sprawę prowadzenia roz-
mów z proboszczem w sprawie wykupu 
w ich miejscowości gruntów pod plac za-
baw przy szkole, wyczyszczenia studzie-
nek odprowadzających wodę deszczową, 
wyrównania chodnika przy przystanku.

Robert Roden
Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Po-
rządku Publicznego) (na 19 sesji obecny 
na 18).

Wskazał na potrzebę ustalenia termi-
nów odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych i podania ich do publicznej wia-
domości, wystąpienia z pismem do PKP 
o uporządkowanie terenu wokół byłej 
stacji kolejowej w Dębinie, ograniczenia 
do 30 km ruchu kołowego na drodze 
Chrzelice - Racławiczki, zakupu gara-
żu z przeznaczeniem na magazyn dla 
monocyklistów, remont drogi Chrzelice 
- Jeleni Dwór, wyznaczenie miejsc par-
kingowych dla niepełnosprawnych. 

Reinhard Wollny
Członek Komisji Rolnictwa, Gospo-

darki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochro-
ny Środowiska (obecny na wszystkich 
sesjach).

Poruszał sprawy dot. przebiegu 
szczepień przeciwko sepsie w szkołach, 
załatania dziur na drodze Czartowice - 
Golczowice, remontu drogi Nowa Wieś 
- Gostomia oraz drogi Radostynia - Kro-
busz, utwardzenia drogi Krobusz - przy-
siółek.             Ryszard Nowak

Rada Miejska na półmetku

BLASKI I CIENIE GMINNEJ RZECZYWISTOŚCI
W ROZMOWIE Z BURMISTRZEM BIAŁEJ - NA STR 4.
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Bialska Akademia Wiedzy
i Umiejętności

- Z realizacji których zadań jest 
Pan zadowolony na półmetku obec-
nej kadencji?

- Przede wszystkim cieszę się z reali-
zacji strategicznych zadań w ostatnich 
dwóch latach, które składają się na wi-
zję rozwoju miasta i gminy. Do nich 
należy zaliczyć budowę obwodnicy i 
planowane zakończenie moderniza-
cji drogi wojewódzkiej 414. Przyczyni 
się to do poprawy bezpieczeństwa na 
terenie gminy i być może przyciągnie 
inwestorów.

- Czy gmina partycypuje również 
w kosztach naprawy dróg i budowy 
chodników?

- Współfi nansowaliśmy budowę 
chodnika przy ulicy Prudnickiej w 
Białej i modernizację skrzyżowania 
ulic Opolskiej i Składowej. W 2009 
roku będziemy partycypować w mo-
dernizacji drogi powiatowej z Białej 
przez Prężynę do Prężynki. Zadanie to 
realizowane będzie w ramach progra-
mu przebudowy dróg lokalnych (sche-
tynówki). Udział gminy w tym zadaniu 
wynosi 150 tys PLN. 

- Jak przebiegała realizacja innych 
zadań?

- Jak w każdym roku również i w 
tym, przeprowadziliśmy moderniza-
cję dróg gminnych min. w łączniku 
dwie drogi (ul. Młyńska oraz Kwia-
towa), w Ligocie Bialskiej w Józefo-
wie oraz w Górce Prudnickiej. Razem 
około 2 km nowych dróg. Drogi w 
Ligocie oraz w Górce modernizowane 
były przy współfi nansowaniu z Fundu-
szem Ochrony Gruntów Rolnych Duże 
znaczenie przywiązujemy do poprawy 
stanu technicznego obiektów komu-
nalnych. Wyremontowane zostały dwa 
obiekty przy Armii Ludowej w Białej, 
gdzie znajduje się sześć mieszkań i dwa 

lokale użytkowe. Zmodernizowane zo-
stały dwa mieszkania na ul. Składowej.

- Inne inwestycje?
- Kontynuujemy prace związane z 

kanalizacją sanitarną. W 2008 roku zo-
stały do niej podłączone budynki przy 
ulicy Kopernika w Białej. Zleciliśmy 
opracowanie dokumentacji na budo-
wę kanalizacji sanitarnej przy ulicach 
Nyskiej, Świerczewskiego, Szynowice i 
Opolskiej. Podejmujemy działania, aby 
na ten cel pozyskać środki z zewnątrz. 
Planujemy kompleksowy remont uli-
cy Nyskiej wraz z budową chodni-
ków oraz kanalizacji sanitarnej. To 
zadanie realizowane będzie wspólnie 

ze starostwem. Jesteśmy w trakcie re-
stauracji sali widowiskowej w Urzędzie 
Miejskim.

- Czy w zakresie budowy kanaliza-
cji ściekowej widoczny jest postęp?

- Budowa kanalizacji w pierwszym 
etapie związana będzie z zakończeniem 
kanalizacji miasta, a następnie pod-
łączenie do niej Prężyny, Wasiłowic i 
Ligoty Bialskiej. Te miejscowości będą 
odprowadzały ścieki do modernizowa-
nej oczyszczalni ścieków „Ustronianki”. 
Chodzi o to, aby w Białej niepotrzeb-
nie nie pracowały dwie oczyszczalnie .

- Co będzie z północną częścią gmi-
ny - czy przewiduje Pan tam budowę 
kanalizacji ściekowej?

- W tej chwili koncentrujemy się na 
południowej części gminy. Po załatwie-

niu tego problemu zajmiemy się pół-
nocną częścią. Kanalizacja sieciowa jest 
dla gminy bardzo poważnym proble-
mem, ponieważ gmina jest bardzo roz-
legła, a gęstość zaludnienia jest na nie-
spotykanie niskim poziomie około 56 
osób na km 2 podczas gdy średnia wo-
jewódzka to 112 osób na km2 . Słabe 
zaludnienie i rozległy teren spowodo-
wałyby bardzo wysoki koszt. 

Budżet gminy jest zbyt mały na 
tak duże przedsięwzięcie. Stąd koniecz-
ność szukania środków poza budżeto-
wych . 

- Nie udało się również rozpocząć 
planowanej przy szkole w Łączniku 

budowy sali widowiskowo - sporto-
wej.

- Liczymy, że ta budowa rozpocznie 
się w 2009 roku. Na dzień dzisiej-
szy środki są zabezpieczone , wyko-
nawca wstępnie wyłoniony, czekamy 
na uprawomocnienie się przetargu.

- A remont wieży wodnej w Białej 
- kiedy się rozpocznie?

- Przypuszczalnie w 2009 roku. Ist-
nieje możliwość pozyskania na ten cel 
środków z funduszy pogranicza wspól-
nie z partnerskim miastem Mesto Al-
brechtice w Czechach. Wspólny pro-
jekt nosi wstępną nazwę „Dwie Wieże” 
Zakres prac remontowych obejmie re-
mont ścian zewnętrznych i dachu na-
szej wieży wodnej

- Nie udało się doprowadzić do re-

witalizacji bialskiego Rynku?
 W ramach tego zadania zakończy-

liśmy prace związane z odnowieniem 
północnej, południowej oraz wschod-
niej (spółdzielnia mieszkaniowa) 
pierzei rynku i dwóch zabytkowych 
fi gur. Kolejny etap to odbudowa fon-
tanny na rynku. Aktualnie opracowy-
wany jest jej projekt.

- Na jakie zadania nie wystarczy 
środków budżetowych w przyszłym 
roku?

- Zabraknie ich przede wszyst-
kim, na remont kapitalny basenu , 
budowę boisk w programie Orlik i jak 
zawsze na remonty mieszkań według 
oczekiwań mieszkańców. 

- Czy w przyszłym roku wzrosną 
znacząco opłaty za wodę i odprowa-
dzanie ścieków.

- Raczej nie będzie znaczącej pod-
wyżki. Planujemy utrzymanie dopłat 
do tych zadań, ale o tym zadecyduje 
Rada Miejska.

- Z roku na rok staje się widoczne 
powstawanie na obrzeżach miasta 
centrów gospodarczych.

- Taka tendencja będzie się nadal 
utrzymywała, Jest już „Biedronka”, 
„Ustronianka”, która również planu-
je rozbudowę swojego zakładu wzdłuż 
tej ulicy (place buraczane). Są rów-
nież inni, którzy planują budowę zakła-
dów usługowych w obrębie ul. Opol-
skiej i obwodnicy

- Czy więc w centrum miasta - po-
dobnie jak na Zachodzie powstanie 
sieć ekskluzywnych sklepów?

- Życzyłbym sobie, aby takie eksklu-
zywne sklepy powstały i aby naszych 
mieszkańców było stać na to aby w 
nich kupować towary.

Dziękuję za rozmowę.
 Ryszard Nowak

BLASKI i CIENIE
GMINNEJ RZECZYWISTOŚCI

Na półmetku z Arnoldem Hinderą - burmistrzem Białej. 
(Rozmowa odbyła się w grudniu ubiegłego roku)

W szóstym roku, na 37. spotkaniu 
uczestnicy tradycyjnie wysłuchali trzech 
wykładów: „Powołani do miłości” – ks 
Piotr Koziol proboszcz parafi i Solec, 
„Zagrożenia pożarowe w okresie zimo-
wym” – aspirant Wojciech Majerek z KP 
PSP w Prudniku i „Zagrożenia wynika-
jące z palenia papierosów” – specjalista 
pulmonolog Krystyna Rasławska. Ar-
tystyczne umiejętności zaprezentowała 
uczennica LO w Białej– Paulina Szukal-
ska (skrzypce).

Wśród  blisko 40 słuchaczy, jak zwykle 
rozlosowano upominki (bialskie kalen-
darze z listopadowym wydaniem „Pa-
noramy”). Tym razem trafi ły do Teresy 
Szukalskiej z Wilkowa oraz do  Barbary 
i Alojzego Kałużów z Białej. 

Następne spotkanie akademii w ostat-
ni czwartek lutego.

Kolejne robocze spotkanie przed-
stawicieli Urzędu Miejskiego w Bia-
łej i Urzędu Miejskiego w Město 
Albrechtice odbyło się 2 grudnia 
2008 r. Tematem narady było usta-
lenie ostatecznej nazwy projektu, 
który w ramach Programu  Opera-
cyjnego Współpraca Transgraniczna 
Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013 będzie składany 
w partnerstwie przez obie gminy. 
Przyjęto tytuł projektu: „Dwie Wie-
że – wsparcie rozbudowy infrastruk-
tury ruchu turystycznego w mieście 
Město Albrechtice i gminie Biała”.

