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30.04.09, Spotkanie z Matrą Fox w 

MGOKSTiR

01.05.09, godz. 19.00 – Podsumo-

wanie wystawy „Zakątki Szkocji” 

– koncert zespołu Stonehenge (mu-

zyka irlandzka i szkocka), degustacja 

piwa szkockiego i okazja do spotka-

nia z „facetami w spudnicach”.

02.05.09, Biała zawody w piłce siat-

kowej dla młodzieży,

03.05.09, godz 10:30 Msza Św. za 

Ojczyznę, godz 18:00 Bialska Akade-

mia Wiedzy i Umiejętności Wykłady: 

„Historia jednoczącej się Europy” 

- Adam Remisz, „Pierwsza konstytu-

cja w Europie” - Marek Struk, godz. 

19:00 Recital Adriany Biedrzyńskiej

03.05.09, – Moszna zaprasza: tego 

dnia godz. 16:00 The Gdańsk Phi-

harmonic Brass na Tarasie. Ponad 

to: 10.05.09 godz.16:00, Galeria -in-

auguracja XXV Jubileuszowego Fe-

stiwalu „ Muzyka Święto Kwitnącej 

Azali” zespół Camerata. 

10.05.09, Moszna-Zamek – Galeria, 

godz. 16:00, Uroczysta inauguracja 

XXV Jubileuszowego Festiwalu „Mu-

zyczne Święto Kwitnącej Azali”, ze-

spół kameralistów Camerata Vistula 

16.05.09, Moszna – Kościół, godz 

16:00 Kościół - Orkiestra Kameralna 

oraz Big Band Państwowej Szkoły 

Muzycznej.

17.05.09, godz. 14:00 Rynek Biała 

Bialska Parada Orkiestr Dętych

17.05.09, godz. 16:00 Zamek – Reci-

tal mistrzowski Iberia. 

23.05.09, godz 16:00 Kościół – Mło-

dzież muzykuje. 

24.05.09, godz. 16:00 Kaplica Mi-

strzowski recital klawesynowy.

30.05.09, godz.16.00 Galeria - Mi-

strzowski koncert fortepianowy 

i Kwartet „Prima Vista”. 

31.05.09, godz.16.00 Taras – Kwin-

tet Instrumentów Dętych.

07.06.09, Moszna –Zamek – Galeria, 

godz. 16:00 Mistrz i Uczniowie, Za-

kończenie Festiwalu.

25.04.09 – „Dni Otwarte” Urzędu 

Skarbowego w Prudniku w godzi-

nach 9:00 -13:00
Projekt „Gmina Biała – Przyszłość 

równych szans” współfi nansowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, w ramach Prio-
rytetu IX. Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich

Stowarzyszenie Odnowa Wsi 

Solec w partnerstwie z Urzędem 
Miejskim w Białej zaprasza miesz-
kańców gminy Biała na bezpłatne 
szkolenia z zakresu Informatyki(od 
17 kwietnia), języka niemieckiego-
(od 26 kwietnia), języka angielskie-
go(od czerwca), zajęcia dla mło-
dzieży „Bliżej Kultury” (od lipca) i 
zajęcia dla kobiet „ Chcemy zmie-

niamy”(od września). na Wszelkie 
informacje udzielane są pod nr te-
lef. 0693643000, zapytania można 
słać na adres mail solec_stowa-
rzyszenie@wp.pl Projekt ten jest 
współfi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej i budżetu państwa.

Zapraszamy

Kazimierz Włady-
sław Kasicz - Człowiek 
Roku’2008 urodził się 1 stycznia 
1927 r. w Czacharach w byłym woj. 
tarnopolskim. W 1941 roku ukończył 
w Kopyczyńcach szkołę podstawo-
wą. W latach 1944 - 1945 pracował 
na stacji kolejowej w Kopyczyńcach. 
W 1945 r. z rodziną wyjechał w ra-
mach repatriacji i osiedlił się w Białej. 
W 1950 r. ukończył naukę w liceum 
ogólnokształcącym w Prudniku. 
W latach 1957 - 1959 pracował jako 
nauczyciel religii w Białej i w szkole 
podstawowej nr 2 w Prudniku. Stu-
diował polonistykę w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Opolu. W 1963 r. 
obronił pracę magisterską. 

Po ukończeniu studiów w latach 
1963 - 1995 r. pracował jako polo-
nista w liceum ogólnokształcącym 
w Prudniku, a ponadto dorywczo 
w liceum medycznym oraz zaocznym 
technikum włókienniczym w Prud-
niku. Przez cztery lata był również 
polonistą w bialskim LO. 

W 1984 r. obronił pracę doktorską 
pt. Teatry amatorskiej Opolszczyzny 
w latach 1945 - 1975.

Jest znanym społecznikiem. 
W 1990 r. był jednym ze współza-
łożycieli lokalnego miesięcznika. 
Opublikował w Tygodniku Prudnic-
kim szereg artykułów o dominika-
nach, a w Panoramie Bialskiej 
o miejscowych kamilianach. Opisy-
wał również działalność kamilianów 
na misjach w Gruzji i na Madaga-
skarze oraz werbistów na Karaibach. 
Do dziś jest współpracownikiem 
prasy lokalnej. Publikował również 
artykuły w Gościu Niedzielnym oraz 
w kwartalniku Wczoraj - Dziś - Ju-
tro. 

K.Kasicz w latach 1973- 1975 był 
zastępcą przewodniczącego Powia-
towej Rady Narodowej w Prudniku, 
a w latach 1980 - 1990 przewod-

niczącym Rady Miejskiej w Białej. 
Od 1963 r. należał do Stronnictwa 
Demokratycznego, a w latach 1966 - 
1975 był przewodniczącym Powiato-
wego Komitetu SD.

W latach 1961 - 1975 - prezes Po-
wiatowego Związku Teatrów Ama-
torskich w Prudniku, a w latach 
1973 - 1978 - prezes Prudnickiego 
Towarzystwa Kultury. Był również 
członkiem Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego w Opolu. Przez 
kilkanaście lat pełnił funkcję wice-
przewodniczącego Bialskiego Towa-

rzystwa Kulturalno - Oświatowego. 
Członek Rady Parafi alnej w bialskiej 
parafi i. Był również członkiem ko-
mitetu do spraw utworzenia przy 
Uniwersytecie Opolskim wydziału 
teologicznego. 

Posiada wiele odznaczeń państwo-
wych i wyróżnień za pracę społeczną 
i na niwie kultury, a między innymi 
Ofi cerski Krzyż Odrodzenia Polski.

(n)

(przedruk na Materiał pobrany
z artykułu umieszczonego w Tygo-

dniku Prudnickim)

CZŁOWIEK ROKU 2008

SPORTSPORT
01.05.09, godz. 11:00 Turniej piłki 

nożnej –boisko w Białej

02.05.09, godz. 11:00 Turniej siad-

kówki – Sala PG w Białej
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OFERTA KSZTAŁCENIA PO-
NADGIMNAZJALNEGO w ZESPO-
LE SZKÓŁ w BIAŁEJ –od 1 września 
2009 r.

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ-
CĄCE – proponujemy każdemu 
uczniowi kształcenie kilku przedmio-
tów w zakresie rozszerzonym. Będą 
to: j. angielski i j. niemiecki oraz 2-
3 przedmioty wybrane przez ucznia, 
np. matematyka, biologia, historia, 
wos, informatyka itp.

2. TECHNIKUM- o czteroletnim 
cyklu kształcenia. W ofercie naszej 
proponujemy kształcenie w zawo-
dach, które cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem młodzieży: tech-
nik – informatyk i technik ochrony 
środowiska. 

3. ZASADNICZA SZKOŁA ZA-
WODOWA – KLASA WIELOZA-
WODOWA - o dwuletnim lub trzy-
letnim cyklu kształcenia w różnych 
zawodach, w której zajęcia eduka-
cyjne w ramach kształcenia ogólnego 
odbywają się na terenie szkoły, zaję-
cia w ramach kształcenia zawodowe-
go odbywają się na kilkutygodnio-
wych kursach organizowanych przez 
Centra Kształcenia Praktycznego lub 
inne jednostki, zaś praktyczna nauka 
zawodu odbywa się u pracodawców.

ZASADY REKRUTACJI
W Liceum Ogólnokształcącym 

w Białej, Technikum w Białej,
Zasadniczej Szkole Zawodowej 

w Białej na rok szkolny 2009/2010
Terminarz rekrutacji
1.Składanie podań przez kandyda-

tów od 25.05.09 do 05.06.09
2.Możliwość zmiany szkoły przez 

kandydata 0d 08.06.09 do 10.06.09
3.Składanie przez kandydatów 

do wybranej szkoły wymaganych do-
kumentów od 19.06.09 do 23.06.09

4.Ogłoszenie listy kandydatów 
zakwalifi kowanych do szkoły po-
nadgimnazjalnej 25.06.09 do godz. 
10.00

5.Potwierdzenie woli podjęcia 
nauki w wybranej szkole oraz do-
starczenie oryginałów dokumentów 
od 25.06.09 do 29.06.09

6.Ogloszenie listy przyjętych 
uczniów i podanie informacji o wol-
nych miejscach od 30.06.09 do godz. 
12.00 

Kandydaci składają w sekretaria-
cie szkoły następujące dokumenty:

a) do Liceum Ogólnokształcącego 
w Białej -podanie, 2 fotografi e, 
kartę zdrowia,

b) do Technikum w Białej: poda-
nie, 2 fotografi e, kartę zdrowia, 
kopię zaświadczenia lekarskie-
go o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kształcenia 
w określonym zawodzie, wy-

dane na podstawie odrębnych 
przepisów, 

c) do Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej w Białej: -podanie, 
2 fotografi e, kartę zdrowia, 
kopię zaświadczenia lekar-
skiego o braku przeciwwska-
zań zdrowotnych do kształce-
nia w określonym zawodzie, 
wydane na podstawie odręb-
nych przepisów, oświadczenie 
pracodawcy o przyjęciu kandydata 
na praktyczną naukę zawodu.

W terminie od 19 do 23 czerw-
ca 2009r. kandydat do szkoły 
do podania o przyjęcie dołącza:

- Kopię świadectwa ukończe-
nia szkoły oraz kopię zaświad-
czenia o wyniku egzaminu gim-
nazjalnego poświadczone przez 
dyrektora gimnazjum, które 
kandydat ukończył.

O przyjęciu kandydatów 
do klasy pierwszej Liceum 
Ogólnokształcącego w Bia-
łej, Technikum Zawodowego 
w Białej i Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Białej decydują 
kryteria zawarte w statucie szkoły, 
uwzględniające:

- wybrane przez szkołę zaję-
cia edukacyjne dla poszczególnych 
oddziałów, z których oceny będą 
przeliczane na punkty i inne osią-
gnięcia ucznia, wymieniane w świa-
dectwie ukończenia gimnazjum, 
które uwzględnia się w procesie re-
krutacji,

- liczbę punktów możliwych 
do uzyskania za oceny z języka pol-
skiego i trzech wybranych zajęć edu-
kacyjnych i inne osiągnięcia ucznia,

- liczbę punktów możliwych 
do uzyskania za wyniki egzaminu 
przeprowadzonego w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum.

