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dokończenie na str. 5

PIĘKNA WIEŚ OPOLSKAPIĘKNA WIEŚ OPOLSKA
6 października br. w Białej prze-

bywał konsul Niemiec w Opolu 
- Ludwig Neudorfer. Do spotkania 
doszło dzięki rozmowie konsula z 
Elżbietą Graba - przewodniczącą 
Gminnego Zarządu TSKN w Białej. 
Zaproszenie do konsula wystosował 
Arnold Hindera - bialski burmistrz. 
W spotkaniu oprócz burmistrza 
uczestniczyli: Joachim Kosz - prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Elżbie-
ta Graba - przewodnicząca Zarządu 
Gminnego DFK i Krzysztof Glombit-

za - przewodniczący bialskiego Koła 
DFK. Konsul L.Neudorfer intere-
sował się sprawami gospodarczymi 
gminy, działalnością lokalnych kół 
DFK. Wskazał również na możli-
wość pozyskania środków ze stro-
ny konsulatu na rzecz utrzymania 
żydowskiej nekropolii, a zwłaszcza 
na prace porządkowe. W tej spra-
wie konsul przeprowadzi rozmowę 
z przedstawicielami gminy żydow-
skiej we Wrocławiu, aby uzgodnić 
formy i środki na tę pomoc.

Na dwa dni przed Świętem Edu-
kacji Narodowej 12 października 
w nowo odremontowanej sali wi-
dowiskowej w bialskim Urzędzie 
Miejskim odbyło się na zaprosze-
nie miejscowych władz samorządo-

Wspólne święto Wspólne święto 
nauczycielinauczycieli

To była już 11 edycja fi nału kon-
kursu Piękna Wieś Opolska”, która 
odbyła się tym razem w Brynicy 

wych uroczyste spotkanie zorgani-
zowane na tę okoliczność.

Spotkanie z wszystkimi nauczy-
cielami szkół podstawowych i gim-
nazjalnych zostało zorganizowane 
po raz pierwszy. 

(gm.Łubniany) - 17 października, 
wsi która została laureatem tego-
rocznego konkursu.

dokończenie na str. 6

Gratulujemy mieszkańcom sołectw Pogórze i Solec zdobycia wy-
różnień w wojewódzkim konkursie „Piękna Wieś Opolska”. Sołectwu 
Chrzelice składamy gratulacje za wyróżnienie w konkursie „Przyja-
zna Wieś”. Szczególne słowa uznania kierujemy pod adresem dzia-
łających w tych miejscowościach organizacji, które są inspiratorami 
wielu działań i przedsięwzięć na rzecz lokalnych środowisk. Wszyst-
kim Im życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć w działalności, która 
przyczynia się do wzrostu rozwoju społecznej aktywności i rozwoju 
naszej gminy. Takie działania stanowią inspirację do kolejnych ini-
cjatyw, które pokazują, że sami możemy wiele zrobić dla miejsco-
wości w których mieszkamy, w szczególności w zakresie poprawy 
estetyki i jakości życia w lokalnych środowiskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Joachim Kosz
Burmistrz Arnold Hindera

Gratulujemy laureatom

11 listopada 2009 r. w 91 rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości o godzi 17.00 w bialskim kościele 
parafi alnym odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny. 
O godz. 18.15 w sali MGOK w okolicznościowym pro-
gramie wystąpią uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w Białej ze spektaklem poetyckim pn. „Opowiedz mi 
dziadku” przygotowanym przez Aleksandrę Szymanek.

Delegacja z Pogórza po odebraniu nagrody

19 listopada 2009 r. o godz. 18.30 w sali Gminnego 
Centrum Kultury odbędą się „Zaduszki Artystyczne” 
zorganizowane przez bialski środek kultury. 
Zapraszamy na program słowno - muzyczny. 

Rozmowy konsula w gabinecie burmistrza

Burmistrzowie Białej z nagrodzonymi nauczycielkami
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Pieniądze szpitalowi ofi arowali: 
Maria Trojniak z Prudnika, Kazi-
mierz Pochera, Antonina Trybuła, 
Genowefa Gorowska z Głubczyc, 
Józefa Talik z Walsburga, Jadwi-
ga Husak z Prudnika. Trzy osoby 
ofi arowały pieniądze anonimowo.

Produkty spożywcze do kuchni 
szpitalnej bezpłatnie dostarczyli: 
Jerzy Ferdyn z Białej - śliwki, Róża 
Goreczko z Białej - seler Dorota 
Małek - śliwki i porzeczki, Czesław 
Husak z Prudnika - śliwki, To-
masz Trinczek z Białej - marchew. 
Jan Lichwa z Pakosławic - ogór-
ki i pomidory, Tomala z Gostomi 
- jabłka i śliwki, Piotr i Józef Rak 
z Krobusza - śliwki, Mikołaj Ja-
roszewicz z Miłowic - śliwki, Eryk 
Mierzwa z Białej - jabłka, Tade-

Dary dla bialskiego szpitalaDary dla bialskiego szpitala
usz Deberny z Głogówka - jabłka, 
Józef Grześkowiak z Prudnika - 
rzodkiewkę,, Manieta z Wasiłowic 
- jabłka i dynie, Tomasz Trinczek z 
Białej - brzoskwinie, Rafał Wolny 
z Grabiny - śliwki, Sozańska - jaj-
ka, Edward Manieta z Wasiłowic 
- gruszki, jabłka i dynie.

Emilia Kasicz z Pogórza ofi aro-
wała szpitalowi kilkanaście kom-
pletów białej bielizny pościelowej. 

W imieniu chorych wszystkim 
ofi arodawcom serdecznie dzięku-
jemy i prosimy o dalszą wszech-
stronną pomoc naszemu szpita-
lowi. W okresie jesiennym ocze-
kujemy szczególnie na produkty 
okopowe tj. ziemniaki, czerwone 
buraki, marchew i inne.