Zdecydowano również o przygo-
towaniu umowy partnerskiej, której 
podpisanie zaplanowano, gdy za-
kończone zostaną prace projektowe 
związane z renowacją i dostosowa-
niem do potrzeb ruchu turystyczne-
go dwóch wież: telekomunikacyjnej 
w Město Albrechtice oraz Wieży 
Wodnej w Białej. Obiekt położony 
w Czechach będzie miał charakter 
widokowy, natomiast zabytek bialski 
spełniać będzie przede wszystkim 
funkcję kulturalną – utworzone tutaj 
zostaną między innymi powierzch-
nie wystawowe.

PARTNERSKIE
„DWIE WIEŻE”
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Piotr Koziol

…Wojciech Majerek … i  Krystyna Rasławska

… oraz prezentująca umiejętności arty-
styczne – Paulina Szukalska
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Szopkowe Momenty
W poprzednim numerze PB, uka-

zała się kolejna odsłona cyklu   „Szop-
kowe momenty”, który przedstawia 
wybrane sytuacje, wydarzenia na-
szej gminy w sposób humorystycz-
ny, czy też ukazujący pewne rzeczy 
w krzywym zwierciadle. Tak miało 
być również tym razem, jednak oka-
zało się, że kilka osób poczuło się 
urażonych zamieszczonym tekstem, 
co nie było i nie jest celem autorów 
Szopki. W związku z tym wszystkich, 
którzy poczuli się w jakiś sposób ura-
żeni w imieniu autorów tekstu prze-
praszamy

Redakcja Panoramy Bialskiej
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W normalne zimowe dni dzieci cze-
kają na śnieg. Grudzień 2008 nieste-
ty nie dostarczył nam białego puchu. 
Dzieci i młodzież poczuła się odrobinę 
rozczarowana brakiem świątecznego 
nastroju. Aby wzbudzić w nich opty-
mistyczne nastawienie i żeby po-
czuli, choć odrobinę magii świąt, 
dwa stowarzyszenia zainicjo-
wały wspólne przedsięwzięcie. 
W czynie społecznym w Solcu 
i w Chrzelicach zorganizowano 
konkurs plastyczny związany 
z zimą i świętami. Pomysł opierał 
się na tym, że zajęcia dotyczyły 
tego samego tematu, jednak pra-
ce dzieci wykonywały w swoich 
miejscowościach. 

Aby zintegrować najmłod-
szych mieszkańców tych sołectw 
i pokazać, że można współ-
działać bez dużych pieniędzy, 
projektów i sponsorów, a jed-
nocześnie dobrze się bawić bez 
względu na wiek (najmłodsza 

uczestniczka konkursu w Solcu Kinga 
miała 5 lat, a w Chrzelicach do udzia-
łu zgłosił się 3-letni Gabriel), konkurs 
zorganizowano z własnych środków, 
co oznacza, że każdy uczestnik przy-
niósł coś, co można było użyć, aby efek-

townie oddać na papierze święta i zimę. 
Jedni przynieśli brystol i papier, inni 
farby, kredki, ołówki, mazaki, jeszcze 
inni watę, gałązki, modelinę, plastelinę, 
czy nawet nitki, wstążki i inne potrzeb-
ne akcesoria. Stowarzyszenia udostęp-

niły sale i opiekunów. Nikt nie stał z za-
łożonymi rękami, każdy chciał, choć 
przykleić kawałek papieru albo doma-
lować kreskę u sąsiada. Jedni malowali, 
inni wyklejali, jeszcze inni łączyli style, 
ogólnie ujmując zabawa była przednia, 

a śmiechu było, co niemiara. 
Nieważne były nagrody, po-

dział wiekowy czy precyzja 
wykonania prac. Najważniejsze 
stało się to, że młodzież i dzieci 
w dwóch odrębnych wsiach, łą-
cząc się w zabawie zapoczątko-
wały ideę organizowania przez 
stowarzyszenia wspólnych 
zajęć. Zachęcam więc bardzo 
gorąco wszystkie stowarzysze-
nia Odnowy Wsi do wspólnych 
inicjatyw. Każdy może zrobić 
coś dla każdego, z niewiel-
kich ziarenek tworzą się góry, 
a radość najmłodszych pozwala 
człowiekowi spojrzeć na świat 
w cieplejszych kolorach!

KM

W SOLCU I CHRZELICACH

WSPÓLNIE DLA DZIECI

W Wiejskim Centrum Kultury i Re-
kreacji w Chrzelicach, co dwa tygodnie 
o godzinie 18. w sali komputerowej spo-
tykają się młodzi ludzie pełni zapału, 
szalenie ambitni i mający ogrom pomy-
słów. Spotkania te mają charakter inte-
grujący i aktywizujący ich do działania 
tak, aby mogli odkryć, w czym są do-
brzy, poznać zasady działania w grupie 
i nabrać rozpędu przed wkroczeniem 
w świat szarej rzeczywistości dorosłych. 
Na tych zajęciach powstaje w atmo-
sferze twórczej burzy umysłów gazeta 
„Chrzelice”, której pierwszy numer uka-
zał się w 2007 roku, a teraz po przerwie 
został wydany kolejny numer związany 
m. in. z zimą i świętami (dzięki pomo-
cy fi nansowej Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi Chrzelice tegoroczne wydania dru-
kowane będą w prawdziwej drukarni).

Redaktor naczelny Michał Ofi era, 
otoczony jest pięknymi reporterkami 
terenowymi: Wiolettą Kołek, Eweliną 
Haberecht, Andreą Hampel, Marysią 
Siano, Pauliną Ofi era, Żanetą Wójto-
wicz i Magdą Peszel. Reporterskie szlify 
doskonalą oni pod troskliwym okiem 
pani Dagmary Syguły, która wierząc 
w możliwości młodych ludzi, społecznie 
wspiera ich inicjatywy. Sama jest osobą 
posiadającą niewyczerpany zapał i po-
mysły, oddaną przedsięwzięciom, któ-
rym patronuje lub, które sama inicjuje. 
Poświęcając swój czas, przelewa własne 

natchnienie w tych pracowitych ludzi, 
aby w przyszłości stali się wiarygod-
nymi członkami społeczności lokalnej. 
Już dziś są oni pełni pomysłów, posia-

dają wolę walki o swoje i dobro innych, 
chcą swoją pracą zmieniać środowisko 
i zapewnić młodzieży atrakcyjne spę-
dzanie czasu wolnego. 

Oprócz zajęć poświęconych na two-
rzenie lokalnego pisma, młodzi ludzie 
przeprowadzają w swym gronie za-
jęcia plastyczne. Tworzą np. ludki 
z trocin i pończoch, które następnie 
sprzedają. Jedna taka seria dostępna 
była na Dniach Chrzelic i rozeszła się 
w przeciągu dwóch godzin. Wszystko 
to robione jest ze środków własnych. 
Dla ograniczenia wydatków ustala-

ją, co kto ma przynieść lub zakupić, 
a wspólnie zarobione pieniądze prze-
znaczają na rozrywkę. W najbliższym 
czasie planują wyjazd na basen w okre-

sie ferii zimowych. 
Chrzeliczanie planują też zorganizo-

wać kurs tańca dla wszystkich zaintere-
sowanych (dla młodzieży i dorosłych). 
Podczas takich zajęć dzieci i młodzież 
świetnie się integrują i rozwijają. Kiedy 
mogą swobodnie działać w niestresują-
cej atmosferze, (poza zajęciami w szko-
le) podejmują częściej wyzwanie, aby 
pobudzać własną wyobraźnię. Lepienie 
z plasteliny, czy tworzenie czegoś z in-
nych produktów powoduje lepszą koor-
dynację ruchową; malowanie, rysowa-
nie czy szkicowanie pozwala rozwijać 

własną wyobraźnię. Przelewając swoje 
marzenia na papier mogą oni dostrzec 
własne talenty pisarskie, malarskie 
czy architektoniczne, co w przyszłości 
pomoże im wybrać drogę życiową. Gry 
(choćby w kalambury) i zabawy inte-
grują młodych ludzi i uczą jak współ-
grać zespołowo. A wszystko to w zimo-
we dni powoduje, że dzieci nie czują 
przygnębienia wywołanego krótkimi 
dniami i zimnem na dworze, uniemoż-
liwiającym zwykłe letnie spotkania 
na świeżym powietrzu z grupą znajo-
mych. 

Pani Dagmara robi to społecznie  
i chętnie czas poświęca innym. Szcze-
gólnie w zimowe dni wszystkich miesz-
kańców wiosek zachęcam do większej 
aktywności na rzecz dzieci i młodzieży, 
a samych młodych ludzi do spotkań 
bardziej twórczych, niekoniecznie tylko 
na dyskotece. W tych wioskach, które 
jeszcze nie mają świetlic warto  składać 
wnioski do różnych instytucji, które po-
magają w realizacji różnych projektów. 
To nie jest łatwe ani szybkie (z 10 wnio-
sków udaje się przepchać jeden), ale jak 
się pomyśli, że inwestujemy w młodsze 
pokolenie, które zapewni nam spokoj-
ną starość, a nie tysiące kłopotów wy-
chowawczych, to naprawdę warto się 
poświęcić i społecznie zrobić coś dla 
siebie, wioski i tych młodych ludzi. 

Kasia Mencler

CHRZELICE

TAKICH ZDJĘĆ
POSZUKUJEMY

Aktywność twórcza

W związku z planowaną w czerwcu 
wystawą fotografi czną „Bialski rynek 
sprzed lat” zwracamy się do mieszkań-
ców o udostępnienie nam posiadanych 
starych zdjęć i widokówek przedsta-
wiających bialski Rynek i okolice. Ory-
ginały zostaną zwrócone właścicielom. 
Zdjęcia prosimy składać do 1 marca 
2009 roku w Gminnym Centrum Kul-
tury w Białej, ul. Prudnicka 35. Z góry 
dziękujemy za pomoc w przygotowaniu 
wystawy.