Przyjmuje się następujące zajęcia 
edukacyjne, dla poszczególnych klas, 
z których oceny będą przeliczane 
na punkty:

A. Klasa I LO: j. obcy, mate-
matyka, historia, 

B. Klasa I T: technik informa-
tyk: j. obcy, matematyka, infor-
matyka

Technik ochrony środowiska:
 j. obcy, biologia, geografi a

C. Klasa I W( wielozawodo-
wa): j. obcy, informatyka, wie-
dza o społeczeństwie 

W celu usprawnienia i skoordy-
nowania rekrutacji w szkole zasto-
sowany będzie elektroniczny system 
naboru.Kandydaci do szkół będą 
mogli zapoznać się z ofertą szkoły 
od 16 marca 2009 r. na stronie:

https: // opolskie.edu.com.
pl/ Kandydat

ZAPEWNIAMY:
• OPIEKĘ I POCZUCIE BEZPIE-

CZEŃSTWA, 
• WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ 

PEDAGOGICZNĄ,
• POMOC PEDAGOGICZNĄ I MA-

TERIALNĄ,
• RÓŻNORODNOŚĆ KÓŁ ZAIN-

TERESOWAŃ (BIOLOGICZNE, 
MATEMATYCZNE HISTORYCZ-
NE, INFORMATYCZNE, SKS),

• SZKOŁĘ WOLNĄ OD AGRESJI 
I NARKOTYKÓW,

• SZKOŁĘ PRZYJAZNĄ DLA 
UCZNIA,

• JESTEŚMY OTWARCI NA PO-
TRZEBY UCZNIÓW Z RÓŻNYMI 
DYSFUNKCJAMI.

Nasza szkoła posiada bardzo do-
brą bazę dydaktyczną, w tym:
• Bardzo dobrze wyposażone pra-

cownie przedmiotowe, wyposa-
żone w zestawy telewizyjne, DVD, 
odtwarzacze CD, projektor, ma-
gnetofony,

• Pracownię komputerową z dostę-
pem do Internetu,

• Centrum multimedialne,
• Skomputeryzowaną bibliotekę,
•  Dobrą bazę sportową (sala gim-

nastyczna, kompleks boisk spor-
towych, siłownia).

Szkoła:
• Współpracuje z Gimnazjum w Ha-

nowerze – prowadzi międzynaro-
dową wymianę klas,

• Szczyci się osiągnięciami w wie-
lu olimpiadach przedmiotowych, 
konkursach a także turniejach 
sportowych,

• Współpracuje z uczelniami wyż-
szymi (m.in. Uniwersytet Ślą-
ski w Katowicach, Uniwersytet 
Opolski, Uniwersytet Rolniczy 
we Wrocławiu),

• Bierze udział w projekcie „ PART-
NERZY W NAUCE”, który umoż-
liwia uczniom rozwijanie zainte-
resowań i wyrównywanie braków 
poprzez udział w zajęciach poza-
lekcyjnych,

• Uzyskuje 100% zdawalność 
egzaminów maturalnych 
i bardzo wysokie wyniki tych 
egzaminów 

Większość naszych absolwentów 
z powodzeniem uzyskuje indeks 
uczelni wyższych na renomowanych 
kierunkach.
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G I M N A Z J A L I S T O !
ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WYBOREM SZKOŁY ŚREDNIEJ? PRZYJDŹ DO NAS WARTO! ZAPRASZAMY !

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Białej

Osiedle Tysiąclecia 16

48-210 Biała

tel./fax. 438-80-45,

e-mail: szkola_lo@go2.pl,

www.wodip.opole.pl/~lobiala

Jest wiosna, porządkujemy piw-
nice, w których jesienią składowali-
śmy warzywa i owoce, a jeśli teraz 
mamy ich nadmiar w dobrym sta-
nie to przekażmy je szpitalowi.

Ofi arodawcom za wrażliwość serca 
na potrzeby chorych serdecznie dzię-
kujemy i prosimy o dalszą różnorod-
na pomoc naszemu szpitalowi.

Pieniądze szpitalowi ofi arowali: 
Mieczysław Jeryński z Głupczyc, Ja-
dwiga Husak z Prudnika, Jan Glin-
ka z Łącznika, Bogusław Rzepiak 
z Otmuchowa, Stanisław Broszko 
z Nowej Cerekwi, Anna Dębczak 
z Wróblina, Andrzej Smyk z Nowej 
Cerekwi, Hubert Jaskółka z Łowko-
wic, Amelia Jaskółka z Polesia, Se-
bastian Goreczko z Ligoty Bialskiej. 
Trzy osoby ofi arowały pieniądze 
anonimowo.

Kuchni szpitalnej produkty spo-
żywcze dostarczyli bezpłatnie: Kon-
rad Przyklenk z Pogórza (masło 
i smalec), Elżbieta Pelcer z Wilkowa 
(słoninę). Dwie osoby anonimowo 
ofi arowały kości do gotowania zup 
i słoninę.

Irena Kucz z Nowej Wsi ofi aro-
wała bieliznę pościelową, a Jadwiga 
Husak z Prudnika zakupiła dla szpi-
tala kubki i garnek kuchenny.

Kazimierz Kasicz

Wielki Piątek to dzień, w którym 
Chrystus umarł na krzyżu. To już po 
raz trzeci w Wielki Piątek podopiecz-
ni świetlic środowiskowych z terenu 
całej gminy wraz z opiekunami piel-
grzymowali na Górę Św. Anny gdzie 
wraz z tysiącem innych pielgrzymów 
brali udział na Kalwarii w męce i dro-
dze krzyżowej Pana Jezusa. Obchody 
Wielkopiątkowe rozpoczęły się o go-
dzinie 9:00 przy kaplicy wieczernika, 
po czym udaliśmy się do poszczegól-
nych Kaplic i stacji drogi krzyżowej, 
jaką szedł Pan Jezus. Nie była to ła-
twa droga. O czym częściowo przeko-
nali się uczestnicy niosąc swój krzyż 
w stronę nadziei.           M.L

DARY DLA
BIALSKIEGO 
SZPITALA

BYLIŚMY
NA KALWARII
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Unia Europejska i pierwszy maj

Anna Myszyńska

W ramach promowania przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną w 
zakładach pracy zdrowego stylu ży-
cia w spotkaniu zorganizowanym 
przez dyrektora zakładu „Ustro-
nianka” Sp. z o.o. Zakład Nr 3 w 
Białej, w dniu 17.02.2009 r., odbyło 
się spotkanie edukacyjne dla pra-
cowników ( 97 osób) pod hasłem 
„ Miejsce pracy środowiskiem bez 
papierosa”. Celem spotkania było 
przybliżenie pracownikom związ-
ku pomiędzy paleniem papierosów 
i ekspozycją zawodową, a choroba-
mi wywoływanymi dymem tyto-
niowym, jak również pomoc pra-
cownikom w rozwijaniu gotowości 
do rzucenia palenia lub znacznego 
jego ograniczenia.  Biorąca udział 
w tym spotkaniu Jolanta Kruk st. 
asystent Oddziału Higieny PSSE w 
Prudniku omówiła mity związane 
z paleniem tytoniu na przykładzie 
prezentacji „Parszywa dwunastka-
czyli szkodliwe mity na temat pa-
lenia papierosów”. Ponadto przed-
stawiła pracownikom prezentację 
„Wychodzenie z uzależnienia niko-
tynowego”, omawiając farmakolo-
giczne metody wychodzenia z uza-
leżnienia. Pani Agnieszka Rawska 
z Sekcji Promocji Zdrowia i Oświa-
ty Zdrowotnej PSSE w Prudniku 
przekazała materiały edukacyjne 
dotyczące profi laktyki tytoniowej 
oraz poinformowała o lokalach 
wolnych od dymu tytoniowego w 
powicie prudnickim, które zostały 
wytypowane z ramach wojewódz-
kiej kampanii „Tutaj nie palę”.    

Opracowanie: Jolanta Kruk
 st. asystent Oddziału Higieny

 Pracy PSSE w Prudniku 

Niedugo wybory do Parlamentu 
Europejskiego i zaczyjnoł dzisiaj 
ze wiersza pt. Pierwszy maj, 

Pierwszy maj, pierwszy maj
raduje sie cały kraj
bo my są już połra lołt dabaj
przeleciało to ajnc, cwaj, draj
by poznać ten europejski raj.
Jak noł w tyj  raju dali banieoto 
jest pytanie.
Łodpowiedć powinni dać nołiści
europejscy parlamentarzyści
przecał skuli tego baną wejlowani,
bo są wysoko sztudowani.
Muszą sie znać na Pfarze, Sapar-
dzie i inszych unijnych funduszy
i pamiałtać tyż ło śląskiej duszy.

Takoł rymowanka mi sie złuna-
czyła, bo wszyscy co sie zajmują 
kulturą, organizują tera roztoma-
jite imprezy na te wybory do tego 
Parlamentu Europejskiego. Genał 
jak pierwyj na 1-go mołja. Ale wte-
dy to nołczajściej szkoły szyjkowały 
dzieci na pochód. 

Tak też było w jednej małej 
szkole na wsi kole Opola. Drodzy 
uczniowie, zacznoł kierownik, ju-
tro jest pierszy maja, więc zgodnie 
z odgórnym zarządzeniem nasza 
szkoła weźmie udział w pochodzie 
pierwszomajowym w Opolu. Udział 
w pochodzie jest obowiązkowy, 
a kto nie przyjdzie do szkoły, będzie 
mioł obniżony stopień z zachowa-
nia. Dziewczynki przyjdą w białych 
bluzkach i ciemnych spódniczkach, 
a chłopcy w białych koszulach, 

ciemnych spodniach i marynarkach. 
Na szyji ma być zawiązana czerwio-
na chustka. 

Z temi wiadomościoma Jorguś 
przyszoł dudom ze szkoły. Starka 
zarołz zaczli pomstować na kerow-
nika: czy ten gupek nie moł wszyst-
kich doma, żeby takie małe dziec-
ko gonić tak daleko aż do Opola. 
To nie jest jego wina łodzywła se 
Jorgusiowoł mama, ale skąd joł te-
rołz tak drabko wytrzasnał loł nie-
go biołoł koszula? Ta, co w nij boł 
na pierwszej komuniji jest  za małoł, 
a po drugie tela razy pranoł, że se 
już rozłajzi. Ancug to mu tał jeszcze 
pasuje, bo mu go krawiec na wyrost 
uszył, ale skąd weźć tał czerwionoł 
chustka? Ach, nie starej se Luci. 
Zarołz przyniesa koszula łod Zefl a, 
a chusta se ze wsypu wystrzyże– pa-
dali starka, bo inakszy nie idzie. 
Jak tyn kierownik tym dzieckom 
to na łostatni driker powiedzioł.

Jednak rałkowy łod koszuli ujka 
Zefl a Jorgusiowi wisiały aż do zie-
mi, bo był bardzo mały. Kragiel mioł 
numer 40, a on mioł kark jak hen-
dyk i tak mioł iść do Opola na po-
chód? Przecał wszyscy mie wyśmie-
ją - prawie beczoł Jorguś. Ale starka 
i mama go pocieszały, iż jutro jak 
zaszyją i podźwigają co trza, banie 
nołszykowniejszy synek z całej szko-
ły. Zaczły wczas rano. Nołprzód mu 
koszula łoblekły, rałkowy podźwi-
gły i zicherkoma przicheftły. Potyj 
mama mu sztulpy manżetenkne-
fl oma zapła i już było fajnie. Gorzyj 
było ze kraglał. To do zadku go przy-

ciągła i stopnadlą przyszyła. Starka 
ją przezywali, iż powinna koszula 
syjmnąć, bo jak se na kimś szyje, 
to se rozum zaszyje. Ale mama ro-
biyła swoje. Jak była fertich, Jorguś 
przyglądnął sie w zdrzadle i se ło-
śmiał. Wyglądał jak karlus a nie jak 
bajtel. 