Kazimierz Kasicz

Ewa Mukoid prowadzi Euro - 
Market w Łączniku. Jest to sklep 
z artykułami spożywczymi, samo-
obsługowy, w którym można nabyć 
także artykuły przemysłowe i che-
mii gospodarczej. W kategorii „mi-
kroprzedsiębiorstwo” otrzymała na-
grodę  „Zatrudniam bez uprzedzeń”. 
Pani Ewa była szczerze zdziwiona 
otrzymanym wyróżnieniem - ponie-
waż jak stwierdza - zazwyczaj takie 

Laureatka z ŁącznikaLaureatka z Łącznika
nagrody przypadają dużym skle-
pom. Zatrudnia osoby bez względu 
na wiek - młode i starsze - ponieważ 
dla niej liczy się to jak pracownik wy-
konuje powierzone obowiązki. Fir-
ma nie jest duża - zatrudnia pięciu 
pracowników. Pani Ewa jest przed-
siębiorcą, który potrafi  stworzyć 
przyjazną i miłą atmosferę wśród 
pracowników. Prowadzi rodzinny 
sklep od pięciu lat. Gratulujemy.

Nie będzie zaplanowanego w 
2009 r. remontu murów obron-
nych w Białej przy ul.Szkolnej. 
Ten długości ok. 50 m fragment 
średniowiecznego muru grozi 
zwaleniem, znajduje się bowiem 
na skarpie. Koszty remontu tylko 
tego odcinka muru będą wyższe 
niż 350 tys. zł.  Istnieje możliwość 
pozyskania na jego remont ok. 30 
proc. tej kwoty. Przy okazji prze-
prowadzania tych prac zaplanowa-

nych na 2010 rok na miejscu gdzie 
stoją blaszane garaże powstanie 
plac rekreacyjno - wypoczynkowy. 
Właścicielom garaży Urząd Miej-
ski wypowiedział umowy i zapew-
nił inny teren na ich lokalizację. 
Kolejnym etapem ma być remont 
murów obronnych przy ul. Wało-
wej. Wszystkie planowane przed-
sięwzięcia w tym zakresie mają 
zakończyć się w 2011 roku prze ju-
bileuszem 750 - lecia Białej.  

ZŁOTE GODY OBCHODZĄ

Elżbieta i Józef Cziomer, zam. Górka Prudnicka, ślub: 27.09.1959 r.
Jadwiga i Jerzy Różyczka, zam. Chrzelice,  ślub: 19.10.1959 r.
Janina i Władysław Szymczyna zam. Kolnowice,  ślub: 22.10.1959 r.
Hildegarda i Ernst Langfort, zam. Olbrachcice, ślub: 24.10.1959 r.
Irena i Ewald Suchy, zam. Śmicz, ślub: 26.10.1959 r.

Dostojnym Jubilatom długich lat życia i wszelkiej pomyślności składa 
Redakcja „Panoramy Bialskiej”

REMONT MURÓWREMONT MURÓW

Biała, Rynek 7
tel. kom. 668 965 287, 782 992 434
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Niedziela - 25 października była 
wielkim wydarzeniem w dziejach 
Pogórza. To święto zapisze się na 
trwałe w historii miejscowości 
-  ponieważ w tę niedzielę ordy-
nariusz diecezji opolskiej ks. bp 
Andrzej Czaja dokonał uroczystej 
konsekracji nowo wybudowanego 
kościoła w tej miejscowości.

Uroczystą mszę św. koncelebro-
wał  bp. ordynariusz opolski ks. An-
drzej Czaja, przy współudziale księ-
ży z bialskiego dekanatu bialskiego. 
Łącznicki proboszcz ks. Manfred 
Słaboń do której należy kościół fi -
lialny w Pogórzu przekazał bisku-
powi symboliczne klucze do nowo 
wybudowanej świątyni. Łącznicka 
parafi a jest rozległa obejmuje sześć 
sołectw. Posiada kościoły fi lialne 
w Mokrej i Mosznej. To już drugi 
obiekt sakralny zbudowany przez 
ks. M.Słabonia - pierwszym był ko-
ściół w Mosznej.  

Mieszkańcy Pogórza jeszcze 
w latach osiemdziesiątych pla-
nowali budowę nowego kościoła, 
ale za czasów realnego socjalizmu 
okazało się to niemożliwe. Już 
wtedy ponad 95 procent Pogórzan 
w ankiecie poparło pomysł budo-
wy świątyni w ich miejscowości. 
Nie obyło się bez problemów zwią-
zanych z pozyskaniem gruntów 
pod obiekt sakralny. Materiały 
budowlane które wówczas udało 
się pozyskać zostały przekazane na 
budowę kościoła w Mosznej. 

 Na dobre budowa kościoła ru-
szyła dopiero w 2002 r. Architekt 
Jan Oleniecki z Opola był projek-
tantem obiektu sakralnego. Budo-
wa świątyni była możliwa dzięki 
ofi arności parafi an i środkom fi -
nansowym zebranym przez księży 
i mieszkańców w sześciu opolskich 

ŚWIĘTO ŚWIĘTO 
WSZYSTKICH WSZYSTKICH 
POGÓRZANPOGÓRZAN

dekanatach. Kosztorys zakładał, 
że nowy kościół będzie kosztował 
ok. 2 mln zł. Dzięki pracy para-
fi an koszty te udało się zmniejszyć 
o 50 procent. Ławki w kościele 
oraz ołtarz stanowią dar parafi i w 
niemieckim Salzgiter. Kościół p. w. 
Edyty Stein - zakonnicy która zgi-
nęła w obozie koncentracyjnym. 
Edward Latta wykonał pokrycie 
dachowe z aluminiowej blachy. 
Blachę przygotowała Huta Konin. 

W czasie uroczystej mszy św. 
bp Andrzej Czaja złożył w ołtarzu 
głównym relikwie świętych - Aureli 
i Klary. W czasie uroczystości po-
dziękowanie opolskiemu biskupowi 
złożyli przedstawiciele lokalnej spo-
łeczności i bialski burmistrz, który 
przekazał na ręce proboszcza para-
fi i ks. M.Słabonia list gratulacyjny 
z podziękowaniami dla lokalnej 
społeczności za ofi arność i zaan-
gażowanie w prace przy budowie 
świątyni. Opolski ordynariusz do-
konał również poświęcenia trzech 
dzwonów, które zostaną zamonto-
wane na wieży kościoła. Uroczystość 
uświetniły występy chrzelickiego 
chóru „Zgoda” pod kierunkiem 
Anity Bąk i parafi alna orkiestra 
dęta z Ligoty Bialskiej. Zarówno ks. 
biskup jak również łącznicki pro-
boszcz podziękowali Pogórzanom 
za trud zbudowania świątyni ku 
chwale Pana, dla siebie i przyszłych 
pokoleń wskazując na to, że jest to 
miejsce szczególne, - Dom Boga, 
a jednocześnie na to, że parafi anie 
stanowią prawdziwy Pański Kościół 
- bo to oni stanowią wspólnotę wia-
ry, tworzą lokalną świątynię, miej-
sce gdzie w sercach ludzi powstaje 
wspólnota wiary. 