Aktywna i twórcza grupa młodych ludzi z 
Chrzelice.
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Święta przeszły już do historii, 
ale w grudniu, jeszcze w okrasie 
przedświątecznym odbyło się kilka 
spotkań o których warto wspomnieć 
– jeszcze z kolędami i św. Mikołajem.

W piątek przed świąteczną przerwą 
na korytarzach PSP w Śmiczu „fruwały” 
anioły, przemykali pastuszkowie, można 
było też spotkać  świętą rodzinę - to nasi 
uczniowie grający w szkolnych jasełkach 
niecierpliwie oczekiwali na rozpoczęcie 
przedstawienia. W innej części szkoły 
trwały ostatnie próby zespołu wokalne-
go, który szykował się do koncertu kolęd. 
Stoły nakryte białym obrusem, piękne 
dekoracje, rozświetlona choinka potę-
gowały nastrój oczekiwania. Wreszcie 
zgasły światła i rozpoczęła się opowieść 
o narodzinach Dzieciątka. Scena zalud-
niła się pastuszkami, aniołami i innymi 
postaciami, które przybliżyły nam wyda-
rzenia, jakie rozegrały się ponad 2 tysiące 
lat temu w Betlejem. Gdy ze sceny zeszli 
aktorzy, swój występ rozpoczął szkolny 
zespół wokalno – instrumentalny „Sep-
tyma”. Na początek obejrzeliśmy prezen-
tację multimedialną „Hej kolęda, kolęda 

Przedświąteczne wspomnienia

Członkowie Zarządu Mniejszo-
ści Niemieckiej w Pogórzu zaprosili 
na spotkanie ADWENTOWE wszyst-
kich mieszkańców Pogórza i Frącek. 
Wzięło udział 86 osób Wśród przyby-
łych gości był burmistrz Białej - Arnold 
Hindera, przewodnicząca Gminnego 
Zarządu Mniejszości Niemieckiej - El-
żbieta Graba, proboszcz parafi i Łącznik 
- Manfred Słaboń,  lider ,, Odnowy Wsi”  
- Marek Kasicz. Przywitała wszystkich 
przewodnicząca DFK w pogórzu – Mo-

nika Helfeier. Na wstępie odśpiewana 
została pieśń „Oberschlesien”.

Jak co roku nie zabrakło grzańca, 
który stał się już  tradycją pogórskich 
spotkań adwentowych. W świątecznej 
atmosferze, przy kawie i cieście podzi-
wialiśmy występ Joachima Nowaka 
z Górki Prudnickiej, który grając na fl et-
ni pana umilił nam to niedzielne popo-
łudnie. Niespodzianką było przybycie 
na nasze spotkanie Świętego Mikołaja. 
Każdy z gości otrzymał po wykonaniu 
zadania czekoladę. Mikołaj nie szczędził 
nawet gości zaproszonych. Szczególnie 
długo męczył pytaniami proboszcza, 
M. Słabonia. Po kolacji, w atmosferze 
życzliwości, radości i śmiechu zakończy-
ło się nasze spotkanie adwentowe 2008. 
Uczestnicy byli bardzo zadowoleni oraz 
wyrazili nadzieję na ponowne spotkanie 
w przyszłym roku. 

Przewodnicząca DFK Pogórze

W POGÓRZU

Hej kolęda, kolęda…

W ŚMICZU 

- krótka historia kolędy”, z której można 
było dowiedzieć się m. in. co oznacza sło-
wo kolęda, skąd wziął się zwyczaj kolędo-
wania, jaka jest najstarsza polska kolęda, 
która z kolęd jest najpopularniejsza, jakie 
są gatunki kolęd i co to jest pastorałka. 
Następnie zespół wykonał szereg kolęd 
i piosenek o tematyce świątecznej. Uczen-

nice zagrały również kolędy 
na fl ecie w układzie jedno- 
i dwugłosowym. Koncert za-
kończyła piosenka „Wesołych 
świąt”, którą dedykowaliśmy 
wszystkim uczniom i nauczy-
cielom naszej szkoły.

B. Babula

Konkurs na „Najpiękniejsze świą-
teczno – noworoczne oświetlenie pose-
sji lub balkonu w gminie Biała” Urząd 
Miejski w Białej ogłosił po raz pierw-
szy. Powodem były piękne oświetlenia 
, które już od wielu lat ozdabiają pose-
sje w trakcie świąt. Jednak, aby wziąć 
w nim udział trzeba było zgłosić chęć 
uczestnictwa i wypełnić odpowiedni 
formularz dołączając dwa zdjęcia.

Do konkursu zgłosiły się … trzy po-
sesje. To trochę mało. Organizatorzy 
spodziewali się większego zaintereso-
wania. Komisja w składzie: Karina Gre-
lich – Deszczka i Monika  Zając z UM 
oraz Rafał Magosz i Danuta Hejneman 
z MGOK-u, która pojechała ocenić zgło-

szone posesje widziała wiele nie mniej 
pięknie oświetlonych zagród i balko-
nów. Niestety nie mogła ich brać pod 
uwagę. A szkoda. Nie miała za to prob-
lemu z przydzieleniem miejsc i nagród.  

Pierwsze miejsce przyznano posesji 
Sabiny i Andrzeja Osiewaczów z Ligoty 
Bialskiej, a równorzędne miejsca dru-
gie posesjom Marii i Jana Wiertelarzów 
z Białej oraz Reginy i Adriana Dudów 
także z Białej. Nagrody wręczone zosta-
ły na noworocznym spotkaniu senio-
rów - 25 stycznia w Białej.  

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my do liczniejszego udziału w konkur-
sie już w grudniu tego roku.

 (dh)

POSESJE 
W ŚWIETLNYCH DEKORACJACH

W Chrzelicach odbyło się spotkanie  
opłatkowo-noworoczne zorganizowa-
ne przez KGW.  Przy słodkim poczę-
stunku miło spędziliśmy czas. Imprezę 
uświetniły występy dzieci ze świetlicy 
środowiskowej pod kierunkiem Ma-
rii Lubczyk. Dzieci wykonały pięknie 
przygotowane układy taneczne. Ponad-
to odbyły się konkursy śpiewu kolęd 
w wykonaniu uczestników spotkania. 
Każdy startujący w konkursie został 
nagrodzony słodyczami. Tak rozbawili-
śmy się, że na zakończenie pani Maria 
nauczyła nas piosenki „Szła dziewecz-
ka do laseczka” w języku migowym. 
W ciepłej i miłej atmosferze spędzili-
śmy popołudnie.

Zarząd KGW

SPOTKANIE 

OPŁATKOWE

Czy był grzeczny?? Czy zasłużył na prezent? Święty Mikołaj wszystkich
 – również burmistrza dokładnie przepytał.

Biała - posesja Marii i Jana Wiertelarzów Biała – posesja Reginy i Adriana Dudów
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Towarzystwo Społeczno – Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim po raz 
pierwszy zorganizowało Festiwal Małych 
Form Teatralnych w Języku Niemieckim. 
Konkurs był adresowany do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Festiwal odbył 
się w pierwszym dniu grudnia na de-
skach Teatru im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu. Miejsce to wybrano ze wzglę-
du na dużą liczbę szkół biorących udział 
w tym przedsięwzięciu. Szkół podsta-
wowych było 16, wśród nich Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Śmiczu, która jako 

jedyna reprezentowała gminę Biała. 
Każda grupa teatralna przygotowała 

inscenizację -  najczęściej były to adap-
tacje znanych i lubianych baśni dla dzie-
ci: ,,Kopciuszek”, ,,Śpiąca królewna” 
czy ,,Kot w butach”. Jury oceniało po-
prawność fonetyczną i językową, treść 
i dobór sztuki do poziomu językowego 
dzieci, grę aktorską oraz plakat przygo-
towany na tę okazję. 

Uczniowie ze Śmicza przygotowali ad-
aptację mniej znanej baśni braci Grimm 
,,Szczurołap z Hameln”. Podczas występu 
młodzi aktorzy byli trochę stremowani. 

Sam fakt występowania w prawdziwym 
teatrze działał na nich trochę paraliżują-
co, ale dali sobie świetnie radę. Otrzyma-
li wyróżnienie: 

Szczurołap/ niewidome dziecko: An-
drea Müller, handlarka: Angelika Aniel-
ka, handlarka/matka: Daniela Woehl, 
handlarka/ matka: Julia Plicko,  matka: 
Daria Plicko, niania: Agnieszka Janek, 

burmistrz: Tomasz Chlebik, mieszka-
niec miasta: Adrian Zimmermann. 

Jest to dla nich wielki sukces. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych osiągnięć 
w pracy teatru.

DER RATTENFÄNGER VON HAMELN / SZCZUROŁAP Z HAMELN

Na początku stycznia, w Bielsku – 
Białej na festiwalu - konkursie INTER-
SHOW wystąpił bialski zespół PONK, 
prowadzony przez Jolantę Świdziń-
ską. Zaprezentował dwa nowe układy 
tańca mażoretkowego: z pomponami 
i z pałeczkami. W pierwszym, dziew-
częta występujące w kategorii seniorek 
zajęły drugie, a w drugim trzecie miej-
sce. Otrzymały puchary i pamiątkowe 
dyplomy. 

(m)

„PONKI”
Z PUCHAREM

W ramach akcji prowadzonej przez 
Filharmonię Opolską muzycy zawitali 
również do Białej. W koncercie nowo-
rocznym „Moto Perpetuo” wystąpili: 

Agnieszka Kulka – skrzypce, Marta Ły-
siak – skrzypce, Lech Słota – altówka i 
Barbara Przybylska – wiolonczela.

Wstęp był wolny, bo akcja sponsoro-
wana jest przez Marszałka Województwa 
Opolskiego, więc okazja do atrakcyjne-
go spędzenia niedzielnego popołudnia i 

kontaktu z dobrą muzyką była wyjątko-
wa. Wyjątkowo też została potraktowa-
na przez mieszkańców Białej.