Z tyj radości, choć był nołmenszy, 
nołgośniej śpiewał w pochodzie tał 
pieśniczka: pierwszy maj - wiosna 
sie do życia budzi, pierwszy maj - 
to jest świałto wszystkich ludzi. 

I niech tak banie terołz na pierw-
szego mołja – świałto wszystkich 
ludzi,momy wiosna, wszystko se 
do życioł budzi i momy  Europa bez 
granic.

Obyś żył w ciekawych czasach, pa-
dali starzy ludzie, i w takich czasach 
żyjemy.  Nie starejcie se za siłał, iż 
wszystko drożeje. Jakoś to banie, 
za pomocą Ponbóczka i jakiejś nowej 
partyjy Na ten tyjma przipomnioł 
mi se ten stary wic, co go możno 
też znołcie, jak to Ponbóczek posłał 
na ziemia swojego anioła, coby en-
tlich z bliska zbadoł (zrobił sondaż) 
co sie dzieje w Hameryce, wtedy 
jeszcze w ZSRR i w Polsce, bo łon 
już nie był mądry z tej polityki, co tał 
uprawiają. Anioł obfurgnoł wszyst-
kie te kraje, a jak przylecioł nazołd 
padoł tak: Ponbóczku, w Hameryce 
se zbroją i se boją, w Rusyji se tyż 
zbroją, ale se nie boją, a w Polsce se 
ani nie zbroją, ani se nie boją. No 
tak, toch se mógł myśleć, Polołcy se 
zajś jyno na mnie baną spuszczać - 
odpowiedzioł Ponbóczek.

MIEJSCE PRACY
ŚRODOWISKIEM

BEZ PAPIEROSA

„Życie płynie jak rwąca rzeka, przemija nim się 
oglądnie ktoś przez ramię na innego człowieka. Razem 
bezpieczniej, razem miło. We dwoje przez świat już nie 
strasznie, we dwoje raźniej i wesoło”. 

Jubilatom „Złotych Godów” z Gminy Biała życzymy wszystkiego, 
co sprawia radość, dalszej wytrwałości w związku małżeńskim 
i słońca nawet w deszczowe dni na wspólnej drodze życia.

Jubileusz „Złote Gody” obchodzili:

1. Adelajda i Alfons HANKO

2. Maria i Helmut STANULA

3. Magdalena i Reinhard DRESCHER

4. Agnieszka i Paweł JÓZEF

5. Felicja i Jan LUSZCZYK

6. Anna i Józef MORAWIEC 

W związku ze zbliżającym się ter-
minem obowiązku składania odpo-
wiednich dokumentów sprawozdaw-
czych przez organizacje pozarządowe 
Urząd Miejski w Białej, (czyli jego 
przedstawiciel, pani Dagmara Syguła) 
zorganizował dnia 14 marca w Kolno-
wicach spotkanie. Podczas zebrania 
czas poświęcono min. na omówienie 
poprawności wypełniania sprawoz-
dań fi nansowych (bilansu rocznego, 
rachunku wyników oraz deklaracji 
CIT-8, potrzebnej do rozliczenia się 
z urzędem skarbowym). Omawiano 
również ogłoszone konkursy o dota-
cje i przede wszystkim podjęto decy-
zję korzystną dla wszystkich organi-
zacji pozarządowych z naszej gminy 
o rozpisaniu w najbliższym czasie 
otwartych konkursów ofert. Konkur-
sy te będą dotyczyć obszarów współ-
pracy: 11) nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania, w tym: a) profi laktyki 
zagrożeń, b) organizacji czasu wolne-
go dla dzieci i młodzieży, c) organiza-
cji wypoczynku zimowego i letniego 
dzieci i młodzieży formach pozaszkol-

nych, d) kształtowania i promowania 
pozytywnych wzorców i zachowań 
dzieci i młodzieży (na te cele związane 
przede wszystkim z organizacja czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży – wa-
kacje letnie, przeznaczone będzie 4 
000 PLN); 13) kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i tradycji, w tym: a) 
organizowania wystaw, plenerów 
malarskich i fotografi cznych, b) or-
ganizowania koncertów i festiwali 
muzycznych, c) przeglądów twórczo-
ści amatorskiej we wszystkich dzie-
dzinach sztuki, d) organizacji imprez 
kulturalnych o zasięgu gminnym i po-
nad gminnym, e) organizacji szkoleń, 
warsztatów i kursów muzycznych dla 
dzieci i młodzieży (na cele związane z 
1.Organizacją imprez kulturalnych o 
zasięgu gminnym i ponad gminnym 
(2000 PLN), 2. Na organizację szko-
leń, warsztatów i kursów muzycznych 
dla dzieci i młodzieży (2000 PLN); 
17) działań na rzecz integracji euro-
pejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami 
(2500 PLN).

SPOTKANIE W KOLNOWICACH
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„Człowiek jest wielki 
nie przez to, co ma, nie przez 

to, kim jest, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” 

Jan Paweł II

Wolontariat, to dobrowolne 
i bezinteresowne działanie na rzecz 
innych. Wolontariusz nie oczeku-
je w zamian niczego, nieraz na-
wet wdzięczności. Wolontariat ma 
wiele do zaoferowania. Uczy we-
wnętrznej dyscypliny, poważnego 
traktowania drugiego człowieka, 
życzliwości, dojrzałości, odporno-
ści, wrażliwości, no i pokory.

Wolontariuszem może być każdy, 
bez względu na wiek, płeć, wyzna-
nie, status majątkowy, wykształce-
nie, rasę. Wszyscy, którzy chcą do-
browolnie i bezpłatnie nieść pomoc 
wszędzie tam, gdzie jest ona po-
trzebna – nie tylko w sferze pomo-
cy społecznej, ale i w każdej innej 
dziedzinie życia. Wolontariuszem 
może być ten, kto chce i jest w sta-

nie świadomie działać na rzecz in-
nych.

Akcja wolontariatu w naszym 
gimnazjum zrodziła się w styczniu 
bieżącego roku - po zaprezentowa-
niu istotnych informacji podczas 
zebrania z rodzicami, przez Panią 
dr Pohl.

Wśród młodzieży nastąpił na-
tychmiastowy odzew. Młodzi ,,za-
paleńcy” od razu wyznaczyli sobie 
zadanie: pomagać tam, gdzie tej 
pomocy potrzebują. Sposobów 
jest kilka np. pomoc koleżeńska dla 
tych, którzy nie radzą sobie z jakie-
goś przedmiotu, wsparcie i praca 
w świetlicy środowiskowej,, Promy-
czek” oraz pomoc osobom starszym 
i samotnym, których w naszym śro-
dowisku na pewno jest wiele.

Sądzimy, że znajdą się takie 
osoby, które chętnie przyjmą tan 
wspaniały gest młodzieży, z który-
mi będą mogli porozmawiać i mile 
spędzić czas.

Tę krótką informację można za-

W cza-
sie tego-
rocznych 
ferii zimo-
wych pięt-
naścioro 
u c z n i ó w 
i uczennic 
bialskiego 

gimnazjum, dzięki projektowi „Mło-
dzież – przyszli producenci i konsu-
menci” realizowanego przez Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu Tu-
rystyki i Rekreacji w Białej w ramach 
Regionalnego Konkursu Grantowego 
„Równać szanse 2008” miało okazję 
zapoznać się bliżej z funkcjonowa-
niem bialskiej fi lii zakładu „Ustro-
nianka”. Chociaż czeka nas jeszcze 
wiele atrakcji i pracy związanej z tym 
interesującym przedsięwzięciem (ak-
tualnie zajmujemy się przeprowadza-
niem ankiet wśród uczniów i doro-
słych), nasze wizyty w fi rmie dobiegły 
już końca. Ich uwieńczenie stanowiło 
spotkanie z dyrektorem „Ustronian-
ki” – panem Pawłem Rubińskim, któ-
re odbyło się w poniedziałek 2 marca 
bieżącego roku. Podczas prawie pół-
toragodzinnej rozmowy, gimnazja-

liści mieli okazję podzielić się z Pa-
nem Dyrektorem swoimi wrażeniami 
po zwiedzaniu zakładu i zimowych 
zajęciach, a także zadać wiele nurtują-
cych ich pytań, na które pan Rubiński 
udzielił wyczerpujących odpowiedzi. 
Jedna z uczennic spytała na przy-
kład o panujący aktualnie na rynku 
kryzys i okazało się, że nie miał on 
znacznego wpływu na produkcję i za-
kład, jako taki. Kogo innego zainte-
resowała kwestia eksportu napojów 
za granicę, padło pytanie, czy „Ustro-
nianka” jest na tyle dobrze prosperu-
jącą placówką, że mogłaby „wykupić” 
inną fi rmę. Przyszli ekonomiści pytali 
o dotacje z Unii Europejskiej, a ama-
torzy tzw. napojów kolorowych o to, 
czy w najbliższym czasie planowane 
jest wprowadzenie nowych sma-
ków i opakowań soków. Uczniowie 
byli również ciekawi, czy w najbliż-
szych latach zakład ma się rozwinąć, 
a w związku z tym, jakie zawody będą 
najbardziej potrzebne na rynku pra-
cy. Ku i ich rozczarowaniu, Pan Dy-
rektor powiedział, że nie jest jeszcze 
w stanie udzielić na to pytanie pre-
cyzyjnej odpowiedzi. Zapewnił jed-
nak, że na wakacjach „Ustronianka” 

z chęcią zatrudni młodych ludzi (wa-
runek: ukończony szesnasty rok ży-
cia i motywacja do pracy) - być może 
nie tylko, jako pracowników fi zycz-
nych… Jedna z dziewcząt zapytała, 
co przekonało przedstawiciela fi rmy 
do udziału w projekcie i czy drugi raz 
podjąłby się tego rodzaju współpracy, 
jego odpowiedź byłaby przychylna. 
Ku uldze wszystkich zebranych, Pan 
Rubiński ze śmiechem odpowiedział, 

że tak. Obiektem zainteresowania 
uczniów stały się także sprawy zwią-
zane bezpośrednio ze sprawowaniem 
funkcji dyrektora, np. czy wiąże się 
ona z podróżami zagranicznymi. 
Podsumowujące spotkanie okazało 
się bardzo przyjemne, (co nie znaczy, 
że bezużyteczne!) i upłynęło w weso-
łej atmosferze. 

Hanna Kędzierska Kl. IIIc
Publiczne Gimnazjum w Białej

WOLONTARIAT 
Działający przy Publicznym Gimnazjum w Białej

kończyć fragmentem piosenki Sta-
nisława Sojki,, Tolerancja”:

„Na miły Bóg, ·Życie nie tyl-
ko po to jest, by brać, · Życie 
nie po to, by bezczynnie trwać 

I aby żyć, siebie samego trze-
ba dać.”