Ryszard Nowak

BUDOWA  ŚWIĄTYNI  W  POGÓRZUBUDOWA  ŚWIĄTYNI  W  POGÓRZU
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Ten spektakl został przedstawio-
ny po raz pierwszy 19 września, 
a po raz drugi - ze względu na za-
interesowanie powtórzony 11 paź-
dziernika br. Dotyczył on realizacji 
projektu „Gmina Biała - Przyszłość 
równych szans” zorganizowanego 
przez Odnowę Wsi Solec. Projekt 
w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki był działaniem 
lokalnej inicjatywy pn. „Bliżej wsi”, 
mający na celu przybliżenie dzie-
ciom i młodzieży sztuki. Wybór 
padł na teatr. I tu nieoceniona była 
pomoc instruktorki MGOK Elżbie-
ty Malik, która w tej roli zawsze 
wykazuje się zmysłem artystycz-
nym i jest doskonałym scenarzy-
stą. Choreografi ę przygotowała 
Aleksandra Hindera, a piosen-
kami wzbogaciło studio piosenki 
działające przy bialskim MGOK. 
„Tematyka spektaklu „Sama 
w twoim śnie” dotyczyła miłości.  
Spektakl odniósł znaczący sukces, 
był wspaniałym widowiskiem dla 
wszystkich - o czym świadczy duże 
nim zainteresowanie.

Spektakl Spektakl 

SAMA W SAMA W 
TWOIM ŚNIETWOIM ŚNIE

słowno - muzyczny słowno - muzyczny 

KONKURS LITEROWANIA
Nauczyciele języków obcych z 

Publicznego Gimnazjum w Łącz-
niku podjęli się przygotowania 
pierwszego w historii szkoły Kon-
kursu Literowania w języku an-
gielskim i niemieckim. Konkurs 
odbył się 14 października i cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem 
wśród uczniów. Literowanie wy-
razów to jedna z podstawowych 

umiejętności w języku angielskim 
i niemieckim. Uczniowie ćwiczą 
ją od początku nauki. Nad prze-
biegiem obu części konkursu czu-
wały nauczycielki języków obcych 
– Pani Angelika Cejmer – Tyrała 
oraz Pani Michaela Rogosch. 

W wyniku zmagań konkurso-
wych wyłoniona została grupa 
zwycięzców:

Miejsce I – Anna Neukrich kl 2b
Miejsce I –  Julia Broda kl 2a
Miejsce II –  Rober Drabik 3a

Sponsorem nagród było wydaw-
nictwo Pearson Longman, które 
ufundowało nagrody książkowe 
w języku angielskim. 

Masz dość siedzenia w domu? 
Chcesz poznać nowych ludzi i zdobyć nowe umiejętności? 
PRZYJDŹ!
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku realizuje projekt „NOWE WYZWANIA - NASZE 
DZIAŁANIA”. Program wspierający powrót do zatrudnienia osób wykluczonych społecznie poprzez kursy, 
rozwój umiejętności społecznych oraz poradnictwo psychospołeczne i zawodowe.

Projekt współfi nansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu możesz skorzystać z naszego cyklu tematycznych zajęć grupowych, podczas których 
gwarantujemy opiekę na dzieckiem/dziećmi, poczęstunek oraz zwracamy koszty dojazdów. 
Oferujemy także kursy dokształcania zawodowego.

Czas trwania projektu: do czerwca 2010 r.

Nasz kontakt: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku, ul. Kościuszki 55a, 
48-210 Prudnik, tel. 077 4364-700. 

Jeśli w tyn dzień ziymia skrze-
pła, cało zima bandzie ciepła. 
Skończył sie miesiąc różańca 
w kościele na wieczór. Narobiyła 
sie już feste nołwiankszoł malarka 
– pani Jesień. Pómalowała w czer-
wionych i żółtych farbach dzikie 
wino na potach i strómach, liście 
orzechów na bronno rudo leża 
na trołwie. Kożdyj dzien ech szła 
je zbiyrać. Susza je pod szopą. Wi-
szą też na laubie liście seleru i pie-
truszki, złotoł cebula i biołyj czo-
snek. Wszystko wonioł z daleka. 
Łostatnie cynie coch je przed mro-
zóma jeszcze urwała, stoją we wa-
zie, ale nołważniejsze to są przed 
Wszystkimi świantymi chryzante-
my, abo dombki – jak my piyrwyj 
na nie padali. Bana z nich robić 
bukiety ze świerkam na groby. 
Wiynców już teraz ludzie mało ro-
bią, bo tela rostómajtych fajnych 
idzie wszandzie kupić. Chto by se 
tam z tyj terołz łobodołwoł. Star-
szy kobiyty to już maja palcy zgra-
baźniały a mody tego ani nie umią 
robić. piyrwyj to my se wszystko 
nołprzód na wiyncy naszykowali. 
Z lasu krom świyrku se nazbiyra-
ło szyszek i wołpnam pómalowało. 
Nasuszony był łoset, niesmiertel-
niki i sztatica no i kwiołtka z krep-
papióru se tyż samymu zrobiyło.