KONCERT NOWOROCZNY

„FILHARMONIA W REGIONIE”
Frekwencja była – deli-

katnie to określając – niska 
i już,  maksymalnie nacią-
gając razem z pracownikami 
Gminnego Centrum Kultury 
niewiele przekraczała … 10 
osób. Nie było w tym gronie 
widać nawet tych, którym 
muzyka jest (czy powinna 
być) najbliższa. 

(m)

W Bielsku – Białej przed występem … i na scenie w tak dynamicznym ruchu, że aż zdjęcie nie ostre. W Białej, młode PONKI przed 
koncertem WOŚP
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NA NOWOROCZNYM SPOTKANIU SENIORÓW
Burmistrz – Arnold Hindera i proboszcz - ks. Franciszek Bieniek. Tańczą dziewczęta z Chrzelic.

Konkurs obierania ziemniaka dla panów

… i wbijania gwoździa dla pań.Losowanie nagród za rozwiązanie świątecznych krzyżówek.
Nagrodę za najładniej oświetloną posesję 

Sabinie i Andzrzejowi Osiewaczom wręcza Joachim Kosz.
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KARATE - ranking

SKAT

Punktacja zawodników wynika 
z ilości zdobytych w roku 2008 me-
dali. Ogółem jest ich 166 (65 złotych, 
21 srebrnych i 60 brązowych) Zwycięz-

ca rankingu – Michał Zabiegała zdobył 
ich 19 w tym 15 złotych. Na medalowy 
dorobek razem z czołową dziesiątką 
pracowało 17 zawodników bialskiej sek-

cji. Wraz z końcem roku zakończył się 
drugi okres startowy. Po dwóch miesią-
cach przerwy najbliższe zawody dopie-
ro na przełomie lutego i marca.    /m/

LZS „POLONIA  TORAKAN” 
 BIAŁA ZA 2008 ROK

ZŁOTY „DINOZAUR”

Trener bialskich karateków – Marek 
ZABIEGAŁA, na ogólnopolskiej impre-
zie European Cuprum CUP in Karate 

w Legnicy w kategorii seniorów starszych 
(„dinozaurów”) w kata indywidualnym,  
zdobył tytuł mistrzowski i złoty medal, 

w fi nale prezentując Nijushiho, czyli walkę 
z wymyślonym przeciwnikiem.

KRZYŻÓWKI
ŚWIĄTECZNE

Zwycięzcy rywalizacji (od lewej: Helmut 
Żurek, Jerzy Wybraniec i Józef Mateja)
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Turnieje skata sportowego organizo-
wane w Białej cieszyły się zawsze dużym 
zainteresowaniem. Nie inaczej było i tym 
razem. Zgłosiło się trzydziestu trzech 
zawodników niemal ze wszystkich za-
kątków naszego województwa. Grano 
systemem standardowo przyjętym na 

turniejach otwartych tj. trzy rundy po 
dwadzieścia cztery rozdania. Cenne na-
grody sprawiły, że zawodnicy grali bardzo 
ostro (ryzykownie). Co w konsekwen-
cji powodowało liczne potknięcia  więc 
żaden z zawodników nie przekroczył 
granicy 2000 punktów. Zawodnicy z na-
szej gminy zaprezentowali dość wysoką 
formę i zainkasowali większość nagród. 
Ostatecznie na pierwszym miejscu upla-
sował się Jerzy Wybraniec z Radostyni. 

Organizatorzy nagrodzili dziewięciu 

OSTRA GRA

najlepszych zawodników turnieju oraz 
zwycięzców poszczególnych rund. Bez 
względu na zajęte miejsce wszyscy za-
wodnicy opuszczali naszą miejscowość 
zadowoleni (każdy dostał mały upomi-
nek) i już dopytywali się o termin kolej-
nych zawodów.

Prezentujemy najlepszych w turnieju:
1. Jerzy Wybraniec (Radostynia) 

– 1981 punktów, 2. Helmut Żurek (Dzie-
dzice) – 1941, 3. Józef Mateja (Tarnów 
Op.) – 1855, 4. Dagobert Kroll (Głogó-
wek) – 1806, 5. Hubert Halupczok  (Ko-
sorowice) – 1797, Bernard Kusber (Biała) 
– 1741.

Zwycięzcy rund:
I. Bernard Kusber – 970 punktów, II. 

Helmut Żurek – 1043, III. Marcin Wójcik 
(Chrzowice).                (jk)

Jak co roku uczniowie PSP w Śmiczu 
wzięli udział w „Rajdzie z Mikołajem” 
organizowanym przez PTTK Oddział 
„Sudetów Wschodnich” w Prudniku. 
Uczestnicy rajdu wraz z opiekunem 
szkolnego koła PTTK dojechali auto-
busem do Pokrzywnej, skąd niebieskim 
szlakiem Doliną Bystrego Potoku obok 
kapliczki i dawnej skoczni narciar-
skiej doszli do Gwarkowej Perci. Tam 

po zapoznaniu się z tablicą informa-
cyjną, pokonali skalną grzędę i ścianę 
wyrobiska (12m wysokości) z pomocą 
ustawionej tam drabinki. Dalej trasa 
wiodła szlakiem żółtym obok ruin leś-
niczówki do Drogi Amalii. Stąd już pro-
sto do schroniska „Pod Biskupią Kopą”. 

Na trasie rajdu drużyny rozwiązy-
wały różne zadania konkursowe, m.in.: 
przeprowadzenie wywiadu z osobą 
spotkaną na trasie, rozdzielanie zia-

ren, rysowanie trasy marszu na mapie. 
W schronisku na wszystkich czekała 
gorąca herbata, zapiekanka oraz sło-
dycze i owoce od ajentów schroniska. 
Po chwili odpoczynku, uczestnicy raj-
du wyruszyli na szczyt Biskupiej Kopy. 
Po wejściu na szczyt, na wieży ukazał 
się św. Mikołaj, który na prośbę dzieci 
zszedł na dół, a jego pomocnik wyciąg-
nął worek z prezentami. 

Aby otrzymać prezent, dzieci musiały 
zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wiersz 
i obiecywać dobre uczynki. Potem ko-
mandor rajdu ogłosił wyniki i okazało 
się, że drużyna ze Śmicza zajęła II miej-
sce. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie z orga-
nizatorami rajdu i powrót czerwonym 
szlakiem do Jarnołtówka, a stąd już au-
tobusem do Prudnika. 

Uczestniczka rajdu

NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

Z NAGRODĄ DLA ŚMICZA

Aby wziąć udział w losowaniu na-
gród należało nadesłać rozwiązania 
obydwóch krzyżówek zamieszczo-
nych w grudniowym wydaniu „Pano-
ramy Bialskiej” wraz z kuponem. 

Prawidłowe hasła to: „BEZ PRACY 
ODPOCZYNEK NIE SŁODKI” oraz 
„PRZEGNA CZAS KAŻDY BÓL”.

Ogółem wpłynęło 114 rozwiązania, 
w tym 21 błędnych. Nie było proble-
mów z pierwszym hasłem – wszyst-
kie były poprawne, drugie natomiast 
sprawiło niektórym trochę kłopo-
tu. Najczęściej błędne rozwiązania 
brzmiały: „PRZEGRA CZAS KAŻDY 
BÓL”. Jedna literka nieprawidłowa, 
ale niestety eliminowała ona udział 
w losowaniu nagród, które jak zwykle 
miało miejsce na noworocznym spot-
kaniu seniorów z okazji Dnia Babci 
i Dnia Dziadka w Gminnym Centrum 
Kultury w Białej – 25 stycznia.

Nagroda główna – odkurzacz tra-
fi ł do Edyty Marzotko z Prężyny 
nr 38. Ponadto nagrody wylosowali:
Alfred Tannenbaum z Chrzelic - że-
lazko, Walter Józef z Białej - zestaw 
fryzjerski, Danuta Pawłowicz z Bia-
łej - kuchenką elektryczną, Karina 
Daniel z Wilkowa i Róża Kusber 
Białej - czajnik elektryczny, Kari-
na Grelich z Chrzelic - prostownicę 
do włosów, Roman Weniger z Pogó-
rza i Kazimierz Tokarczyk z Łącznika 
– brytfannę, Barbara Gebel z Prę-
żyny - myszkę do komputera, Maria 
Stygienko -  szampanówki, Krysty-
na Baucza z Gostomi, Maria Grelich 
z Chrzelic i Jerzy Jarosz z Białej - 
komplet kawowy oraz Aneta Grelich 
z Chrzelic i Piotr Dziedzic z Prężyny 
– szklanki. 

Nagrody ufundowane zostały przez 
MGOK. Kto nie był na spotkaniu 
może odebrać nagrodę w MGOK-u 
w Białej, ul Prudnicka 35. Gratuluje-
my wszystkim zwycięzcom.
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Od 15 lat istnieje partnerstwo mię-
dzy Marienheide i Białą w Polsce. Jeżeli 
wkrótce nie znajdą się współodpowie-
dzialni to przyszłość wygląda bardzo 
mrocznie. 

Tak rozpoczyna  artykuł  w lokal-
nej, niemieckiej gazecie von Daniela 
Greulich. Dalej pisze:

Naturalnie powinno to funkcjono-
wać, mówi Bertold Seyff arth. Nieste-
ty nie wiemy jeszcze jak. Od połowy 
września przewodniczący stowarzysze-
nie poszukuje nowych ludzi chętnych 
do współpracy, żeby utrzymać partner-
stwo miast – jak do tej pory z miernym 
skutkiem. Jedynie dwie odpowiedzi. 15 
lat opiekę nad partnerstwem i wymianą 

sprawowała w urzędzie Beata Klete. Od 
czasu jak odeszła na emeryturę, urząd 
jednak naciska na to, żeby odpowie-
dzialność za partnerstwo w większym 
stopniu przejęli mieszkańcy. W prze-
ciwnym wypadku można wnioskować, 
że partnerstwo nie jest pożądane, mówi 
Uwe Töpfer.