Nasi wolontariusze:
Natalia Przibylla, Michalina Ba-

bula, Artur Aleksandrowicz, Justy-
na Szenawa, Aleksandra Grzegoc-
ka, Marta Pohl, Ewa Andrejszyn, 
Paulina Michalik, Sara Solińska, 
Maria Siano, Maria Apostel, Han-
na Kędzierska, Daniela Maus, 

Opiekun SU-koordynator wo-
lontariatu

Bożena Jarosz

MŁODZIEŻMŁODZIEŻ
PRZYSZLI PRODUCENCI I KONSUMENCIPRZYSZLI PRODUCENCI I KONSUMENCI

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Prudniku po raz 
kolejny przypomina, że w okresie 
od maja do września odnotowujemy 
największą liczbę zatruć pokarmo-
wych. Jest to okres wysokich tem-
peratur, które sprzyjają szybkiemu 
rozwojowi bakterii i znacznie skra-
cają termin, po którym przygotowa-
ne posiłki nadają się do spożycia, 
szczególnie posiłki, w których znaj-
dują się surowe jaja, mięso, nabiał 
i ich przetwory. W okresie tym ro-
śnie również ilość imprez okolicz-
nościowych i rodzinnych typu: fe-

ZATRUCIA
POKARMOWE

styny, komunie, wesela itp. 
Zatrucia pokarmowe to zwykle 

gwałtowne dolegliwości żołądkowo 
– jelitowe, występujące w stosun-
kowo krótkim czasie po dostaniu się 
do przewodu pokarmowego szko-
dliwych czynników biologicznych 
lub chemicznych. Okres wylęgania 
zakaźnych zatruć pokarmowych, 
zwłaszcza bakteryjnych, jest krótki 
– zwykle od kilku do kilkunastu go-
dzin.

Zatrucia groźne są dla wszyst-
kich bez względu na wiek, kondycję 
fi zyczną czy odporność organizmu, 
szczególnie zaś dla niemowląt, dzieci 
do lat trzech, ludzi osłabionych cho-
robą i osób starszych.

Przyczyną zatruć pokarmowych 
są najczęściej potrawy z udziałem:
- surowych jaj ( lub poddanych nie-
wystarczającej obróbce termicznej): 
domowe majonezy, kremy, lody, cia-
sta-ptysie, torty, eklery, serniki;
- mięsa i jego przetworów – kaszan-
ka, pasztetowa, galaretka mięsna, ta-
tar, metka, konserwy mięsne domo-
wej roboty; - drobiu; - mleka;

Metody unikania zatruć pokar-
mowych:- mycie i wyparzanie jaj tuż 
przed przygotowaniem potraw; - my-
cie rąk po każdym wyjściu z toalety 
i przed każdym przygotowanie posił-
ków;- utrzymywanie w czystości na-
czyń, sprzętów kuchennych i samej 
kuchni; - przechowywanie żywno-

ści w niskiej temperaturze; - zapo-
bieganie ponownemu zamrażaniu 
żywności;- wydzielenie w lodówce 
miejsca na surowy drób, mięso, jaja 
tak, aby nie stykały się z produktami 
gotowymi do spożycia; - poddawanie 
żywności działaniu wysokiej tempe-
ratury poprzez gotowanie, pieczenie, 
duszenie, które jest najłatwiejszym 
sposobem niszczenia bakterii; - uni-
kanie lodów i ciastek pochodzących 
od nieznanych wytwórców i przy-
godnych  sprzedawców.

Sporządził: 
Kierownik 

Oddziału Epidemiologii
mgr inż. Adam Piotrowski
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Od 15 kwietnia br. ARiMR rozpo-
czął przyjmowanie wniosków o przy-
znanie pomocy z czterech kolejnych 
działań fi nansowanych z PROW 
2007-2013. Na dofi nansowanie in-
westycji w przetwórstwie z działania 
„Zwiększanie wartości dodanej pod-
stawowej produkcji rolnej i leśnej” 
oraz na wspieranie „Różnicowania 
w kierunku działalności nierolniczej” 
jest to drugi nabór wniosków. Po raz 
pierwszy przyjmowane są wnioski 
na „Korzystanie z usług doradczych 
przez rolników i właścicieli lasów” 
oraz na „Uczestnictwo rolników 
w systemach, jakości żywności”. 

Wsparcie w ramach „Zwiększa-
nia wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej leśnej” adresowane 
jest do przedsiębiorców zajmujących 
się przetwórstwem i wprowadza-
niem do obrotu produktów rolnych. 
O dofi nansowanie mogą się ubiegać 
mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie 
zakłady oraz fi rmy, których obrót 
roczny nie przekracza równowartości 
200 mln euro lub zatrudniające mniej 
niż 750 pracowników. Przedsiębior-
ca musi się zobowiązać, że przez 
5 lat, co najmniej połowę surowców 
do przerobu nabywał będzie na pod-
stawie umów zawartych z producen-
tami rolnymi. Dofi nansowanie może 
pokryć do 40% kosztów kwalifi kowa-
nych w małych fi rmach, do 50% w za-
kładach kupujących połowę surowców 
do przerobu od grup producenckich 
i do 25% w fi rmach, które zatrudniają 
do 750 pracowników lub mają obrót 
roczny nieprzekraczający 200 mln 
euro. Maksymalne dofi nansowanie 

może wynieść do 20 mln zł na jednego 
benefi cjenta. Wnioski przyjmowane 
będą do dnia następującego po dniu, 
w którym zapotrzebowanie na środki 
fi nansowe wynikające z już złożonych 
wniosków osiągnęło w skali kraju, 
co najmniej 120% tegorocznego limi-
tu dostępnych środków. 

Z działania „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” rol-
nik lub jego domownik może uzyskać 
do 100 tys. zł na realizacje inwestycji 
związanych z rozpoczęciem lub pro-
wadzeniem działalności gospodarczej 
innej niż rolnicza. Pomoc ta udzielana 
jest w formie refundacji 50% ponie-
sionych kosztów. Osoba, ubiegająca 
się o wsparcie z tego działania, powin-
na być ubezpieczona na podstawie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, jako rolnik, współmałżo-
nek rolnika lub domownik. Osoba 
taka musi być obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, 
mieć nie więcej niż 60 lat, mieszkać 
w gminie wiejskiej lub wiejsko-miej-
skiej z wyłączeniem miejscowości 
powyżej 5 tys. mieszkańców. W tym 
roku na wsparcie dla osób tworzących 
nowe miejsca pracy poza rolnictwem 
przewidziano 370, 8 mln zł. Ostat-
nim dniem przyjmowania wniosków 
przez dany OR ARiMR będzie dzień 
następujący po dniu, w którym Agen-
cja poda do publicznej wiadomości, 
że w danym województwie zapotrze-
bowanie na środki fi nansowe wy-
nikające z już złożonych wniosków 
osiągnęło, co najmniej 120% limitu 
środków przewidzianych dla tego wo-
jewództwa. 

Działanie „Uczestnictwo rolni-
ków w systemach, jakości żywności” 
skierowane jest do producentów 
rolnych wytwarzających produkty 
uczestniczące w systemach, jakości 
żywności. Wsparcie mogą otrzymać 
rolnicy wytwarzający produkty, któ-
rych nazwy zostały zarejestrowane, 
jako Chroniona Nazwa Pochodzenia 
(ChNP) lub Chronione Oznaczenie 
Geografi czne (ChOG) albo, jako Gwa-
rantowana Tradycyjna Specjalność ( 
GTS). Wsparcie przewidziane jest też 
dla produktów rolnictwa ekologicz-
nego oraz dla produktów wytwarza-
nych metodą produkcji integrowanej. 
Stawki wsparcia oszacowane zostały 
na podstawie kosztów stałych zwią-
zanych z uczestnictwem producenta 
w poszczególnych systemach, jakości 
żywności. Wsparcie będzie wypłacane 
producentowi po roku uczestnictwa 
w systemie przez okres maksymalnie 
5 letni. Termin składania wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach tego 
działania upływa z końcem dnia robo-
czego następującego po dniu podania 
do publicznej wiadomości informacji, 
że zapotrzebowanie na środki fi nan-
sowe wynikające ze złożonych wnio-
sków osiągnęło w skali, co najmniej 
110% dostępnych środków fi nanso-
wych. 

Środki fi nansowe z działania „Ko-
rzystanie z usług doradczych 
przez rolników i właścicieli la-
sów” mają ułatwić rolnikom dostęp 
do płatnych usług doradczych. Pomoc 
może wynieść do 80% kosztu kwali-
fi kowanego przypadającego na taką 
usługę, jednak nie więcej niż równo-

wartość 1500 euro na gospodarstwo 
w całym okresie realizacji PROW 
2007-2013. Wnioskodawca ubiegają-
cy się o przyznanie pomocy powinien 
zawrzeć umowę na świadczenie usług 
doradczych z uprawnionym podmio-
tem doradczym. Takie uprawnienie 
posiadają: 
a. jednostki doradztwa rolniczego 

(ODR); 
b. izby rolnicze; 
c. podmioty, które uzyskały akredyta-

cję Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

Ubieganie się o wsparcie przebiega 
dwuetapowo. Najpierw zainteresowa-
ny powinien złożyć wniosek o pomoc. 
Wnioski wraz z załącznikami składa 
się osobiście lub przez osobę upoważ-
nioną, wysyła listem poleconym albo 
pocztą kurierską do biura powiato-
wego ARiMR, właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania albo siedzi-
bę wnioskodawcy. Jeżeli wniosko-
dawca otrzyma decyzję pozytywną, 
wówczas dopiero powinien w tym 
samym BP ARiMR złożyć wniosek 
o płatność w terminie 12 miesięcy 
od dnia, w którym decyzja o przyzna-
niu pomocy stała się ostateczna. 

Termin składania wniosków 
o przyznanie pomocy w tegorocznym 
naborze upływa z końcem dnia robo-
czego następującego po dniu podania 
do publicznej wiadomości informacji, 
że zapotrzebowanie na środki fi nan-
sowe wynikające ze złożonych wnio-
sków osiągnęło w skali kraju, co naj-
mniej 120% dostępnych środków.

Biuro Prasowe ARiMR

DO 15 KWIETNIA ARiMR PRZYJMÓJE WNIOSKI

Prężyna - wieś położona 
w południowej części gminy Biała 
liczy ok.250 mieszkańców i obej-
muje areał gruntów liczący 750 ha. 
Jest tu 30 gospodarstw rolnych, z któ-
rych połowa liczy ponad 50 ha, pozo-
stałe od 15 do 50 ha. Działa tu również 
rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 
We wsi znajduje się zakład kamieniar-
ski, usług transportowych, fi rma na-
prawy sprzętu rolniczego oraz cztery 
nieduże fi rmy budowlane.

Marcin Morawiec obecny sołtys 

Prężyny był już w latach dziewięćdzie-
siątych szefem rady sołeckiej. Przed 
dwoma laty zgodził się ponownie kan-
dydować ponieważ - jak sam mówi 
- dostrzegł szansę dla wsi, potrzebę 
pracy na rzecz lokalnego środowiska. 
Pracy w tym roku jest wiele.

Mówi Marcin Morawiec: - 
W ostatnią sobotę i niedzielę maja 
po raz pierwszy w naszej wsi odbędzie 
się spotkanie byłych i obecnych miesz-
kańców. Przyjedzie zapewne wiele 
osób z zagranicy, Ci którzy kiedyś 
mieszkali w Prężynie, a obecnie na za-
chodzie. To właśnie oni zaproponowa-
li to spotkanie. W tym roku przypada 
również 785 rocznica założenia osady 
w Prężynie. Program dwudniowego 
spotkania byłych i obecnych miesz-
kańców jest bogaty. Przewiduje udział 
w uroczystej mszy świętej w intencji 
mieszkańców - tych byłych i obec-
nych. Główne imprezy odbędą się pod 
namiotem - część artystyczną zorga-
nizuje bialski MGOK. Nie zabraknie 
również występów bialskiej orkiestry 
dętej, zabawy tanecznej i tradycyjnego 
śląskiego kołacza. Najważniejsze będą 
jednak rozmowy i wspomnienia - tych 

którzy tu kiedyś mieszkali i tych którzy 
tu nadal mieszkają. Dotarcie do by-
łych mieszkańców Prężyny nie było 
łatwe - wspomina sołtys Morawiec 
- wymagało wiele pracy, ustaleń, po-
szukiwań  aby dotrzeć z zaprosze-
niami do wszystkich mieszkających 
za granicą. Ale udało się. 