Z taky rubszy witki Muter związali 
koło a potyj szpagatam przyłonczyli 
nałobkoło świyrk, a na koniec łoz-

Anna Myszyńska

WSZYSTKICH ŚWIANTYCH

dobiyli wiyncy. To szło ajnz-cwaj. 
My modzi to po wojnie nołwiancyj 
strojyli i świycili na grobie niezna-
nych wojołków na kerchowie i przi 
Kriegerdenkmalu we wsi. Jeszcze 
terolz jak tam jadał, widzam tam 
nołwiancyj zniczów, bo świyczek 
już terołz żołdyn nie świyci. Z tygo, 
iż w Kornicy jest jyno jeden Solda-
tengrab, widać, iż front przeszoł 
przez wieś bez bitwy, bo w Gogów-
ku to jest całyj kerchow – wiancyj 
niż 100 grobów wojołkow przi tyj 
lołsku “in den Erlen”. Mojoł znajo-
moł z Winołr mi rządziyła, iż przed 
Wszystkimi świantymi to łona i in-
szy dzieci te groby żdziebko strojy-
ły i na nich świyciły. Bo po wojnie 
były to jyno usute kopczyjki i krzi-
żijk z drzewa z tabulką na nich stał. 
A na krziżu wisioł helm. Dyszcz 
co roku ziymia rozmył, to te dzie-
ci w tyjch helmach z pola zaś 
przykludziły ziymia, usuły fajnie, 
kamiynióma łobkładły i już było 
lepszi. W dzień zaduszków to i Fa-
rorz szli z dziećmi na te niemiec-
kie groby porzykac. Łojcowie tyż 
tyj dzieciom pomołgali, poma-
lowali na nowo te krziże i miana 
na tabulkach pociągli farbom i tak 
to fl ejgowali aż prziszoł czas iż 
zrobiono tam kerchow jak nołle-
ży. Na wszystkich świantych to se 
zaś tyjch aut na wszystkie szosejy 
wysuje co niemiara. A joł jechała 
piyrwyj na groby autobusam bez 

Głogówek do Kórnicy i w tyj ciżbie 
to mi se poła tyjch wiynców łobsu-
ło. Ale chto tam wtedy mioł auto? 
A jednak se dojechało.

W listopadzie jest też cofnionoł 
godzina i możemy dłużej spać. 
Bardzo sie z tego ciesza, bo joł dłu-
go siedza a rano jak jest tak ćma, 
to se nie moga łobudzić, a tu moga 
se godzina dużej spać. Padają, iż 
starzy ludzie nie potrzebują już tela 
spać, a to iż człowiek jednak te 
8 godzin potrzebuje dloł zdro-
wia, to wcale nie moł być prołda. 
Styknie bodejś jyno 4 do 5 godzin, 
a kto nie umie usnąć, bo takich lu-
dzi jest siłał, musi znołść nołprzód 
przyczyna, a nie brać zarołz szla-
ftablety, bo może mieć niewygod-
ne łóżko, abo w izbie jest za ciepło 
i moł za ruby nachthemd łobleczo-
ny, nie luftuje w nocy i siła inszych 
przyczyn może być. Już za dziecka 
ech słyszała, iż tam kaj na noc łok-
na są pozawierane, tam ludzie ło 
swoje zdrowie nie dbają.

Joł całe lata spała dóma na wsi 
w dachsztubie, kaj nie było pieca, 
a w zimie mi pierzynka do brody 
przymarzła i nic mi nie było. Te-
raz są ludzie rozpieszczoni i se też 
tak fest nie narobią jak my pier-
wyj, bo robota mają w biurach, 
przy komputerach, potyj jeszcze 
internet jest, łoglądają fi lmy roz-
tómajite w telewizorze, łokropne 
kryminały, kaj trupy leżą i krew sie 
leje – to jak tu mają dobrze spać. 
Ci co po szichcie w mieście mogą 
iść choć do zygródki, kąsek grząd-
ki poryć, ci już są lepszi dran. Do-
brze też jest przed spaniem dzieś 
na kole jechać, dochtorzy padają 
na to tak mądrze: naturalne zmę-
czenie. Spróbujcie też rołz zman-
czyć se tak naturalnie.
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WSPÓLNE ŚWIĘTO WSPÓLNE ŚWIĘTO 
NAUCZYCIELINAUCZYCIELI 

Upłynęło ono w sympatyczne 
atmosferze dzięki bialskiemu bur-
mistrzowi Arnoldowi Hinderze, 
który w pełnych humoru słowach 
powitał zebranych i przekazał im 
okolicznościowe życzenia. 

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież nauczyciele zespołu szkół 
ponadgimnazjalnych funkcjo-
nującego w Białej, ponieważ jak 
stwierdził burmistrz A.Hindera 
do tej placówki uczęszczają rów-
nież dzieci mieszkańców gminy. 
Spotkanie miało również charak-
ter integracyjny, co stanowiło oka-
zję do wzajemnej wymiany poglą-
dów i doświadczeń oraz bliższego 
poznania się. W czasie spotkania 
wręczone zostały nagrody pienięż-
ne dla pięciu nauczycieli. Otrzyma-
li je: Teresa Szymczyna i Ewa Ba-
ran z bialskiego gimnazjum, Beata 
Wróblewska z zespołu szkolno - 
przedszkolnego w Pogórzu, Joanna 
Jędrzejczak dyrektorka Przedszko-
la w Ligocie Bialskiej i Małgorzata 
Tromsa z fi lii szkoły podstawowej 
w Radostyni. W części artystycz-
nej imprezy wystąpił kwintet Ople 

Bress w którym gra Andrzej Wein-
kopf, dyrygent Bialskiej Orkiestry 
Dętej.  

Uczestnicy uroczystości po części 
ofi cjalnej nie ukrywali, że ta forma 
obchodów Święta Edukacji jest traf-
na i spełnia ich oczekiwania. 

Po spotkaniu rozmawialiśmy 
z niektórymi jego uczestnikami - 
nauczycielami.

Bolesław Szymczyna (szkoła 
podstawowa):

- Jestem pod wrażeniem, to było 
bardzo sympatyczne spotkanie.

Aneta Graba (szkoła podstawowa)
- Takie spotkania spełniają rolę 

integrującą. To bardzo dobry po-
mysł na przyszłość.

Teresa Szymczyna(gimnazjum):
- To interesujący pomysł, sądzę, 

że przyjmie się i, że tak będzie w przy-
szłym roku i latach następnych.