Urząd nie może już przejąć organi-
zacji. „Motorami muszą  być inni. Part-
nerstwo musi być akceptowane przez 
szersze grono ludzi”. Oczywiście istnie-
je wola, żeby dalej przekazywać 2. 500 
euro dla utrzymania partnerstwa i moż-
na czasem wspomóc technikę biurową, 
ale nic więcej. Seyff arth jest jednak  bez-
radny, jak liczące zaledwie 60 członków 

stowarzyszenie może zainteresowaną 
ludność partnerstwem. Wszyscy, którzy 
tu byli uważali partnerstwo za coś wspa-
niałego, jednak trwałych kontaktów nie 
odnotowano. Problem jest, że partner-
stwo nie zrodziło się samoczynnie, lecz 
powstało na bazie osobistych kontaktów 
i właśnie tym tłumaczy się brak zainte-
resowania ze strony mieszkańców.

Do tego skarży się na małe zaintere-
sowanie ze strony rady w Marienheide. 
Też dla polskiej strony wymiany stały 
się mniej ważne. Brak porównywalnych 
struktur w stowarzyszeniu nie służy 
nawiązywaniu kontaktów. W przeszło-
ści już trzeba było odwoływać wyjaz-
dy z powodu małego zainteresowania. 

Powodem partnerstwa miast historie 
Niemiec i Polski oraz otwarcie się na 
wschód. Chciano poznać kraj i ludzi. 
Dalej uważam to za rzecz bardzo ważną 
– mówi nauczyciel - Bertold Seyff arth 
-  ale jeżeli dalej nie będzie żadnego od-
zewu, należy się zapytać jak to ma być 
dalej.

Tłumaczenie: Waldemar Hamerla

Orginalny artykuł ilustrowało zdjęcie 
wykonane w czasie jubileuszowej wi-
zyty bialskiej delegacji w Marienheide 
symbolizuje idee partnerstwa. Burmi-
strzowie: Arnold Hindera i Uwe Töpfer 
przy tablicy upamiętniającej 15 lecie, 
wspólnie sadzą drzewko orzecha.

NACHT 15 JAHREN STOTTERT DER MOTOR
PO 15 LATACH SILNIK ZACZYNA PRZERYWAĆ

Heier Verein sucht dringend neue Mitstreiter für Austausch mit polnischem Biala
Stowarzyszenie Heier pilnie poszukuje ludzi chętnych do współpracy.

...  w Białej obejmuje swoim działaniem 
miasto Biała oraz  29 wiosek zamieszka-
łych łącznie przez 11132 mieszkańców, 
z czego w mieście Biała 2630. Cały ob-
szar działania podzielony jest na trzy 
dzielnice: I – miasto Biała obsługiwana 
jest przez asp. Bogusława Chrobaka, II 
(Łącznik, Chrzelice, Ogiernicze, Dę-
bina, Krobusz, Żabnik, Olbrachcice, 
Gostomia, Browiniec Polski, Czartowi-
ce, Solec, Rostkowice, Wilków, Nowa 
Wieś, Józefów) to teren działania  sierż. 
Szymona Dorożyńskiego, a dzielnica 
III  (Ligota Bialska, Górka Prudnicka, 
Brzeźnica, Frącki, Pogórze, Otoki, Gra-
bina, Laskowiec, Miłowice, Kolnowice, 
Śmicz, Wasiłowice, Mokra, Radostynia, 
Prężyna, Waldeka) podlega asp. Janu-
szowi Bojkowskiemu.

Ponadto obsadę personalną poste-
runku stanowi dwóch policjantów pio-
nu operacyjno – dochodzeniowego oraz 
od 15 maja 2008 roku kierownik poste-
runku – Andrzej Bania.

PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA
Posterunek Policji w Białej w okresie 

trzech kwartałów ubiegłego roku wszczął 
ogółem 143 postępowania przygoto-
wawcze i odnotował w sumie 171 prze-
stępstw. W analogicznym okresie roku 
ubiegłego wszczęto 132 postępowania 
i odnotowano 125 przestępstw.

Powyższy stan rzeczy wskazuje 
na wzrost przyjętych i ujawnionych zgło-
szeń o przestępstwach jak też na wzrost 
ujawnionych przestępstw.

Na uwagę zasługuje fakt, że w oma-
wianym okresie odnotowano tylko jed-
no włamanie do obiektu handlowego. 
Odnotowano również jeden napad roz-
bójniczy i przestępstwo to zostało wy-
kryte. Nie odnotowano przestępstw przy 
użyciu broni, co ma znaczący wpływ 
na poczucie bezpieczeństwa mieszkań-
ców miasta i gminy. Nie można jedno-

znacznie wytypować miejsc szczególnie 
zagrożonych. Stwierdzone i ujawnione 
przestępstwa występowały w różnych 
miejscach i o różnym czasie. Nie odno-
towano działania zorganizowanych grup 
przestępczych, jak też sprawców, którzy 
działali by w określony i schematyczny 
sposób. Należy wspomnieć, że podob-
ny stan rzeczy miał miejsce w analo-
gicznym okresie ubiegłego roku, kiedy 
Posterunek Policji w Białej odnotował 
podobny wskaźnik wykrywalności prze-
stępstw we wszystkich kategoriach.

Najwięcej zanotowano przestępstw 
przeciwko mieniu (62 przy ubiegło-
rocznych 40 i spadku wykrywalności 
z 70 na 66 procenta) oraz przestępstw 
drogowych (54 – 48 ze 100 – procen-
tową wykrywalnością). Najniższą wy-

krywalność – 25 procent (w ubiegłym 
roku 57) zanotowano przy kradzieżach 
z włamaniem (12 przestępstw w tym, 
a 7 w ubiegłym roku). Wykrywalność 
ogólna za okres trzech kwartałów 
2008 roku wynosiła 87,1 procenta (w 
ubiegłym roku 90,4 procenta), nato-
miast wykrywalność przestępstw krymi-
nalnych w powyższym okresie  wynosiła 
78,6% i 81,5%.

W pierwszych trzech kwartałach od-
notowano 9 wykroczeń (uszkodzenie 
samochodu, wybicie szyby, itp.) dokona-
nych w godzinach nocnych. W sprawach 
tych policjanci wykonywali czynności, 
które jednak nie doprowadziły do ujęci 
sprawców. Analizując powyższe zdarze-
nia można przyjąć, że w tym zakresie 

na terenie działania Posterunku Poli-
cji w Białej mieszkańcy mogą czuć się 
bezpieczni. W okresie trzech kwartałów 
odnotowano jeden wypadek drogowy 
(w roku 2007 pięć wypadków, w których 
dwie osoby poniosły śmierć). Przyczyną 
tych wypadków było niedostosowanie 
prędkości jazdy do panujących warun-
ków atmosferycznych.

ZWALCZANIE WYKROCZEŃ
Odnotowano 283 wykroczenia, któ-

re represjonowano w 90 przypadkach 
sporządzeniem wniosków o ukaranie 
do Sądu Grodzkiego w Prudniku. 27 po-
stępowań umorzono z powodu nie wy-
krycia sprawców, natomiast w 193 przy-
padkach sprawców wykroczeń ukarano 
w drodze postępowania mandatowego. 
Na poczucie bezpieczeństwa miało 

wpływ zmniejszenie ilości kolizji dro-
gowych, których odnotowano ogółem 
10, a w analogicznym okresie czasu roku 
ubiegłego 36. 

Główną przyczyną powstania kolizji 
było: nie udzielanie pierwszeństwa prze-
jazdu, nadmierna prędkość, nieprawid-
łowe skręcanie, wyprzedzanie, wymija-
nie, zwierzęta na drodze.

DZIAŁANIA PREWENCYJNE
Wzorem lat ubiegłych policjan-

ci prowadzili działania prewencyjne 
i profi laktyczne w ramach programów: 
„Dziewiątka”, „Bezpieczne ferie”, „Po-
moc sąsiedzka”, „Bezpieczne wakacje”, 
„Bezpieczna droga do szkoły”, także 
akcje takie jak „Pomiar”, „Pieszy”, „Po-
szukiwany” i inne. Dzielnicowi prze-

prowadzili również spotkania z dziećmi 
i młodzieżą w szkołach, których tema-
tami były głównie zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach oraz unikanie 
sytuacji kryminogennych.

Na bardzo dobrym poziomie 
jest współpraca policjantów z dyrek-
cjami szkół i z pedagogami szkolnymi 
w zakresie wzajemnego przekazywania 
informacji o ewentualnych zagroże-
niach i przeciwdziałania demoralizacji 
nieletnich.

Dzielnicowi wspólnie z kierownikiem 
odbywali również spotkania z miesz-
kańcami poszczególnych miejscowo-
ści. Na tych spotkaniach przekazywane 
były informacje na temat zabezpiecze-
nia mienia i sposobów informowania 
policji o ewentualnych zagrożeniach. 
Mieszkańcy bardzo dobrze oceniali 
pracę bialskich policjantów w zakresie 
utrzymania ładu i porządku publicz-
nego jak też w zwalczaniu przestępstw 
oraz szybkiego reagowania na wezwa-
nia mieszkańców. Twierdzą, że czują się 
bezpiecznie.

Policjanci nałożyli w okresie sprawo-
zdawczym ogółem 193 mandaty karne 
i dokonali 97 pouczeń. Najwięcej za wy-
kroczenia z zakresu bezpieczeństwa i po-
rządku na drogach.

W spotkaniach ze społeczeństwem 
wyrażana jest opinia kierownika o miej-
scach zagrożonych i możliwościach 
Urzędu Miejskiego w zminimalizowa-
niu ilości takich miejsc poprzez two-
rzenie placów zabaw, czy montowanie  
dodatkowego oświetlenia.

Informacja opracowana na podstawie 
„oceny stanu bezpieczeństwa na terenie 
działania posterunku policji w Białej 
za okres trzech kwartałów 2008 roku”. 
Ocenę na sesji Rady Miejskiej przedsta-
wił kierownik Posterunku Policji w Białej 
– Andrzej Bania.               (m)

Czy gmina 
jest bezpieczna?