To nie koniec tegorocznych im-
prez we wsi. Prężyna będzie również 
gospodarzem tegorocznych dożynek 
gminnych i powiatowych. Dlatego 
mieszkańcy porządkują swoje pose-
sje, odnawiają elewacje zabudowań 
gospodarczych i domów. Zamierzają 
uporządkować teren trzyhektarowego 
przykościelnego parku, gdzie zostanie 
postawiona wiata, a alejki uzyskają 
polbrukową nawierzchnię. Wiele prac 
wykonano jeszcze w 2001 r. kiedy 
Prężyna była również gospodarzem 
dożynek. Dwie najważniejsze impre-
zy - spotkanie mieszkańców i dożynki 
odbędą się pod namiotem na miej-
scowym boisku sportowym. - Bierze-
my udział w programie Odnowa Wsi 
i w tych ramach przewidujemy rów-
nież inne prace do wykonania - mówi 
sołtys M.Morawiec. Na organizację 

tegorocznych dożynek otrzymaliśmy 
z gminy czterdzieści tysięcy złotych, 
trochę dołoży prudnickie starostwo. 
Pieniądze otrzymane od gminy za-
mierzamy przeznaczyć na zakup 
obiektu po byłym GS-owskim sklepie. 
Zamierzamy w nim urządzić salę wiej-
ską na ponad sto osób. Tam znajdzie 
się również miejsce na małe zaplecze 
kuchenne i sklep. 

W okresie zimowym panie z Pręży-
ny zaczęły już przygotowywać żniwną 
koronę. To żmudna praca, wymagają-
ca wiele czasu, a tego w okresie wiosny 
i lata będzie niewiele. 

Mieszkańców cieszy również i to, 
że powiat przyobiecał w najbliższym 
czasie remont drogi łączącej Prężynę 
z Prężynką, która znajduje się w fatal-
nym stanie. 

Sołtysa Marcina Morawca cieszy 
wielkie zaangażowanie mieszkańców 
na rzecz poprawy estetyki i wyglą-
du wsi, chęć do działania. To ważne 
- dodaje na zakończenie rozmowy - 
bo przecież robimy to sami dla siebie. 
A sami możemy przecież zrobić wiele 
dla naszego sołectwa.

R.Nowak

Duże sprawy małej wsi.
Co słychać w naszych wsiach
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Takie hasło mogłoby przyświecać 
uczniom bialskiego Zespołu Szkół, 
a to, dlatego, że doskonale potrafi ą 
się bawić, kształtując w sobie równo-
cześnie pozytywne nawyki. O czym 
mowa? O oryginalnych obchodach 
pierwszego Dnia Wiosny, które od-
były się w dniach 24 i 25 marca br., 
Co właściwie składało się na całość 
uroczystości?

Pierwszego dnia, 24 marca 
w szkolnej auli zorganizowano wy-
stawę pt. „Nasze talenty, pasje i zain-
teresowania”. Eksponaty na szkolne 
biennale przyniosło wielu uczniów, 
którzy chcieli podzielić się swoimi 
zamiłowaniami. Tego typu wystawa 
ma już w bialskiej szkole kilkuletnią 
tradycję i niezmiennie wśród ekspo-
natów dominowały trofea sportowe, 
które stanowiły własność Patryka 
Bani, Asi Cajt, Aleksandry Parusel, 
Anety Wistuby i Miłosza Piotrow-
skiego. W drugiej kolejności wymie-
nić należy obszerne ekspozycje pre-
zentujące prace malarskie i szkice, 
które są autorstwa Krysi Bednarz, 
Adama Kołodzieja, Michaeli Rudolf, 
Rafała Tomali i Piotra Warzyboka. 
Przykłady fotografi i artystycznej 
mogliśmy oglądać dzięki stoisku 
Andrei Józef. Militaria z czasów II 
wojny światowej były domeną Jac-
ka Cieleckiego. Oprócz tego  klase-
ry ze znaczkami dostarczyli Patryk 
Bania i Karol Mrugała, kroszonki 
wielkanocne Krysia Bednarz i Ma-
rek Dziony oraz prace nagrodzone 
na ogólnopolskich konkursach: Ma-
rek Dziony („Rodzina szansą dla Eu-
ropy i świata”) i piszący ten artykuł 
(„Połączył nas św. Jan Chrzciciel”). 
Jednak największym zainteresowa-
niem cieszyły się dwie ekspozycje. 
Pierwszą była ręcznie wykonana 
biżuteria stanowiąca dzieło Heleny 
Remisz. Trzeba przyznać, że precy-
zja i pomysłowość, z jaką wykonano 
precjoza, robiły niesamowite wra-
żenie. Drugim stanowiskiem, które 
skupiało na sobie uwagę wszystkich 
odwiedzających, były zamknięte 
w akwarium dwie żmije zbożowe 
przyniesione przez Darka Czer-
skiego, który chętnie odpowiadał 

na pytania dotyczące życia i hodow-
li tych zwierząt, a także umożliwił 
chętnym, (bo nie każdy się odważył) 
dotknięcie i potrzymanie na rękach 
tych na pozór nieprzyjaznych ga-
dów. Około 13.30 wystawa dobiegła 
końca i rozpoczęto przygotowania 
do kolejnego dnia zabawy.

25 marca w tej samej auli, gdzie 
dzień wcześniej odbywała się pre-
zentacja talentów, klasa 1a Liceum 
Ogólnokształcącego w Białej, której 
wychowawczynią jest pani Anna Ra-
dom, wystawiła apel, który rozbawił 
publiczność do łez. Urzekającą oka-
zała się gra Heleny Remisz, która 
jako błazen na dworze królewskim, 
próbowała rozbawić wiecznie nie-
zadowoloną księżniczkę (Gabrie-
la Mencler). W tym celu zaprosiła 
do siebie najzabawniejsze kabarety, 
które miały za zadanie rozweselić 
smutną władczynię. Oczywiście taka 
porcja humoru, jaką prezentowali 
uczniowie 1a, dorównując (a niejed-
nokrotnie przewyższając) profesjo-
nalistom znanym z ekranu telewizo-
ra, stała się gwarancją sukcesu, dzięki 
czemu księżniczka wreszcie zaczęła 
się śmiać. Po owacyjnych brawach 
na zakończenie spektaklu rozpoczęła 
się następna część szkolnego święta. 
Na sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
w Białej obchody Pierwszego Dnia 
Wiosny połączono z V Narodowym 
Dniem Życia i Dniem Sportu. Dlate-
go tego towarzyszyło nam wszystkim 
wiele różnych doznań. Na początku 
w ramach V Narodowego Dnia Ży-
cia uczniowie klasy 3a podzielili się 
swoją refl eksją na temat wartości 
życia i sposobu jego traktowania 
we współczesnym świecie. Myśli te 
odczytywali: Jarek Żurawski, Kry-
sia Bednarz, Iwona Czerwińska oraz 
piszący te słowa. W przerwach po-
między poszczególnymi kwestiami 
wystąpili inni uczniowie np. Niko-
la Strzoda z 2a śpiewała piosenkę 
„Kocham Cię życie”, Krzysiek Kło-
nowski z 2b recytował wiersz napi-
sany przez jednego z uczniów naszej 
szkoły, a Helena Remisz z 1a zagra-
ła na fl ecie poprzecznym „Gawot”. 
Tymczasem w tle wyświetlana była 

prezentacja multime-
dialna podkreślająca 
istotę i wartość ludzkie-
go życia.

Po tej chwili zadumy 
przyszedł czas na wesołą 
zabawę. Najpierw nastą-
pił pokaz zdolności te-
atralno-sportowych. Ni-
kola i Sybilla Chrząszcz 
zaśpiewały na dobry po-
czątek piosenkę zespołu 
Feel „Pokonaj siebie”. 
Następnie Bartek Pa-
che zaprezentował nam 
swoje zdolności akroba-
tyczne. Marek Dziony wraz z Mariu-
szem Kmiecikiem wystąpili w mu-
sicalowym przedstawieniu „Gryfnoł 
frelka”. Później kolejno swoje zdol-
ności prezentowali Łukasz Kwiotek 
i Mariusz Kmiecik w żonglerce piłką, 
Miłosz Piotrowszki w pokazie KATA, 
Natalia Piechaczek sprawdzała się 
w tańcu nowoczesnym, a Asia Bar-
nat w tańcu baletowo-klasycznym. 
Dużą uwagę przykuł występ Mag-
daleny Klein i Weroniki Haberecht, 
które połączyły wschodnie sztuki 
walki, taniec i dużą dawkę humoru, 
uzyskując w ten sposób bardzo efek-
towny pokaz. Helena Remisz po raz 
kolejny dała upust swym aktorskim 
zapędom w monologu „Co ja w tobie 
widziałam?”. Na koniec uczennice 
klasy 3b pokazały nam różne techniki 
skakania przez podwójną skakankę, 
co wzbudziło podziw u wielu uczest-
ników imprezy, gdyż jest to umie-
jętność wymagająca dużo wprawy, 
refl eksu i wyczucia rytmu. 

Po pokazach rozpoczęła się ry-
walizacja międzyklasowa. Ocenie 
podlegała w pierwszej kolejności 
autoprezentacja klasy (przebranie 
i piosenka), przygotowany plakat 
oraz frekwencja. Następnie rozpo-
częły się rozgrywki sportowe. Klasy 
współzawodniczyły w takich dyscy-
plinach jak: przeciąganie liny, skoki 
przez skakankę (tj. linę, przez którą 
skacze kilkanaście osób równocze-
śnie) oraz rzuty osobiste do kosza. 
W komisji oceniającej zmagania za-
siadali: dyrektor szkoły prof. Roma-

na Wołczyk, pani prof. Kinga Rek-
tor, pan prof. Jerzy Czerwiński i pan 
prof. Alfred Wieszołek. Ostateczna 
klasyfi kacja wyglądała następująco: 
miejsce I – 1a, miejsce II – 3b, miej-
sce III – 2a, miejsce IV – 3a, miejsce 
V – 1t, miejsce VI – 2b, miejsce VII 
– 1w.

Podsumowując, można śmiało 
powiedzieć, że obchody Pierwszego 
Dnia Wiosny, Dnia Sportu i V Na-
rodowego Dnia Życia były strzałem 
w dziesiątkę, jeżeli chodzi o kwestię 
organizacyjną. Dlatego z tego miej-
sca w imieniu wszystkich uczniów 
ZS w Białej chciałbym podzięko-
wać państwu Marzenie i Lesławowi 
Spychałom za to, że poświęcili swój 
czas na zorganizowanie tego szkol-
nego święta. Dzięki temu uczniowie, 
a przede wszystkim maturzyści, mo-
gli odetchnąć, chociaż przez chwilę, 
od wytężonej nauki. Dodatkowo 
opisane tu dni stały się także okazją 
do integracji pomiędzy uczniami. 
Wydarzenie to jest także dowo-
dem na to, iż tak popularny dzień 
wagarowicza, w bialskiej szkole 
nie jest pretekstem do ucieczek z za-
jęć, lecz jest okazją do zaprezento-
wania swoich możliwości na forum 
całej szkoły. Bo o to właśnie chodzi, 
by szkoła nie traktowała uczniów 
z góry, ale stała się ich przyjacielem 
i zachęcała do kreatywnego i indy-
widualnego działania.