Romana Wołczyk (zespół szkół 
ponadgimnazjalnych):

- Cieszę się zaproszono nas 
na to spotkanie, bo my nie pod-
legamy pod samorząd lokalny. 
To miłe, że o nas pamiętano.

R.Nowak

dokonczenie ze str. 1

W 2010 roku wchodzi w ży-
cie ustawa o funduszu sołeckim. 
Określa ona zasady jego naliczania 
i przyznawania. Zgodnie z ustale-
niami rady sołeckie do końca wrze-
śnia przekazały do bialskiego Urzę-
du Gminy projekty przedsięwzięć 
planowanych do wykonania w ra-
mach środków przyznawanych na 
ten cel. W tym celu organizowano 
zebrania wiejskie, aby wytypować 
planowane do realizacji zadania. 
I trzeba przyznać, że frekwencja 
na tych zebraniach była wysoka, 
co świadczy o zainteresowaniu 
tymi sprawami ze strony miesz-
kańców.

Na większości zebrań wytypowa-
no do realizacji zadania związane z 
poprawą bezpieczeństwa na dro-
gach, remontami świetlic, obiek-
tów OSP itp. Urząd przeprowadza 
weryfi kację planów przesłanych 
przez rady sołeckie. W przyszłym 
roku na fundusz sołecki bialska 
gmina przeznaczy ponad 300 tys. 
zł. Korzystne jest również to, że po 
pierwsze - fundusz sołecki będzie 
znacznie wyższy od dotychczaso-
wych środków przyznawanych so-
łectwom, a po drugie w 2011 roku 
gmina odzyska z budżetu państwa 
ponad 30 proc. wydatkowanych na 
ten cel środków fi nansowych, co w 
przypadku Białej oznaczało będzie 
zwrot kwoty ok. 100 tys.zł., która 
zasili środki budżetowe.

Fundusz sołeckiFundusz sołecki
Co sądzą o funduszu sołeckim 

sołtysi na terenie naszej gminy. 
Oto wybrane wypowiedzi:
Marcin Morawiec (sołtys Prężyny):

- Mam w tej sprawie mieszane 
odczucia. Przyznane środki nie 
będą na pewno wystarczające w sto-
sunku do potrzeb. A władze gminy 
mogą powiedzieć - dostaliście tyle 
ile Wam się należało i nic więcej nie 
dodamy. Ale jeśli inne większe za-
dania przejmie gmina to wszystko 
będzie w porządku. Przyznane nam 
środki fi nansowe z funduszu sołec-
kiego zamierzamy przeznaczyć na 
remont i urządzenie wiejskiej świe-
tlicy w naszej wsi.

Gabriela Neugebauer (sołtys 
Pogórza). Dotychczas na nasze 
zadania sołectwo otrzymywało 
około pięciu tysięcy złotych. W 
roku przyszłym otrzymamy około 
osiemnastu tysięcy i dlatego cie-
szymy się. Na pewno wydatkujemy 
je racjonalnie.

Jan Smiatek (sołtys Olbrachcic): 
- To krok we właściwym kie-

runku, bo to na co przeznaczymy 
przyznane nam środki będą zale-
żały od nas samych - mieszkańców 
sołectwa. 

Klaus Bremer (sołtys Wilkowa): 
- Dostaniemy więcej niż do-

tychczas. Dlatego z zadowoleniem 
przyjęliśmy informację o funduszu 
sołeckim.

R.Nowak

OSP w Brzeźnicy skupia ponad 
20 strażaków. Posiada również 
drużynę żeńską. Do tej jednostki 
należą również strażacy z sąsied-
niej Górki Prudnickiej. Do tej pory 
strażacy dysponowali starym po-
nad czterdziestoletnim bojowym 
Żukiem.

Tylko dzięki dbałości miej-
scowych strażaków stary pojazd 
nie zawodził, zawsze był sprawny. 
Piętnaście lat temu w sąsiedztwie 
budynku byłej szkoły wybudowa-
no małą remizę strażacką z gara-
żem i niewielką salką na zapleczu. 
Zakończenie wszystkich prac na-
stąpiło w 2009 r. 

W niedzielę 20 września br. 
na placu przed remizą strażacką 
w Brzeźnicy odbyło się przekazanie 
bojowego Żuka, będącego dotych-
czas na wyposażeniu OSP w Cha-
łupkach w powiecie raciborskim. 
Mówi Krystian Fiebich - prezes 
OSP i sołtys Brzeźnicy: - Ten pojazd 

WÓZ STRAŻACKI WÓZ STRAŻACKI 
DLA BRZEŹNICYDLA BRZEŹNICY

udało nam się pozyskać dzięki stra-
żakowi Alfredowi Sokołowi, któ-
ry nawiązał bezpośredni kontakt 
ze strażami z Chałupek. Naczelnik 
straży w Chałupkach - Daniel Ka-
nia poinformował, że ich strażacy 
wzbogacili się o nowego strażac-
kiego Lublina i dotychczasowy Żuk 
nie był im już potrzebny. Dlatego 
z radością przekazali go straża-
kom w Brzeźnicy. W uroczystości 
przekazania pojazdu uczestniczyli 
kpt. Mariusz Pieniążek z prudnic-
kiej PSP. Na ręce delegacji z Cha-
łupek Krystian Fiebich przekazał 
pamiątkową statuetkę strażaka. 
Za dar dla brzeźnickich strażaków 
podziękował bialski burmistrz Ar-
nold Hindera. Uroczystość prze-
kazania samochodu strażackiego 
połączono z wiejskimi dożynkami. 
W czasie imprezy można było posi-
lić się tradycyjną grochówką, kawą 
i śląskim kołaczem. Korzystając z 
okazji burmistrz A.Hindera prze-
kazał również łącznickim straża-
kom osiem bojowych hełmów za-
kupionych ze środków gminnych. 
Dwaj strażacy z miejscowej OSP  
zostali wyróżnienie pisemnymi li-
stami z podziękowaniami za trud 
przy pracach budowlanych przy 
remizie. Są to: Rafał Kopa i Michał 
Gonsior.