POSTERUNEK POLICJI

 Odeszli�
Aniela PESZEL (39 lat) 
z Chrzelic – 12 grudnia

Józefa PRZYSZLAK (69)
z Pogórza – 12 grudnia

Róża KUSZ (80)
z Nowej Wsi Prudnickiej – 13 grudnia

Krystyna TOMALA (78)
z Gostomi – 16 grudnia

Czesław PILACIŃSKI (74) 
z Krobusza – 19 grudnia

Adela REMET (45) 
z Grabiny – 23 grudnia 

Monika HIMANEK (85) 
z Ligoty Bialskiej – 24 grudnia
Stanisław ZAPOTOCZNY (76) 

z. Kolnowic – 25 grudnia
Walter WISTUBA (69)
z Kolnowic – 30 grudnia
Edeltrauda KOSZ (69)

z Białej – 31 grudnia

Marian ZUZIA (89) 
z Białej – 1 stycznia

Agnes FURMAN (91) 
z Grabiny – 7 stycznia
Klara GONSIOR (93) 

z Ogiernicza – 10 stycznia 
Walter PIENTKA (70)

z Górki Prudnickiej – 13 stycznia
Helena WOJTOWICZ (79)

z Łącznika – 15 stycznia
Ryszard KRUPA (83)

z Brzeźnicy – 15 stycznia
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Burmistrz Białej działając zgodnie z §
3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że:

13 lutego 2009 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bia-

łej, ul. Rynek 10, pokój nr 5
odbędą się przetargi na sprzedaż na-

stępujących nieruchomości:
o godzinie 9 00 odbędzie się I ustny 

przetarg nieograniczony na sprze-
daż działki 155 karta mapy 5 o po-
wierzchni 0,5020 ha położonej 
w Pogórzu. Cena wywoławcza nie-
ruchomości wynosi 3 500,00 zł. Wa-
runkiem uczestnictwa w przetargu 
jest wniesienie w terminie do dnia 9 lu-
tego 2009 roku wadium w kwocie 350,00 
zł 

o godzinie 1000 odbędzie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprze-
daż działki gruntu 237 karta mapy 
2 o powierzchni 0,9522ha położonej 
w Śmiczu. Cena wywoławcza nieru-
chomości wynosi 6 500,00 zł. Warun-
kiem uczestnictwa w przetargu jest wnie-
sienie w terminie do dnia 9 lutego 
2009 roku wadium w kwocie 650,00 zł 

o godzinie 1100 odbędzie się I przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż dział-
ki gruntu 504/70 karta mapy 2 o pow. 
0,8749 ha położonej w Nowej Wsi Prud-
nickiej. Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 6 347,00 zł. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wniesienie 
w terminie do dnia 9 lutego 2009 roku 
wadium w kwocie 640,00 zł.

25 lutego 2009 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bia-

łej ul. Rynek 19 pokój nr 5 odbędą się 
przetargi na sprzedaż następujących 
nieruchomości :

o godzinie 900 odbędą się rokowania 
na sprzedaż działki gruntu 225/2 karta 
mapy 2 o powierzchni 0,2200 ha po-
łożonej w Kolnowicach. Wartość nie-
ruchomości podlegającej rokowaniom 
wynosi 18 260,00 zł. Warunkiem uczest-
niczenia jest wniesienie pisemnej oferty 
oraz wniesienie zaliczki na poczet naby-
cia nieruchomości w kwocie 1900,00 zł 
do dnia 20 lutego 2009 roku do godziny 
900. Zgłoszenia z zaproponowaną ceną 
niższą niż 40% wartości nieruchomości 
nie będą rozpatrywane.

o godzinie 1000 odbędzie się II prze-
targ ustny nieograniczony na sprzedaż 
działki gruntu 26/2 karta mapy 1 o po-
wierzchni 0,3972 ha położonej w Józe-

fowie. Cena wywoławcza nieruchomo-
ści do II przetargu wynosi 22 000,00 zł. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest wniesienie w terminie do dnia 20 
lutego 2009 roku 

wadium w kwocie 2 200,00 zł.

Uwaga zgodnie z art.3 ust.4 ustawy 
o kształtowaniu rolnego prawo pierwo-
kupu nieruchomości rolnej z mocy usta-
wy przysługuje Agencji Nieruchomości 
Rolnej działającej na rzecz Skarbu Pań-
stwa, chyba że nabywcą nieruchomości 
będzie osoba posiadająca i prowadząca 
gospodarstwo rolne.

Informacje dodatkowe dotyczące 
wszystkich przetargów:

Wadium należy wpła-
cić na konto Urzędu Miejskiego w Bia-
łej nr konta 02 8903 0002 2001 0000 
2020 0003 w Banku Spółdzielczym 
w Białej lub w kasie urzędu pokój nr 10. 
Za termin wniesienia wadium przyjmu-
je się datę wpływu całej kwoty wadium 
na w/w rachunek bankowy. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej z zaokrągleniem do peł-
nych dziesiątek złotych. W przetargach 
mogą brać udział osoby prawne i osoby 
fi zyczne. Do uczestnictwa w przetargu 
osoby prawne winne przedłożyć aktual-
ny wypis ze stosownego rejestru. 

Wpłacone wadium zaliczone zosta-
nie na poczet ceny nabycia. Wadium 
nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba 
wygrywająca przetarg uchyli się od za-
warcia umowy notarialnej. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestni-
ków przetargu podlega zwrotowi. Cena 
osiągnięta w przetargu płatna jest jed-
norazowo przed zawarciem umowy no-
tarialnej. 

Termin zawarcia aktu notarialnego 
zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni 
od daty rozstrzygnięcia przetargu. Na-
bywca nieruchomości ponosi kosz-
ty przystosowania nieruchomości 
do sprzedaży: koszty operatu szacun-
kowego, wyrysu i wypisu oraz koszty 
notarialne i sądowe. Z wszelkimi in-
formacjami dodatkowymi oraz z pełną 
treścią ogłoszeń można się zapoznać 
lub uzyskać informacje w Referacie 
Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomoś-
ciami i Informatyki pokój nr 5 lub tel. 
(077) 4388546 w godzinach pracy urzę-
du od 7 30 do 1530.

Burmistrz Białej zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu w przypadku 
zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

BURMISTRZ BIAŁEJ OGŁASZA BURMISTRZ BIAŁEJ OGŁASZA
Burmistrz Białej działając zgodnie z §

3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że

25 lutego 2009 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bia-

łej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą 
się II przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż nieruchomości lokalowych 
stanowiących własność gminy Biała.

o godzinie 1200 przedmiotem sprzeda-
ży będzie lokal mieszkalny nr 5 położony 
na poddaszu w budynku mieszkalno- 
użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 
8 o powierzchni użytkowej 54,71 m2. 
Powyższy lokal składa się z dwóch po-
koi, przedpokoju, łazienki z WC i kuch-
ni. Do lokalu przynależy pomieszczenie 
gospodarcze-strych o pow. 4,32 m2 . 
Lokal wyposażony jest w instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 
ogrzewanie centralne. Lokal przezna-
czony jest do wykorzystania jako lokal 
mieszkalny. Wraz z lokalem mieszkal-
nym zostanie zbyty udział 10/100 części 
w częściach wspólnych budynku i działce 
na której posadowiony jest w/w budynek 
mieszkalny, oznaczonej w operacie ewi-
dencji gruntów numerem 1266/1 mapa 
20 o powierzchni 0,0297 ha, zapisa-
nej w księdze wieczystej KW 38627 i sta-
nowiącej własność gminy Biała. Cena 
wywoławcza do I przetargu wynosiła 
130 100, 00 zł netto. Cena wywoławcza 
nieruchomości do II przetargu wyno-
si 104 000,00 zł netto. Sprzedaż na dzień 
ogłoszenia przetargu objęta jest 7% po-
datkiem VAT. Wadium 10 400,00 zł. 

o godzinie 1100 przedmiotem sprzeda-
ży będzie lokal mieszkalny nr 4 położony 
na II piętrze w budynku mieszkalno- 
użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 
8 o powierzchni użytkowej 90,72 m2. 
Powyższy lokal składa się z dwóch po-
koi, dwóch przedpokoi, łazienki z WC, 
dwóch garderób i kuchni. Wyposażony 
jest w instalację elektryczną, wodno-ka-
nalizacyjną oraz ogrzewanie centralne. 
Lokal przeznaczony jest do wykorzysta-
nia jako lokal mieszkalny. Wraz z loka-
lem mieszkalnym zostanie zbyty udział 
16/100 części w częściach wspólnych 
budynku i działce na której posadowiony 
jest w/w budynek mieszkalny, oznaczo-
nej jest w operacie ewidencji gruntów 
numerem 1266/1 mapa 20 o powierzch-
ni 0,0297 ha, zapisanej w księdze wie-
czystej KW 38627 i stanowiącej włas-
ność gminy Biała. cena wywoławcza 
do I przetargu wynosiła 229 884,00 net-
to. Cena wywoławcza nieruchomości 
do II przetargu wynosi 183 900,00 zł 
netto. Sprzedaż na dzień ogłoszenia 
przetargu objęta jest 7% podatkiem VAT. 
Wadium 18 500,00 zł. W budynku roz-
poczęto już sprzedaż lokali. W planie za-
gospodarowania przestrzennego mia-
sta Biała teren w/w działki oznaczony 