Marcin Baucza
zadowolony uczestnik uroczystości. 
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Szkoła średnia w Białej wykształci-
ła nie jedno już pokolenie. Dziś jako 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 
przygotowuje młodych ludzi do ży-
cia w codzienności dnia powszech-
nego. Kadra pedagogiczna nie tylko 
przekazuje podopiecznym suchą 
teorię, ale również uczula na innych, 
na historię, na to, co jest naszym 
dziedzictwem, co nas kształtuje 
jako jednostki i co sprawia, że jako 
dorośli potrafi my być dumni z tego, 
kim jesteśmy i skąd jesteśmy. Tak, 
aby wracając do korzeni móc spo-
kojnie powiedzieć, że wie się o nich 
naprawdę wiele. Podziw wzbudzają 
również młodzi ludzie, którzy pełni 
gotowości podejmują wyznaczone 
im zadania i przykładają się do tego 
realizują wiele nadprogramowych 
czynności. Przy dzisiejszym roz-
budowanym systemie nauczania 
jest to dla młodych ludzi duże wy-
zwanie, poświęcając własny czas, 
którego poprzez naukę jest niewie-
le, dają nam nadzieje że nie cała 
dzisiejsza młodzież jest zepsuta 
i nieczuła na nic oprócz własnych za-
chcianek. Nauczyciele, którzy w dzi-
siejszych czasach są niedoceniani 
i nisko opłacani, i przy całym tym 
stresie, który towarzyszy naucza-
niu niesfornej młodzieży, potrafi ą 
wzniecić w sobie zapał do tego, aby 
zrobić coś dla przyszłych pokoleń, 
wychodząc po za ramy nauczania. 
ZS Ponadgimnazjalnych w Białej 
z panią dyrektor Romaną Wałczyk 
jako kapitanem która za sterem, 
nawiązała kontakt z Fundacją 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 
W ramach tej współpracy Fundacja 
przekazała szkole materiały nauko-
we (biuletyny) potrzebne do zapo-
znania się z historia Żydów na zie-
mi bialskiej i nie tylko. Szkoła wraz 
z nauczycielami panią Anną Radom 
i panem Alfredem Wieszołekiem, 
oraz z uczniami klasy Ia LO podjęła 

się przeprowadzenia dni pod ha-
słem „Święto Kultury Żydowskiej”. 
W ramach zainicjowanych przed-
sięwzięć było, m.in. sprzątanie 
Cmentarza Żydowskiego (jak do tej 
pory odbyło się to już dwukrotnie, 
m.in. 04 kwietnia), podczas tego 
sprzątania młodzież z klasy pierw-
szej dzielnie walczyła z chwasta-
mi porastającymi to, co zostało 
z dawnego Cmentarza. W planach 
jest jeszcze przynajmniej raz udanie 
się tam i ponowne przeprowadze-
nie porządków w tym roku. W cza-
sie prac porządkowych młodzież 
mogła się posilić słodkimi bułka-
mi dostarczonymi przez MGOK-
STiR i zgasić pragnienie napojami 
ufundowanymi przez „Ustronian-
kę”. Sprawą worków i kontenera 
na śmieci zajęły się miejskie wo-
dociągi. 07 kwietnia na pierwszym 
piętrze ZS w Białej funkcjonowała 
„Kawiarenka Żydowska”, w której 
można było zakupić ciasta pieczo-
ne przez uczniów i uczennice klasy 
pani Radom. Wystrój kawiarenki 
nawiązywał do tradycji żydowskich, 
a niedaleko niej można było podzi-
wiać, rozkoszując się zakupionym 
ciastem, wystawę prac na konkurs 
fotografi czno – plastyczny, dotyczą-
cy cmentarza żydowskiego w Białej. 
Kulminacją całości był „Dzień Kul-
tury Żydowskiej”, podczas którego 
uczniowie klasy I a LO zapoznali 
słuchaczy nie tylko z obyczajami, 
obchodzonymi świętami żydow-
skimi, ale również z ich historią 
w Europie, na ziemiach polskich, 
na Śląsku. Po zaprezentowaniu tego 
materiału uczniowie płynnie prze-
szli do zaprezentowania ich losów 
w samej Białej. Podczas prezentacji 
w tle słychać było muzykę żydow-
ska, która całe przedsięwzięcie otu-
lała niezwykłą atmosferą. Kropką 
nad „i”, albo jeszcze celniejszym 
określeniem będzie kwintesencja 

całości było przeplatanie informacji 
z poezją twórców żydowskich i o Ży-
dach, deklamowaną przez uczennice 
pierwszej klasy liceum. W planach 
szkoły, jak poinformował mnie pani 
dyrektor, jest przedstawienie twór-
czości fi lmowej (m.in. „Pianisty” i „ 
Życie jest piękne”) związanej z histo-
rią, ale również z kulturą żydowską, 
jak również nawiązanie kontaktu 
po stronie czeskiej ze szkołą, która 
w podobny sposób dba, aby nie znik-
nął ślad po dawnych mieszkańcach 
tych ziem, którzy kształtowali nasze 
dziedzictwo kulturowe. Podobna 

akcja jest planowana cyklicznie, 
co roku, tak aby młodzież zapo-
znawała się z własnym miejscem 
zamieszkania nie tylko przez suche 
fakty, ale poprzez czynny udział po-
znawanie wszystkiego. Takie akcje 
są nie tylko potrzebne ze względu 
na to, aby nie zapomnieć, ale rów-
nież po to, aby uzmysłowić sobie, 
że pochodzimy z ziem, które są mie-
szanką kulturową i nie możemy się 
tego wstydzić, a przede wszystkim 
powinniśmy być z tego dumni. 

       km

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIAOCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
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Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Opolskiego na rok 2009”.

Podstawową do jego opracowania jest kwota przyznana przez ministra sportu i turystyki w ramach Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. W tym roku województwo opolskie otrzyma 7.052 tysiące złotych. Kwota 4.176 tys. 
złotych przeznaczona będzie na kontynuację inwestycji już rozpoczętych, a 2.876 tys. złotych podzielone zostanie 
na zadania rozpoczynane w tym roku. Tak, więc w tegorocznym programie znajdzie się dwanaście przedsięwzięć. 
Siedem z nich, to zdania kontynuowane, pięć - zadania nowe. Wśród tych pierwszych znalazły się: kryta pływalnia 
w Oleśnie (tegoroczne dofi nansowanie z FRKF – 1.036 tys. zł), sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych 
w Krośnicy (810 tys. zł), Starym Koźlu (200 tys. zł), przy Zespole Szkół Zawodowych w Krapkowicach (570 tys. 
zł), w Diecezjalnym Gimnazjum i Liceum Humanistycznym w Nysie (495 tys. zł) oraz przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Strzelcach Opolskich (416 tys. zł.). Dofi nansowanie w kwocie 648 tys. złotych otrzyma także budowa hali 
sportowej przy Zespole Szkół w Tułowicach. Wszystkie inwestycje (poza oleską pływalnią) zostaną sfi nalizowane 
w tym roku.

Na liście nowych zadań znalazły się:
1. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie. Będzie to pierwsza w tej gminie peł-

nowymiarowa sala gimnastyczna. Proponowane dofi nansowanie w ciągu najbliższych dwóch lat, to 1.700 tys. 
złotych;

2. Budowa hali sportowej w Tarnowie Opolskim. Proponowane dofi nansowanie na lata 2009-2010 wyniesie 
1.340 tys. zł;

3. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach. Proponowa-
ne dofi nansowanie w latach 2009-2011, to 2.800 tys. zł;

4. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Łączniku. Proponowane dofi nansowanie na najbliższe dwa lata, 
to kwota 866 tys. złotych;

5. Budowa krytej pływalni w Krapkowicach. Inwestycja jest w końcowym etapie realizacji, jej koszt wyniesie 
niecałe 13 mln złotych. Proponowane dofi nansowanie wyniesie 400 tys. złotych (z możliwością zwiększenia, 
gdy pojawią się dodatkowe pieniądze)

Zarząd Województwa zaproponował, by na liście rezerwowej znalazły się 23 wnioski o dofi nansowanie in-
westycji, złożone przez gminy i starostwa. Ponieważ zadania te mają duże znaczenie dla lokalnych środowisk 
i ich mieszkańców, marszałek województwa Józef Sebesta, zadeklarował, iż będzie zabiegał u ministra sportu 
o dodatkowe kwoty z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pieniędzmi z FRKF mogą być dofi nansowywane 
budowy, rozbudowy, modernizacje, remonty obiektów sportowych oraz ich wyposażenie.      (MS)

I liga juniorów
Polonia Pogórze - Start Namysłów:  1-2

I liga juniorów  Mecze  Punkty  Bramki
1. Odra Opole  15  40  55 - 10 
2. Pomologia Prószków  15  34  39 - 17 
3. MKS Kluczbork  15  33  51 - 19 
4. Polonia Pogórze  15  26  31 - 18 
5. LZS Leśnica  15  25  27 - 22 
6. Odra Koźle  15  22  29 - 23 
7. Włókniarz Kietrz  15  21  18 - 22 
8. LZS Bugaj Nowy  15  18  27 - 35 
9. LZS Stare Koźle  15  18  16 - 29 
10. Czarni Otmuchów  15  16  24 - 29 
11. Start Namysłów  15  16  24 - 36 
12. OKS Olesno  15  16  27 - 40 
13. Rodło Opole  15  15  22 - 29 
14. Koksownik Zdzieszowice 15  15  18 - 27 
15. Polonia Głubczyce  14  13  14 - 33 
16. Piast Brzeg  14  9  18 – 51

II liga juniorów
Polonia Biała - Zryw Wysoka:   3-1

Mecze Punkt Bramki
1. LZS Walce  12  34  54 - 13 
2. Zryw Pawłowiczki  12  30  46 - 14 
3. Orzeł Dzierżysław  12  25  36 - 18 
4. Pogoń Prudnik  12  22  38 - 29 
5. LZS Łowkowice  12  20  44 - 33 
6. LKS Lubrza  12  16  27 - 32 
7. Sokół Boguchwałów  12  16  16 - 31 
8. LZS Ścinawa N.  12  15  34 - 26 
9. Start Bogdanowice  12  15  24 - 40 
10. Zryw Wysoka  12  12  24 - 39 
11. Naprzód Niezdrowice  12  11  17 - 36 
12. Porawie Większyce  12  7  22 - 49 
13. Polonia Biała  12  6  22 - 44

IMPONUJĄCY 
START

Wspaniale rozpoczęli rundę 
rewanżowa juniorzy z Pogórza. 
Zdobyli oni komplet punktów 
w trzech meczach i potwierdzili 
przynależność do ścisłej czo-
łówki Opolskiej Ligi Juniorów. 
Od wysokiego C również rozpo-
częli rundę wiosenną seniorzy 
z Olbrachcie, którzy pokonali 
aż 5: 0 zawsze groźną drużynę 
z Dytmarowa. Fatalnie natomiast 
wypadły drużyny z Białej (senio-
rzy i juniorzy), które doznały po-
rażek na własnym boisku.