(n)

26 września br. w Pogórzu zor-
ganizowany został festyn pieczo-
nego kartofl a. Organizatorem im-
prezy były wszystkie działające w 
tej miejscowości organizacje. Ta-
kiego festynu ani w Pogórzu, ani 
w żadnej miejscowości bialskiej 
gminy jeszcze nie było. - Chcie-
libyśmy - mówi sołtys Gabriela 
Neugebauer aby taka impreza 
była kontynuowana rokrocznie. 
Na tej pierwszej rarytasem były 
różne potrawy z ziemniaków, 
w tym „Brat Karfole - ziemnia-
ki pieczone na swojskiej słoninie 
i domowym maśle. Nie zabrakło 

Festyn pieczonego kartofl aFestyn pieczonego kartofl a
też sałatki ziemniaczanej, ze śle-
dziami i innych np. ze skwarkami 
i kapustą kiszoną. 

Niewątpliwą atrakcją był pieczo-
ny prosiak ofi arowany przez Marię 
i Jerzego Wistuba, a przygotował te 
specjały, również nieodpłatnie Ro-
land Uliczka. Miejscowa piekarnia 
Heleny i Radosława Sulikowskich 
podarowała pieczywo. Frekwencja 
dopisała. Nie zabrakło słodkich 
ciast i kawy. Wieczorem na zabawie 
do tańca przygrywał zespół Vento. 
Gościem festynu był łącznicki pro-
boszcz Manfred Słaboń.

(n)

U R O D Z I N Y  

Z okazji 70 urodzin 
Alfreda Wistuby 

wszystkiego najlepszego, 
dużo zdrowia oraz wytrwałości 

w pracy na rzecz lokalnego 
środowiska życzą: 

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna 
DFK Łącznik 
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dokonczenie ze str. 1

Uroczystość została poprze-
dzona mszą św. koncelebrowaną 
w miejscowym kościele parafi al-
nym p.w. św. Szczepana odprawio-
na pod przewodnictwem probosz-

PIĘKNA WIEŚ OPOLSKAPIĘKNA WIEŚ OPOLSKA

cza ks. Krzysztofa Mroza. Następ-
nie w restauracji „Bryniczanka” 
licznie zgromadzeni mieszkańcy 
i zaproszeni goście byli świadka-
mi wręczenia nagród. Wśród gości 
zaproszonych na uroczystość nie 
zabrakło marszałka województwa 
- Józefa Sebesty i wojewody opol-
skiego Ryszarda Wilczyńskiego.

W tegorocznej edycji konkursu 
uczestniczyło 57 opolskich sołectw. 
O wielkim sukcesie mogą mówić 
mieszkańcy Pogórza i Solca, któ-
rym przypadły w konkursie wy-
różnienia. Wyróżnienie i nagrodę 
w wysokości 2.500 zł zdobyło Po-
górze w kategorii Najlepszy start 
w Odnowie Wsi. Solec w kategorii 
na Najpiękniejszą Wieś otrzymał 
wyróżnienie i nagrodę w kwocie 
4.000 zł. 

Na szczeblu regionalnym o znaczącym sukcesie mogą mówić miesz-
kańcy Chrzelic. Komisja konkursowa oceniała projekty z zakresu wpływu 
zgłoszonych projektów na ich zasięg, użyteczność, wpływ na rozwój go-
spodarczy regionu, a w szczególności rozwój obszarów wiejskich. Wiej-
skie Centrum Kultury w Chrzelicach jest jednym z trzech laureatów re-
gionalnego etapu konkursu pn. „Przyjazna Wieś”.

SUKCES  CHRZELICSUKCES  CHRZELIC

PRZEGLĄD PRZEGLĄD 
MNIEJSZOŚCIOWYCH MNIEJSZOŚCIOWYCH 
ZESPOŁÓWZESPOŁÓW czytaj str. 8

KONSEKRACJA 
KOŚCIOŁA 
W POGÓRZU

Bialska Orkiestra Dęta

Zespół ARIAM
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TRZY TAKIE  ODDZIAŁY W POLSCETRZY TAKIE  ODDZIAŁY W POLSCE

ŚWIĘTO PLONÓW 
W POGÓRZU

Z udziałem ważnych osobistości 
Opolszczyzny, z wojewodą Ryszar-
dem Wilczyńskim 30 września br. 
odbyła się w bialskim szpitalu uro-
czystość otwarcia pododdziału kar-
diologicznego niewydolności ser-
ca. Wojewoda R.Wilczyński przy 
współudziale posłanki na Sejm RP 
Janiny Okrągły, dyrektora NFZ 
w Opolu Kazimierza Łukawieckie-
go i wojewódzkiego konsultanta 
do spraw kardiologii Władysława 
Pluty dokonał przecięcia wstęgi 
symbolizującego otwarcie tego 
szpitalnego pododdziału. Nowo 
otarty pododdział poświęcił kape-
lan bialskiego szpitala o. Antoni 
Bednarczyk.

Pododdział kardiologiczny nie-
wydolności serca wychodzi na-
przeciw niepokojącym prognozom 
zauważonych przez wybitnych 
kardiologów. Dramatycznie wzra-
sta  - o czym czytamy w czasopi-
śmie „Służba Zdrowia”  (wydanie 
z 31.08.br.) liczba osób z niewy-
dolnością serca . Prof. dr Piotr Po-
nikowski pisze, że zapadło na nią 
w Polsce już ponad 800 tysięcy 
osób, a w Europie Zachodniej 
ponad 10 mln. W tej sytuacji za-
chodzi konieczność rozwinięcia 
profi laktycznego i poinwazyjnego 
lecznictwa i taką funkcję ma pełnić 
pododdział kardiologiczny niewy-
dolności serca w Białej. Jest to je-

den z trzech oddziałów tego typu 
w Polsce. Dwa z nich znajdują się 
w Warszawie i Wrocławiu. 

O powołaniu w naszym szpitalu 
tego pododdziału pomyślał konsul-
tant wojewódzki do spraw kardio-
logii dr Władysław Pluta, a poparł 
tę ideę dyrektor NFZ dr Kazimierz 
Łukawiecki.  Wybór padł na Białą, 
ponieważ bialski szpital ma bo-
gate, wieloletnie doświadczenie 
w lecznictwie kardiologicznym, 
ma potrzebną do tego celu apara-
turę diagnostyczną i przeszkoloną 
kadrę medyczną.