jest symbolem AC – co oznacza teren 
koncentracji mieszkalnictwa i usług ce-
notwórczych. Lokale mieszkalne są lo-
kalami niezamieszkałymi po remoncie 
kapitalnym zakończonym w sierpniu 
2008 roku. W lokalach znajdują się: wyka-
felkowane łazienki - wyposażone w wan-
nę, muszlę ustępową, bidet, umywalkę, 
armaturę oraz bojler elektryczny, Kuchnie 
wykafelkowane płytkami ceramicznymi 
z przyłączami wody i kanalizacji, w po-
kojach podłogi drewniane i panele pod-
łogowe, ściany częściowo otynkowane 
w części wyłożone płytami regipsowymi 
–malowanymi techniką emulsyjną. Nie-
ruchomość KW 38627 nie jest obciążona 
na rzecz osób trzecich. Ze stanem zago-
spodarowania lokali będzie się można 
zapoznać w dniu 19 lutego 2009 od go-
dziny 1400 do 1500 lub w innym terminie 
po wcześniejszym telefonicznym ustale-
niu daty i godziny. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest wniesienie w terminie do dnia 20 lu-
tego 2009 roku wadium w kwotach po-
danych wyżej i odpowiednich do przed-
miotu przetargu, przelewem na konto 
Urzędu Miejskiego w Białej nr konta 02 
8903 0002 2001 0000 2020 0003, w Ban-
ku Spółdzielczym w Białej z adnotacja 
:,,Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr … w Białej ul. Armii Ludowej 8”. 
Za termin wniesienia wadium przyjmu-
je się datę wpływu całej kwoty wadium 
na w/w rachunek bankowy Urzędu Miej-
skiego w Białej. Minimalne postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy-
woławczej z zaokrągleniem do pełnych 
dziesiątek złotych. Po ceny osiągniętej 
w przetargu zostanie doliczony podatek 
7 %. W przetargu mogą brać udział oso-
by fi zyczne i osoby prawne. Do uczestni-
ctwa w przetargu osoby fi zyczne winne 
przedstawić dowód wniesienia wadium 
oraz dowód tożsamości, osoby prawne 
winny przedłożyć aktualny wypis ze sto-
sownego rejestru (ważny 3 miesiące) 
lub pełnomocnictwo notarialne udzie-
lone osobie reprezentującej oraz dowód 
wniesienia wadium. Wpłacone wadium 
zaliczone zostanie na poczet ceny naby-
cia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli 
osoba wygrywająca przetarg uchyli się 
od zawarcia umowy notarialnej. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi na konto 
uczestnika przetargu. Cena osiągnię-
ta w przetargu płatna jest jednorazowo 
przed zawarciem umowy notarialnej. 
Termin zawarcia aktu notarialnego zo-
stanie wyznaczony w ciągu 21 dni od da-
ty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca 
nieruchomości ponosi koszty notarialne 
i sądowe. Wszelkie informacje dodat-
kowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub 
tel.+48 (077) 4388546 w godzinach pra-
cy urzędu od 7 30 do 1530. 

Burmistrz Białej zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu w przypadku 
zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Od dnia 1 stycznia 2009 roku obo-
wiązują nowe zasady unieważniania 
dowodów osobistych, które wprowa-
dziła nowelizacja ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych z dnia 
2.10.2008 r. 

Zgodnie z tą ustawą, dowody osobiste 
zawierające nieaktualne dane, zgubione 
lub skradzione będą unieważniane z 
urzędu.

W przypadku zmiany nazwiska, 
imienia, adresu zamieszkania, bądź 
innych danych zamieszczonych w do-
wodzie osobistym, należy do 14 dni zło-
żyć wniosek o wydanie nowego doku-
mentu tożsamości. Jeżeli ktoś tego nie 
zrobi, po trzech miesiącach od daty za-

istnienia zmiany, jego dokument straci 
automatycznie ważność. W przypadku 
obywateli polskich przebywających za 
granicą – po czterech miesiącach.

Wszystkim „zapominalskim” przy-
pominamy o tym obowiązku, bo jeżeli 
tego nie zrobią, będą mieć kłopoty przy 
przekraczaniu granic czy ubiegając się 
w banku o kredyt, bądź też załatwiając 
sprawy urzędowe. Za uchylanie się od 
wymiany dowodu grozi, jak do tej pory, 
kara grzywny lub ograniczenia wolno-
ści do jednego miesiąca.

Kierownik 
Referatu Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Białej

Unieważnianie dowodów osobistych

Karta VISA BS w BiałejKarta VISA BS w Białej

G R A T I S !

Do 30 czerwca 2009
wydanie oraz wznowienie

Kart Płatniczych VISA
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Lata Rudolf
Prężyna 73, 48 – 210 Biała

tel. 0 77 43 75 073
kom. 0 695 595 948

ZAKŁAD BUDOWLANY
OFERUJE

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE:

Porównując liczby mieszkańców według stanu na ostatni dzień roku 2007 i roku 
2008 w mieście i 29 wsiach, przy ogólnej tendencji spadkowej w wielu miejscowoś-
ciach odnotowany został też wzrost o jedną osobę np. w Górce Prudnickiej i Mi-
łowicach, o 2-3 osoby w Browińcu Polskim, Czartowicach, Nowej Wsi Prudni-
ckiej czy w Solcu, a nawet i więcej jak w Brzeźnicy i Ogierniczach (o 4 osoby),oraz 
w Chrzelicach i Otokach (o 5 osób). Na niezmienionym poziomie pozostaje liczba 
mieszkańców w Józefowie, Kolnowicach (kolonia Kokot) i Śmiczu.

W pozostałych wsiach nastąpił spadek, wahający się w różnych liczbach, zależny 
też – choć nie zawsze – od liczby mieszkańców. W Wasiłowicach liczba ta zmniej-
szyła się tylko o jedną osobę (ze 172 na 171), w Dębinie, Laskowcu i Olbrachcicach 
o dwie osoby (choć ilość mieszkańców tych wsi jest bardzo zróżnicowana: 108, 
87 i 348), a w pozostałych jest to już większy spadek: w Gostomi (z 447 na 440), 
w Grabinie największy, aż o 22 osoby (z 457 do 435), w Ligocie Bialskiej (371 – 363), 
w Mokrej (169 – 161), w Pogórzu (773 – 760, w Prężynie (329 -323), w Radostyni 
(428 – 419), w Rostkowicach (214 – 207), w Wilkowie (187 – 180).

W Białej stan mieszkańców na koniec roku 2007 wynosił 2.569 osób, a rok póź-
niej 2.530 osób. W całej gminie liczba ludności z 11. 253 osób, w ciągu roku zmniej-
szyła się o 132 osoby.

Ogółem w roku 2008: urodziły się – 84 osoby, zmarło - 109 osób, zameldowało 
się – 108 osób spoza gminy, wymeldowało się poza gminę – 215 osób. 

Na dzień 31 grudnia 2008 r. było 11.103 osób zameldowanych w mieście i gminie 
Biała.

Opracowane na podstawie informacji kierownika
Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Białej.

Ubywa nam mieszkańców!
Od kilku lat z niepokojem obserwujemy w naszej gminie znaczny spadek 

liczby ludności. W roku 2008 ubyło nam ponad 130 osób. Szczególnie widać 

to w mieście oraz w większych miejscowościach. 

Komisja Rewizyjna, uchwałą Rady 
Miejskiej upoważniona została do prze-
prowadzenia postępowania wyjaśniają-
cego. Efektem tych działań była uchwała 
podjęta na grudniowej sesji Rady Miej-
skiej. W jej uzasadnieniu czytamy:

„Po wnikliwym zbadaniu podniesio-
nych zarzutów i zapoznaniu się z wyjaśnie-
niami ustnymi i pisemnymi burmistrza 
Białej” i zgodnie z zapisami wszystkich 
odpowiednich ustaw, komisja rewizyjna 
we wstępnej części uzasadnienia stwier-
dza prawdę oczywistą: „Do zadań gminy 
należy utrzymanie czystości i porządku 
na swoim terenie poprzez tworzenie wa-
runków niezbędnych do ich utrzymania, 
a w szczególności, gmina tworzy warunki 
do wykonywania prac związanych z utrzy-
maniem czystości i porządku na swoim 
terenie lub zapewnia wykonanie tych prac 
przez tworzenie odpowiednich jednostek 
organizacyjnych”. 

I dalej odnosi się do sprawy: „Gmi-
na Biała z początkiem roku 2007 zleciła 
opracowanie dokumentacji technicz-
no – wykonawczej wraz z kosztorysem 
i przedmiotem robót Panu Jasiakowi. 
Po uzyskaniu dokumentacji Urząd Miejski 
w Białej w dniu 18 lipca 2007 r. wystąpił 
z wnioskiem do Starostwa Powiatowego 
w Prudniku o wydanie pozwolenia na bu-
dowę w/w zadania. W dniu 21 sierpnia 
2007 r. Starosta Prudnicki pismem nr AB 
7351 – B 35/2007 wydał decyzję nr 279 za-
twierdzającą projekt budowlany i pozwo-
lenie na budowę w/w zadania w której 
zaznaczył, że wydana decyzja uwzględnia 
w całości żądania inwestora, który speł-
nia wymagania określone w art. 35 ust. 
1 i 2 art. 32 ust. 4 prawa budowlanego 
oraz, że w toku przeprowadzonego postę-
powania nie wniesiono uwag i zastrzeżeń 
do projektowanej inwestycji.

Projekt techniczno – wykonawczy opra-
cowany przez Piotra Jasiaka wykonany zo-
stał zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego, gdyż w przeciwnym 
przypadku gmina nie otrzymałaby po-
zwolenia na wykonanie wspomnianego 
zadania. Do wykonanego projektu zostało 
złożone oświadczenie o prawnym i zgod-
nym z „Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
opracowanymi przez Ministerstwo Infra-
struktury w 2003r.

Po uzyskaniu pozwolenia budowlanego 
gmina ogłosiła przetarg na realizację za-
dania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Białej przy ul. Kochanowskiego i Ei-
chendorff a w Białej”. W wyniku przepro-
wadzonego przetargu wyłoniono wyko-
nawcę na w/w zadanie, Spółkę Wodociągi 
i Kanalizacja w Białej (pan Jacek Czerwiń-
ski był jedynie osobą nadzorującą pracę 
fi rmy wykonawczej, a nie bezpośrednio 
wykonawcą).

Realizując zadania w zakresie utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy 
władze systematycznie, etapowo budują 
kanalizację sanitarną na terenie miasta 
Biała (sieć główną wraz z przykanalika-
mi). I tak w roku 2007, w kolejnym etapie 
wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Kochanowskiego i Eichendorff a 
z jednoczesnym wybudowaniem przy-
kanalików. Tym samym stworzono usta-
wowe możliwości podłączenia się właś-
cicieli nieruchomości do wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie ustawodawca w omawia-
nej ustawie oprócz obowiązków nakłada-
nych na gminę, nakłada także obowiązki 
jaki winni wykonać właściciele nierucho-
mości i tak: w art. 5 ust. 2 cytowanej usta-
wy właściciele nieruchomości utrzymują 
czystość i porządek poprzez między inny-
mi przyłączenie nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku 
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest tech-
nicznie lub ekonomicznie nieuzasadnio-
na, wyposażyć nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków by-
towych, spełniając wymagania określone 
w przepisach odrębnych. Przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie 
jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość 
jest wyposażona oczyszczalnią ścieków 
spełniającą wymagania określone w prze-
pisach odrębnych.