Dotychczasowe wyniki:

I liga Juniorów
LUKS Polonia Pogórze – LZS 
Bugaj Nowy 2:1
Włókniarz Kietrz – LUKS Polo-
nia Pogórze 1:2
LUKS Polonia Pogórze – Odra 
Kędzierzyn – Koźle 2:0

II liga juniorów
Polonia Biała – LZS Lubrza 2:5
Klasa B seniorów
Polonia Biała – LZS Niemysło-
wie 0:2
LZS Olbrachcice – LZS Dytma-
rów 5:0

jk

DOFINANSOWANIE 
DLA INWESTYCJI SPORTOWYCH
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 Odeszli�
CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Michalik Helena  
ur. 1922 r. zm. 18.03.2009 r. zam. Chrzelice

Luda Alfred 

ur. 1926 r. zm. 19.03.2009 r. zam. Łącznik

Szymczyna Anna
ur. 1939 r. zm. 21.03.2009 r. zam. Śmicz

Jarosz Augusta
ur. 1923 r. zm. 21.03.2009 r. zam. Biała

Winkler Antonina
ur. 1933 r. zm. 24.03.2009 r. zam. Ligota Bialska

Wójtowicz Emilian
ur. 1926 r. zm. 27.03.2009 r. zam. Biała

Haimann Dorothea
ur. 1920 r. zm. 31.03.2009 r. zam. Czartowice

Cholewa Karina
ur. 1972 r.  zm. 31.03.2009 r.  zam. Ligota Bialska

Hamerla Bronisława
ur. 1913 r. zm. 01.04.2009 r. zam. Mokra

Barysz Walter
ur. 1941 r.  zm. 11.04.2009 r. zam. Ligota Bialska

Szczególne podziękowania za serdeczną opiekę medyczną kierujemy 
do doktora Andrzeja Stępień, pielęgniarki Elżbiety Brylka za 

codzienna opiekę, pielęgniarki Moniki Ernst, pielęgniarek Caritas 
Biała i osób, które w ciężkich Chwilach choroby 

Śp. Alfreda Luda

Zaofiarowali pomoc, ulgę i nadzieję
Rodzina.

Krewnym, Przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom i wszystkim, którzy tak 
licznie uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Alfreda Luda

serdeczne podziękowania składa rodzina.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi, o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, prowadzenie 
działań związanych z profi laktyką 
i rozwiązywaniem tych problemów 
należy do zadań własnych gmi-
ny. Kluczowym aktem prawnym, 
na podstawie, którego prowadzona 
jest realizacja tych działań jest gmin-
ny program. Środki fi nansowe na re-
alizację tych zadań pochodzą z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych. Plano-
wane w 2009 roku wpływy z tego ty-
tułu szacuje się na kwotę 151.000 zł. 
Gminny program przyjęty uchwa-
łą Rady Miejskiej na grudniowej 
sesji, stanowi element „Strategii 
Integracji i Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych Gminy Bia-
ła na lata 2008 – 2018.” Spośród 
licznych problemów społecznych, 
problemy związane z alkoholem 
mają szczególne znaczenie. Wyni-
ka to przede wszystkim z rozmia-
rów tego zjawiska oraz społecznych 
i ekonomicznych kosztów, jakie 
z tego tytułu ponosi budżet pań-
stwa. W przewidywanych zadaniach 
do realizacji w ramach programu, 
największa kwota – 85.000 zł. prze-
znaczona jest na dotację dla Miej-
sko – Gminnego Ośrodka Kultury, 
która obejmuje koszty utrzymania, 
eksploatacji i działalności świetlic 
wiejskich oraz budynku przy ul. 
Czarnej, Klubu Abstynenta i punk-
tu konsultacyjnego. Znaczne kwoty 
przeznaczone są na działalność pro-
fi laktyczną i edukacyjna, na główne 
cele programu, czyli zapobieganie 
powstawania nowych problemów, 
zmniejszanie rozmiarów proble-
mów aktualnie występujących 
i zwiększenie zasobów niezbędnych 

do radzenia sobie z istniejącymi pro-
blemami. Konsumpcja alkoholu ma 
istotny wpływ na zdrowie fi zyczne 
i psychiczne zarówno jednostek, jak 
i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą 
nie tylko osób pijących, ale wpły-
wają na całą populację. Nadużywa-
nie alkoholu powoduje wiele szkód 
społecznych, takich jak: zakłócenia 
bezpieczeństwa publicznego, prze-
stępczość, wypadki samochodowe, 
przemoc w rodzinie, ubóstwo, bez-
robocie, dlatego też działania w za-
kresie zapobiegania i rozwiązywania 
problemów alkoholowych powinny 
być przedmiotem szczególnej tro-
ski ze strony organów administra-
cji rządowej i samorządowej. Spo-
żywanie alkoholu jest najbardziej 
rozpowszechnionym zachowaniem 
ryzykownym wśród nastolatków. 
Niepokojąca jest wzrastająca liczba 
pijących alkohol dziewcząt i mło-
dych kobiet, szczególnie kobiet cię-
żarnych. Do wzrostu konsumpcji 
alkoholu przez młodzież przyczy-
niają się niewłaściwe postawy wy-
chowawców i rodziców, na co skła-
da się zarówno brak wystarczającej 
wiedzy na temat wpływu alkoholu 
na powstawanie szkód zdrowotnych 
i społecznych, jak i brak umiejętno-
ści i gotowości do podejmowania 
zdecydowanych interwencji wobec 
spożywania alkoholu przez dzieci 
i młodzież. Wzrostowi konsumpcji 
alkoholu przez młodzież sprzyja-
ją także postawy samej młodzieży, 
w tym powszechne oczekiwanie, 
że alkohol jest niezbędnym wa-
runkiem „dobrej zabawy”. Innym 
problemem jest bierność doro-
słych świadków sprzedaży alkoholu 
osobom nieletnim. Gminy, z racji 
dysponowania największą wiedzą 
o problemach swoich społeczności, 
a także o dostępnych zasobach mogą 

tym samym przedsięwziąć środki za-
radcze oraz naprawcze skierowane 
do lokalnej społeczności. Konkretne 
działania profi laktyczne wymagają 
wiedzy o rozmiarach i charakterze 
zjawiska, stąd potrzeba dokony-
wania analizy zasobów służących 
realizacji podejmowanych działań 
i wstępne określenie stanu szkód 
i zagrożeń na terenie gminy. Gminę 
Biała zamieszkuje 11.126 mieszkań-
ców. Skala zjawiska uzależnienia 
od alkoholu na terenie naszej gminy 
jest trudna do precyzyjnego określe-
nia, a poziom spożycia alkoholu jak 
i rozpowszechnianie szkodliwych 
następstw picia są różne w różnych 
środowiskach. Informacji o roz-
miarach tego problemu dostarczają 
dane z Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Policji oraz liczby wniosków 
o objęcie leczeniem wpływających 
do Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Bar-
dzo często w rodzinach, w których 
występuje problem alkoholowy 
dochodzi do przemocy domowej. 
Trudno jest określić liczbę osób do-
znających przemocy ze strony osoby 
nadużywającej alkoholu oraz liczbę 
sprawców, ponieważ rodzina rzad-
ko, kiedy informuje o tym zjawisku. 
Można opierać się na ilości inter-
wencji domowych wykonywanych 
przez policję. Badaniem objęto oko-
ło 300 uczniów klas I-III. Końcowy 
raport z tych badań sporządzony 

będzie w terminie późniejszym, 
ale ze wstępnych danych wynika, 
że najbardziej rozpowszechniony-
mi substancjami psychoaktywnymi 
są substancje wziewne. Program 
Profi laktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Przeciw-
działania Narkomanii i Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie 
w Białej wspierają przy pomocy 
swoich działań: Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Punkt Konsultacyjny dla 
osób z problemami alkoholowymi 
i członków ich rodzin, Klub Absty-
nenta, Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Posterunek Policji, dyrektorzy 
szkół, Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekre-
acji, a także w Prudniku: Poradnia 
Zdrowia Psychicznego i Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej. Program 
uwzględnia lokalne możliwości re-
alizacji pod względem prawnym, 
administracyjnym i ekonomicznym, 
a także wiedzę na temat przeciw-
działania uzależnieniom, leczenia, 
rehabilitacji i resocjalizacji osób 
uzależnionych oraz redukcji szkód 
społecznych spowodowanych uza-
leżnieniem i współuzależnieniem.

Na podstawie informacji spo-
rządzonej i przedstawionej na se-
sji Rady Miejskiej przez Bogumiłę 
Bandurowską. 

(m)
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Czy mogłabyś powiedzieć, czym się 
zajmujesz na co dzień w pracy?
- Do moich obowiązków należy mię-
dzy innymi prowadzenie spraw zwią-
zanych z promowaniem Gminy na ze-
wnątrz, w tym nawiązywanie kontak-
tów z podmiotami wykonującymi, 
np. przewodniki i mapy turystyczne, 
foldery, ulotki, plany miast, itp. Poza 
tym utrzymuję kontakty i współpra-
cuję z rozgłośniami radiowymi i prasą 
w zakresie przekazywania im infor-
macji o wydarzeniach z terenu Gmi-
ny. Przygotowuję również informacje 
do różnych instytucji i wydawnictw 
promocyjnych. Ponadto koordynuję 
udziałem Gminy w związkach i sto-
warzyszeniach, m.in. w Stowarzy-
szeniu Gmin Polskich Euroregionu 
Pradziad, Śląskim Stowarzyszeniu 
Samorządowym. Razem z zespo-
łem koleżanek z Urzędu Miejskiego 
w Białej promujemy Bialskie Obsza-
ry Rozwoju Gospodarczego. Wpro-
wadzam także informacje na stronę 
www.biala.gmina.pl Współdziałam 
też z organami administracji rządo-
wej i samorządowej oraz fundacjami 
zarówno w zakresie promocji Gmi-
ny, jak i sporządzania wniosków 
na pozyskiwanie środków z funduszy 
europejskich. Zajmuję się również 
przygotowywaniem wszelkiej doku-
mentacji, tj. projektów i kompletowa-
niem wniosków wraz z załącznikami 
na pozyskiwanie środków pomoco-
wych dla samorządu z funduszy UE. 
Moim zadaniem jest aktywny udział 

w kreowaniu i propagowaniu na tere-
nie Gminy idei integracji europejskiej. 
W nawiązaniu do powyższego często 
uczestniczę w szkoleniach, warszta-
tach i konferencjach przybliżających 
tematykę dotyczącą integracji z Unią 
Europejską oraz programów, w ra-
mach których gmina może aplikować 
o środki pomocowe.
Jakie zadania w ramach promocji 
gminy planowane są w bieżącym 
roku:
- W najbliższym czasie planujemy 
realizację dwóch wspólnych polsko-
czeskich projektów w partnerstwie 
z naszymi zaprzyjaźnionymi gmina-
mi: Město Albrechtice i Vlčice. Jeden 
z projektów związany jest z renowa-
cją i dostosowaniem do potrzeb ruchu 
turystycznego dwóch wież teleko-
munikacyjnych w Město Albrechtice 
oraz Wieży Wodnej w Białej. Obiekty 
położony w Czechach będzie miał 
charakter widokowy, natomiast za-
bytek bialski spełniać będzie przede 
wszystkim funkcję kulturalną – utwo-
rzone tutaj zostaną między innymi 
powierzchnie wystawowe. Natomiast 
drugi ze strony Gminy Biała doty-
czy kontynuacji projektu związanego 
ze ścieżkami rowerowymi, w ramach 
którego zostanie przeprowadzona in-
wentaryzacja istniejących szlaków, 
uzupełnienie oznakowania, ustawie-
nie na trasie tablic promocyjno-infor-
macyjnych oraz przystanków (miejsc 
do spoczynku). Z kolei gmina Vlčice 
na terenie swojego parku wytyczy 

Podczas Inauguracji VI Festiwalu „Gaude 
Mater Polonia” w Kościele w Ligocie Bial-
skiej, słuchacze usłyszeli przepiękne wyko-
nanie m.in. utworów Winncentego z Kielczy 
i jego „In memoriam”, wykonanego na sześć 
głosów męskich. Słuchało się tej muzyki sa-
kralnej z zapartym tchem, piękno i niesamo-
wita precyzja wykonania, rozbudziła w słu-
chaczach melanchoniczymą nutę. Natchnieni 
klasycznym czystym brzmieniem udaliśmy 
się po zakończeniu do domów z nieodpartą 
chęcią usłyszenia wszystkiego jeszcze raz. 