Po poświęceniu nowego podod-
działu uczestnicy tego wydarze-
nia udali się do Miejsko - Gmin-
nego Ośrodka Kultury na część 
ofi cjalną. Tutaj ponownie powitał 
ich dyrektor dr n.med. Zdzisław 
Juszczyk. Wspomniał, że gdy 
w 1990 r. zamierzano bialski szpi-
tal zlikwidować, mieszkańcy na-
szej gminy w referendum opodat-
kowali się na rzecz szpitala i ura-
towali go od zamknięcia. Na tej 
uroczystości gości było wielu, 
trudno wszystkich wymienić w tej 
informacji. Wśród nich byli mię-
dzy innymi: Stanisław Łągiewka 
- dyrektor departamentu zdrowia 
UW, Marek Szymkowicz - prze-
wodniczący Komisji Zdrowia Sej-
miku Wojewódzkiego, Stanisław 

„Bialski szpital jest jak łódź do-
brze wiosłowana. Trzeba mieć 
duże serca, aby dobrze leczyć”  
(Ryszard Wilczyński).
„Nowy pododdział polepszy le-
czenie chorych i będą oni czuć 
się w nim bezpieczniej” 
(Janina Okrągły).
„ Biała jest dumą naszego woje-
wództwa” (Kazimierz Łukawiecki).
„Dziś dobry dzień dla nasze-
go opolskiego województwa, 
ale otwarty pododdział musi 
spełniać wysokie wymagania”  
(Władysław Pluta).
„Trzeba teraz leczyć dobrze, 
sprawnie i szybko” (Marek 
Szymkowicz).
„ Oby szpitale w Prudniku i Gło-
gówku dorównały Białej” 
(Radosław Roszkowski).
„Mały szpital kieruje się wobec 
pacjentów sercem, duży działa jak 
maszyna” (Stanisław Hawron).
„Kiedyś w bialskim szpitalu 
wydarzeniem było pozyskanie 
EKG, a potem ile razy odwie-
dzałem szpital widziałem nową 
aparaturę diagnostyczną. a teraz 
jest jej tyle, że szkoda mówić”. 
(o.Antoni Bednarczyk).
„ Zazdroszczą nam naszego szpi-
tala inne miejscowości i wiele 
osób chce się u nas leczyć”. 
(Arnold Hindera).

Kowarzyk - prezes Opolskiej Izby 
Lekarskiej, Radosław Roszkowski 
- starosta prudnicki, Józef Janecz-
ko - przewodniczący rady powiatu, 
Joachim Kosz - przewodniczący 
bialskiej rady miejskiej, Arnold 
Hindera - burmistrz, Stanisław 
Hawron - wiceburmistrz Prudni-
ka oraz reprezentanci wszystkich 
opolskich szpitali. W uroczystości 
uczestniczyli pracownicy szpitala 
- obecni i emeryci, a wśród nich 
Maria Peszel zarządzająca w prze-
szłości sprawami ekonomicznymi 
szpitala.

Wielu uczestników zabierało 
głos w czasie trwania uroczystości. 
Przytaczam tylko cytaty ich wypo-
wiedzi;

Wszystkie wypowiedzi mają 
jakby wspólny mianownik, który 
można wyrazić słowami, że szpital 
w Białej jest dobry, rokuje nadzie-
ję, że sprosta nowym zadaniom. 

Po części ofi cjalnej spotkanie 
umilił zespół taneczny z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lubrzy. 
Zespół ten wykonał wiązankę tań-
ców (samba, czacza, rumba i inne) 
pod kierunkiem instruktora Da-
niela Purzyckiego. Tańczyły pary: 
Dagmara Drób i Andrzej Leśniak 
oraz Karolina Jarzycka i Marian 
Żurakowski. Impreza była dobrze 
zorganizowana, a kwiaty którymi 
goście obdarowali organizatorów 
uroczystości ozdobiły ołtarz w ka-
plicy szpitalnej. 

Kazimierz Kasicz

Dr W. Pluta przecina wstęgę

Dr Z. Juszczyk przyjmuje gratulacje

Od lewej: o. A. Bednarczyk, St. Hawron, R. Roszkowski, R. Wilczyński
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Rokrocznie, od trzech lat w sali 
Miejsko - Gminnego Domu Kultu-
ry w Głogówku odbywają się prze-
glądy zespołów, chórów i orkiestr 
propagujących kulturę niemiecką 
na terenie powiatu prudnickiego.

Tegoroczna trzecia już edycja 
przeglądu odbyła się 11 paździer-

PRZEGLĄD  MNIEJSZOŚCIOWYCH  ZESPOŁÓWPRZEGLĄD  MNIEJSZOŚCIOWYCH  ZESPOŁÓW

nika. Gośćmi przeglądu byli mię-
dzy innymi: konsul RFN i w Opolu 
Ludwig Neudorfer, przewodniczą-
cy TSKN na Opolszczyźnie Nor-
bert Rasch, przewodniczący rady 
powiatu Józef Janeczko, przewod-
niczący TSKN w powiecie prudnic-
kim Robert Roden, burmistrzowie 
- Głogówka Andrzej Kałamarz i 
Białej Arnold Hindera oraz inni.

W czasie przeglądu wystąpiła 
młodzieżowa orkiestra dęta dzia-
łająca przy głogóweckim MGOK 
i chór Glogowia. Nie zabrakło 
również zespołów działających 
na terenie bialskiej gminy. Za-
chwyt publiczności bez wątpienia 
wzbudził występ Bialskiej Orkie-
stry Dętej, chóru Die Neudorfer 
z Nowej Wsi, chóru Seniores z 
Łącznika, chóry Ariam i Zgoda - z 
Chrzelic oraz Andrea Rzyszka - so-
listka, której piosenki przypadły 

do gustu uczestnikom przeglądu, 
a która również zachwyciła wro-
cławską publiczność we wrześniu 
br.  Gościnnie wystąpił także chór 
Kazimira z Kazimierza. Wszystkie 

występujące zespoły popisały się wy-
sokimi umiejętnościami wokalnymi 
i otrzymały pamiątkowe statuetki i 
dyplomy. 