Wykonawca zadania pn. „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Białej przy ul. Ko-
chanowskiego i Eichendorff a w Białej” 
przystępując do realizacji wybrał kie-
rownika budowy, którego zadaniem było 
kontrolowanie prawidłowości realizacji 
w/w zadania pod względem zgodności 
z wykonanym projektem, obowiązujący-
mi warunkami nałożonymi w pozwoleniu 
na budowę oraz z przepisami obowiązują-
cymi i Polskimi Normami.

Kierownikiem budowy z ramienia wy-
konawcy był Wincenty Napiórkowski. Po 
zakończeniu zadania kierownik budowy 
złożył oświadczenie, że stosownie do prze-
pisów prawa budowlanego roboty związa-
ne z budową wspomnianej kanalizacji zo-
stały wykonane prawidłowo.

Reasumując, należy uznać, że gmina 
zrealizowała obowiązki w zakresie utrzy-
mania czystości i porządku i tym samym 
stworzyła właścicielom nieruchomości 
możliwość podłączenia się do wybudowa-
nej kanalizacji sanitarnej przy ul. Kocha-
nowskiego i Eichendorff a w Białej.

Po przeprowadzonym postępowaniu 
wyjaśniającym dotyczącym skargi komisja 
uznała, że nie ma potrzeby powoływania 
biegłego celem zbadania prawidłowości 
wykonania wzmiankowanej kanalizacji 
sanitarnej.

Komisja analizując wnikliwie zarzuty 
podniesione przez skarżącego oraz do-
kumenty dotyczące powyższej skargi jak 
i wyjaśnienia z prowadzonego postępowa-
nia nie dopatrzyła się naruszenia przepi-
sów prawa, wobec czego wnosi o uznanie 
skargi jako niezasadnej, nie mającej opar-
cia w stanie faktycznym sprawy jak i prze-
pisach prawa”.

Tak – dokładnie cytując – brzmi uzasad-
nienie komisji rewizyjnej i zgodnie z koń-
cowym wnioskiem również uchwała Rady 
Miejskiej uznała skargę za niezasadną.

A co na to wnoszący skargę?
Emil Schirmeisen po zapoznaniu się 

z uchwałą i uzasadnieniem, 12 stycznia 
zwrócił się do Rady Miejskiej z „wnio-
skiem o udostępnienie informacji publicz-
nej”, czyli protokołów z wypowiedziami 
radnych i wszystkich zainteresowanych 
w czasie obrad komisji i sesji.

W międzyczasie z różnych źródeł do-
chodzą różne, tak sprzeczne ze sobą infor-
macje, że „głowa boli” i „śmiechu warte”. 
Autor skargi, razem z żoną na tym etapie 
mówią tylko: „Czekamy i nie podarujemy”.

(m)

SKARGA NIEZASADNA
W listopadzie ubiegłego roku do Rady Miejskiej wpłynęła skarga, wniesiona 

przez Emila Schirmeisena na działalność burmistrza Białej. Dotyczyła niepra-

widłowego wykonania kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Białej.

� tynki maszynowe � docieplanie budynków
� płytkowanie
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ZimaZima

już była – a czy jeszcze będzie?już była – a czy jeszcze będzie?
Zdjecia: D. Hejneman

Niedołwno był Dzień Babci i Dziad-
ka. Tak ech grzebała we starym lejzebu-
chu jeszcze ze szkoły „Für Oberklassen 
katcholischer Volksschulen”. Ponbócz-
ku, wiela tał jest pieknych opowiadań, 
przykładów, wierszy, ło tyj jak szano-
wać i miłować swoich łojców. Nie jyno 

na Mutertag, jyno wdycki. Jest też si-
łał przysłów i życiowych bajek. Pisali 
do tego lejzebucha poeci jak Goethe, 
Schiller, Freitag, Eichendorff  i Faller-
sleben. 

Przetłumaczyłach wom jedna ge-
szichta o modym cieślu, który mioł 
osiem dzieci i jeszcze wzioł do siebie 
starego, sparaliżowanego łojca. Rołz 
szoł z roboty z kamratał i po drodze ku-
pił loł tygo fotra kąsek jasnego chleba, 
bo już nie umieli tygo czołrnygo chleba 
strołwić. Jerunie, co tyj mołsz za krzyż 
z tyj staryj – padoł mu ten kamrat. 
I bestusz do niczego nie umiesz przyjść. 
Lepszi by było coby entlich umarł, wte-
dy baniesz mógł jego izdebka wynaj-
mnąć i przyjdziesz do jakiż piniądzów. 
Co tyj rządzisz – padoł cieśla. My z ko-
bietą są jak śpiewające ptołszki na zielo-
nej gałązi jak możemy se siednąć przy 
łóżku naszego fotra. A oni wszystkie na-
sze starości od nas wezną i w swoji ró-
żańcu Matce Boskiej oddają. Już kiedyś 

mój brat, co mieszka w Rajchu, chcioł 
ich weźć do siebie, a my ich nie puści-
li. Bo jyno Ponbóczkowi naszego fotra 
domy jak przyjdzie czas. 

Nołwiancej gedichtów jest tał ło mat-
ce jak ten pod tytułem „Das Erkennen” 
tzn. Rozpoznanie. Jest to o jednym 

synu, co siłał lołt wandrował po świecie 
aż entlich stanął pod wrotóma swoje-
go miasteczka. Zollbeamter podniósł 
szlagbaum, przepuścił go ale nie poznał 
choć se pierwej kolegowali. Nie poznała 
go też jego lipsta co siedziała w łoknie 
i którą z radością pozdrowił. Jyno jego 
Mütterchen co szli z kościoła łopar-
ci na kosturze pochylonoł do ziemi, 
po jednym Grüss Gott syjna poznali. 
Choć boł cały posiwiały i gałbał mioł 
społlona łod słońca. Bo kożde łoczy 
matki widzą siłał wiancyj niż insze.

Rołz jedna matka dała swojej cerze 
po wydaniu takoł rada. Jak baniesz mia-
ła dzieci, powinnaś dloł nich mieć dwa 
razy wiałcej czasu i dwa razy myni pie-
niondzy – wtedy wyrosną na dobrych 
ludzi. Z tyj to akuratnie w naszych cza-
sach jest na opak i widać to na każdyj 
kroku. Abo, takie jest też przysłowie: 
pamiantej jak ci muter powią „baniesz 
tego żałowoł”, to zicher tak banie.

Terołz nie ma taki lejzebuchów, gdzie 

Cierpliwość

Jak mamiczka ci se zestarzeli!
A tobie tyż lołt przybyło.
Jak pierwyj wszystko bóło łatwe
A teraz sie takie cianżkie zrobiło.
Jak łoczy nie dowidzoł i trocham bamącą
Jak słaby nogi nie chcą ich już unieść
Podeprzij ich z radością
A jak cie o coś spyjtają, łodpowiedz im
Jak jeszcze rołz spyjtają rządź niymi
A jak zajś spyjtają wytłumacz tak, coby zro-
zumieli
Wiedzieli, iż cie mają 
Bo przijdzie ta smutnoł godzina 
Iż cie już o nic nie spyjtają

Tyj mołsz ale krzyż z tyj staryj

kożde słowo uczy szacunku dloł ludzi, 
a na pierwszym miejscu dla matki i ojca. 
Piyrwyj też se dzieci źle łobchodziły 
z łojcoma. Czyjtałach, iż już w XIII wie-
ku biskupi sporządzili statut kaj była li-
sta nołciałższych grzechów. Na tej liście 
na pierwszym miejscu było poniewie-
ranie i bicie matki i ojca. Odpuszczony 
ten grzech mógł być jyno przy spowie-
dzi łotwartej, przy wszystkich ludziach 
w kościele. 

Joł myśla, że być matką to jest swiel-
kie szczęście. Choć musimy te nasze 
dzieci jak są wielkie łoddać blank cu-
dzym ludziom. Jakijś tał szwigertoch-
trze abo szwigerzonowi. Cieszymy se 
z tego i na ten bukiet łod nich na każdy 
mutertag.

A rołz jeden synek wraził drut 
do sztekra, a potyj wrzeszczył – mamo, 
mie kopło, mie kopło. No tyj mamla-
sie – padała mama. Przecał mogło cie 
zabić. Toście ale zajś mieli szczęście 
mamo – padoł synek.

Bierzemy 12 miesięcy,

oczyszczamy je dokładnie

z goryczy, chciwości,

małostkowości i lęku 

po czym rozkrajamy każdy miesiąc 

na 30 lub 31 części tak, 

aby zapasu wystarczyło 

dokładnie na cały rok.

Każdy dzień 

przyrządzamy osobno

z jednego kawałka pracy

i dwóch kawałków 

pogody i humoru.

Do tego dodajemy

trzy duże łyżki

nagromadzonego optymizmu,

łyżeczkę tolerancji,

ziarenko ironii i odrobinę taktu.

Następnie całą masę 

polewamy dokładnie

dużą ilością miłości.

Gotową potrawę przyozdabiamy

bukietem uprzejmości

i podajemy codziennie 

z radością

i fi liżanką dobrej, 

orzeźwiającej herbatki.

Przepis
Pani Marianny 
NA CAŁY ROK

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Białej
Na koncercieNa koncercie

Przygotowania… Przygotowania… 

… i występ zespołu STARS… i występ zespołu STARS

Dziewczęta ze ŚmiczaDziewczęta ze Śmicza
Uczestnicy koncertu na śniegu przed Ośrodkiem Uczestnicy koncertu na śniegu przed Ośrodkiem 

Kultury układają serce ze światełek.Kultury układają serce ze światełek.
Wśród publiczności Aleksandra Knop ogląda równieżWśród publiczności Aleksandra Knop ogląda również

występ „swoich” dawnych PONKÓW.występ „swoich” dawnych PONKÓW.

Anna Myszyńska