Uczestnik

Karina Grelich-Deszczka
Inspektor ds. Integracji Europejskiej i Promocji 
Gminy w Referacie Inżynierii Komunalnej
i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego
w Białej

Lat 32, mężatka, mieszkanka Łącznika

Gaude Mater Polonia rozpoczęty

i oznakuje ścieżki edukacyjne.
Poza tym planowany jest montaż wi-
taczy, tzn. 2 tablic promocyjno-infor-
macyjnych na obrzeżach miasta Bia-
ła, a także publikacja monografi i pn. 
„Dzieje Ziemi Bialskiej” oraz edycja 
kalendarza na rok 2010.
Zależy nam na tym, by gmina Bia-
ła pozytywnie wyróżniała się wśród 
innych gmin Opolszczyzny. Z pew-
nością daje nam to większe szanse 
na wzbudzenie zainteresowania po-
tencjalnych przyszłych mieszkańców 
naszej gminy oraz inwestorów.
Powiedz czytelnikom odrobinę o so-
bie:
Hobby: sport, muzyka i taniec … 
w miarę wolnego czasu relaksuję się 
właśnie w tych trzech dziedzinach.
Książki: ostatnie przeczytane to „En-
neagram w działaniu” Helen Palmer 
oraz „Przebudzenie” Anthony de 
Mello.
Filmy: ostatnio oglądanymi przeze 
mnie były „To nie tak jak myślisz, 
kotku” – zabawna polska komedia 
z błyskotliwymi dialogami, reż. Sła-
womira Kryńskiego i „Mumia III: 
Grobowiec Cesarza Smoka” - trzecia 
część popularnego cyklu o archeolo-
gach-poszukiwaczach przygód, reż. 

Roba Cohena
Podróż marzeń: … z mężem dookoła 
świata!
Do czego zachęciłabyś mieszkańców 
Białej?
- Niewątpliwie do jeszcze bardziej 
aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Zauważam, że większość mieszkań-
ców z reguły nie ma dla siebie wolnej 
chwili, a może po prostu ma problem 
z jej wygospodarowaniem? Wszyscy 
wiecznie czymś zajęci i w pogoni 
nie wiadomo za czym?! Uważam, 
że to kwestia tylko i wyłącznie chę-
ci oraz samoorganizacji. Zatem pro-
ponuję np. uczestnictwo w bogatym 
kalendarzu zarówno ofert, jak i różno-
rodnych imprez (kulturalnych, eduka-
cyjnych, rekreacyjnych, sportowych) 
polecanych przez nasze Gminne 
Centrum Kultury albo wiosenną prze-
jażdżkę rowerem po bialskich Szla-
kach Bociana Białego (do wyboru: 
czerwony, zielony lub niebieski).
Przy okazji zachęcam wszystkich 
do odwiedzania naszej gminnej stro-
ny internetowej www.biala.gmina.pl, 
a na koniec pozdrawiam mieszkańców 
Gminy promocyjnym hasłem: „Zie-
mia Bialska – Twoje dobre miejsce” 
… nie zapominajcie o tym!

Urzędnik człowiek jak Ja i Ty



PANORAMA BIALSKA � KWIECIEŃ � 2009 11

Karta VISA BS w BiałejKarta VISA BS w Białej

Do 30 czerwca 2009Do 30 czerwca 2009
wydanie oraz wznowieniewydanie oraz wznowienie

Kart Płatniczych VISAKart Płatniczych VISA

Solec 19 a

48 – 210 Gostomia

Tel/fax  +48 77 437 51 19

Tel. kom. + 48 602 101 378

www.strzoda.pl 

kontakt@strzoda.pl 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Prudnik 077/438 77 16 Rudziczka 077/437 66 26

Olbrachcice 077/438 76 74 Łącznik  077/437 63 84

Głogówek 077/437 36 05 Błażejowice 077/437 34 30

Biała  077/438 75 45, 077/438 71 59, 077/438 76 16

Możliwość zakupu na raty

Oferuje w atrakcyjnych cenach:
OPAŁ (węgiel, koks, miał, fl ot), MAT. BUDOWLANE, 

ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 
(nawozy środki ochrony roślin itp.), 

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,

USŁUGI TRANSPORTOWE

Usługi elektryczne „Rogosz”

Montaż instalacji

- elektrycznych

- domofonowych

- odgromowych

- pomiary elektryczne

Roman Rogosz 

ul. Świerczewskiego 72

48-220 Łącznik

Tel. 077 437 63 79

Tel. Kom. 506 802 693

e-mail: elektrorogosz@o2.pl

PRZYJMĘ NA STAŻ DO PRACY

W GABINECIE KOSMETYCZNYM

– PRACA W PRUDNIKU

KONTAKT TEL. 604 107 995
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Rajd rowerowy, albo raczej szlak 
rowerowy „Śladami Rycerzy Zakonu 
Joannitów”, to moje lub kiedyś być 
może nasze marzenia. Zawsze chcia-
łem te drogi, przebyte przez Rycerzy 
Joannitów z Komandorii w Solcu, 
zobaczyć moimi oczami, i tak zro-
dził się pomysł utworzenia małego 
Szlaku Rowerowego Rycerzy 
Joannitów. Dlaczego małego, ano 
dlatego, że większy Szlak Joannitów 
jest w przygotowaniu przez miło-
śników Ziemi Głubczyckiej. Poza 
tym istnieje już szlak Rycerzy Jo-
annitów, prowadzący przez byłe ko-
mandorie w miejscowościach, gdzie 
działali Joannici na Głubczyckiej 
Ziemi, a prowadzi on przez takie 
miejscowości jak Głubczyce, Grab-
niki, Maków, Łosiów. Być może doj-
dzie kiedyś do połączenia naszych 
szlaków rowerowych, upamiętnia-
jących działalność Rycerzy Zakonu 
Joannitów. Podjęto już działania 
mające na celu scalenie szlaków. 
Dowodem tego może być tablica 
pamiątkowa z napisem „Szlak Ryce-
rzy Joannitów”, która została nam 
przekazana przez panią Barbarę 
Piechaczek, która jest promotorem 
powstającego szlaku rowerowego 
Joannitów na ziemi Głubczyckiej. 
Nad opisem historycznym joannic-
kiej działalności na tych terenach 
czuwa również pan Józef Müller, 
który jest współkoordynatorem tego 
szlaku. Aby przybliżyć nasz Solecki 
Szlak Rowerowy Joannitów, posta-
nowiłem wam szanowni turyści ro-
werowi, ale i piesi przybliżyć trochę 
te miejscowości, które należałby 
do Soleckiej Komandorii Rycerzy 
Zakonu Joannitów. Zaczynam trasę 
od Solca, gdzie była główna siedziba 
Rycerzy Joannitów. 

Solec to stara miejscowość, któ-
ra na ofi cjalnych mapach i doku-
mentach pojawia się od 1258 r., 
być może same początki wsi Solec 
są jeszcze wcześniejsze, ale nikt tego 
nie sprawdził. Nazwa dzisiejsza So-
lec – przechodziła różne przeobra-
żenia wczesna nazwa Czulcz, potem 
Alt Zültz, prawdopodobnie wywodzi 
się stąd, że w tej wiosce stacjonowa-
li kupcy przewożący tym szlakiem 
w kierunku Moraw przez Nysę, sól 
kamienną. Mieli tu w Solcu swo-
je magazyny, robili również postój 

Szlakiem rowerowym przez…
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przed dalszą drogą. Kiedyś do so-
leckiej parafi i, prowadzonej przez 
Joannitów, należało 2800 wier-
nych. W roku 1902 podjęto budo-
wę nowej świątyni, gdyż stara była 
za mała dla takiej ilości wiernych, 
zakończenie budowy to rok 1904. 
Kościół jest w stylu neobarokowym 
i posiada bardzo ciekawe freski, 
przedstawiające życie, działalność 
i śmierć św. Jana Chrzciciela. Fre-
ski te są naprawdę piękne warto 
je zobaczyć. Wprawdzie wieś Solec 
nie ma wiele zabytków, ale war-
to ją odwiedzić, piękna, zadbana, 
posiada odnowione elewacje bu-
dynków i obejść gospodarczych, 
zadbany cmentarz i piękną pleba-
nią. Jest tu również wspaniała sala 
do organizowania przyjęć wesel-
nych i innych uroczystości. W Solcu 
działają też prężne fi rmy budowla-
ne, jak również dobrze prosperujący 
sklep z maszynami rolniczymi. So-
lec może też się pochwalić prężnie 
działającym Ośrodkiem Kształcenia 
Zawodowego (Centrum Kształcenia 
na Odległość na Wsiach) pod patro-
natem Stowarzyszenia Odnowa Wsi 
Solec, którego opiekunem jest pani 
Katarzyna Mencler. Obecnym soł-
tysem jest Jan Gröhlich, przedsta-
wiciel młodego pokolenia sołtysów 
na terenie Gminy Biała. Liczba 
mieszkańców Solca nie jest duża 
i wynosi 221 osób, ale są to osoby 
życzliwe i chętne do pomocy, nad 
którymi duchową opiekę sprawuje 
ksiądz Piotr Kozioł, wspomagany 
jeszcze przez naszego księdza senio-
ra Augustyna Potempa. Solec stawia 
na entuzjazm, współpracę, ale i roz-
wój, czego dowodem są młodzi rol-
nicy, dobrze gospodarujący wraz 
ze swoimi rodzicami na swoich uro-
dzajnych glebach. Nadzieję daje też 
młodzież szkolna, gdyż wielu z nich 
to maturzyści i studenci.

Wracając do naszego Szlaku 
Rowerowego Rycerzy Joannitów 
zaczętego od Solca, to muszę też 
wspomnieć, że utworzyliśmy, mini 
zbrojownię nawiązującą do czasów 
średniowiecznych, na razie wypo-
sażenie jest skromne, ale z czasem 
wzbogacimy je większą liczbą eks-
ponatów. Następną miejscowością, 
będą Olbrachcice, Browiniec Polski. 
Ofi cjalne otwarcie naszego szlaku 
rowerowego odbędzie się prawdo-
podobnie w czerwcu (07.06.09) 
tego roku. Przed nami, wiele cieka-
wych podróży i trochę kilometrów 
do przebycia, więc komu w drogę 
temu czas. Myślę, że spotkamy się 
razem na jakimś odcinku tego na-
szego szlaku Rowerowego Rycerzy 
Joannitów. Relacje z trasy, będą za-
mieszczane w Panoramie Bialskiej, 
już teraz zachęcam do czytania oraz 
do wycieczek rowerowych.

       Wasz Zefl ik