(n)

 Współczesna szkoła powinna 
uświadamiać młodym ludziom, 
jaką ważną rolę w życiu człowieka 
odgrywa nauka języków obcych. 
Nawiązanie kontaktów  i współ-
praca ze szkołami z innych krajów 
jest dla polskiej szkoły potrzebą  
XXI wieku.

 Publiczne Gimnazjum w  Łącz-
niku podjęło się takiego zadania. 
W dniach 1-3 X 2009r. gościło de-
legację nauczycieli  z miejscowo-
ści Hattorf.

Inicjatorem przyjazdu niemiec-
kiej grupy do polskiej szkoły była 
pani Gabriela Neugebauer – soł-
tys z Pogórza.        

 Przedstawiciele Haupt und  
Realschule przyjechali do Łącz-
nika, aby zapoznać się z naszym 
regionem, systemem i organizacją 
oświaty oraz nawiązać współpracę 
. Podczas pobytu czteroosobowa 
delegacja zwiedziła nasze Gim-
nazjum, zapoznała  się z historią 
szkoły oraz obejrzała uroczy-
stość pasowania na gimnazjalistę 
i „Otrzęsiny” klas pierwszych.

Goście zostali zaproszeni 
na spotkanie z Burmistrzem Gmi-

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA MIĘDZY SZKOŁAMI WSPÓŁPRACA PARTNERSKA MIĘDZY SZKOŁAMI 
– OKNEM NA ŚWIAT.– OKNEM NA ŚWIAT.

ny Biała panem Arnoldem Hinde-
rą. W miłej atmosferze prowadzo-
ne były rozmowy na temat part-
nerstwa i przyszłej współpracy 
oraz międzynarodowej wymiany 
młodzieży.

 Przedstawiciele z Niemiec zwie-
dzili piękny i zabytkowy zakątek  
opolszczyzny – zespół pałacowo- 
parkowy  w Mosznej oraz znaj-
dującą się w sąsiedztwie Stadninę 

Koni – znanego w kraju ośrodka 
hodowli koni sportowych. Piękno 
przyrody i panujący wokół spo-
kój wywarły ogromne wrażenie  
na zwiedzających.

Uwieńczeniem pierwszego dnia 
pobytu było spotkanie integra-
cyjne przy grillu z nauczycielami 
Gimnazjum w Zielonej Zatoce. 
Prowadzone rozmowy podczas 
wieczoru „przyjaźni” były bardzo 

owocne dla obu stron. Uczestni-
cy poznali strukturę szkolnictwa 
w obu krajach, wymienili doświad-
czenia pedagogiczne, dyskutowali 
nad problemami nurtującymi pol-
ską i niemiecką oświatę.      

Zaproszeni goście zwiedzili 
również stolicę naszego woje-
wództwa – Opole oraz odbyli 
wycieczkę turystyczną na Kopę 
Biskupią w Jarnołtówku , gdzie 
podziwiali jesienny krajobraz 
Gór Opawskich.

Dzięki wizycie w Polsce delega-
cja z Niemiec poznała nasz region, 
jego historię i zabytki oraz najcie-
kawsze miejsca w okolicy.

Grono Pedagogiczne nasze-
go Gimnazjum ma nadzieję, 
że w przyszłości nawiążemy 
partnerską współpracę ze szkołą 
Haupt und Realschule w Niem-
czech. Pozwoli ona na utrzyma-
nie obustronnej przyjaźni oraz 
integrację młodzieży obu bliskich, 
lecz różnych narodów, nauczy 
szacunku i tolerancji dla dorobku 
kulturowego sąsiada.            

nauczyciel P.G. w Łączniku
Małgorzata KnapaNauczyciele z Niemiec w gimnazjum w Łączniku

Chór Die Neudorfer z Nowej Wsi Chór Seniores z Łacznika

Andrea Rzyszka

Chór Zgoda z Chrzelic
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Chrzelice, jedna z wielu opol-
skich wsi zauroczyła mieszkańców 
Dolnego Śląska, którzy odwiedzili 
Opolszczyznę. Gośćmi była ponad 
czterdziestoosobowa grupa lide-
rów wsi rozpoczynających na wła-
snym terenie wdrażanie Programu 
Odnowy. Jej celem była chęć sko-
rzystania z doświadczeń naszego 
regionu. Mieszkańcy, sołtys przed-
stawiciele stowarzyszeń i liderzy 
Odnowy Wsi ciepło przyjęli gości 
i przekazali im swoje doświadcze-
nia w osiąganiu sukcesów.

Na Opolszczyźnie program Od-
nowy Wsi jest realizowany od 12 lat, 
a w pierwszych doświadczeniach 
korzystaliśmy z doświadczeń Au-
striaków i Niemców. W 2009 r. Wie-
le wsi na naszym terenie, w tym 
Chrzelice są już wzorem dla innych 
województw. Nasza wieś, jej miesz-
kańcy i działające tu organizacje 
są wzorem godnym do naślado-
wania przez inne województwa. 
Chrzelice pokazały jak rozsławiać 
wieś w Europie i integrować miesz-
kańców  zarówno tych starszych jak 
i młodzież oraz dzieci. 

Danuta Roden - sołtys wsi, li-
derzy Odnowy Wsi oraz przedsta-
wiciele miejscowych organizacji 
przygotowali się do przyjęcia go-
ści. Największą satysfakcją było 
to, że wszyscy mogli się pochwalić 
swoimi sukcesami. Przede wszyst-
kim poczęstowali gości tradycyj-
nymi potrawami, do czego przy-
czyniły się panie z miejscowego 
koła KGW. Gości powitał Arnold 
Hindera - burmistrz Białej. W cza-
sie degustacji wystąpił miejscowy 
chór Zgoda. Następnie Teresa Ta-
rach - lider Odnowy Wsi przedsta-
wiła dorobek stowarzyszenia oraz 
realizację programów i projektów 
na terenie Chrzelic. 

Następnie goście zwiedzili miej-
scowe Wiejskie Centrum Kultury 
i Rekreacji - efekt jednego ze zre-
alizowanych projektów. W Cen-
trum zorganizowane były w tym 
roku po raz trzeci półkolonie dla 
dzieci. Ich pomysłodawcą była Te-
resa Tarach. Goście zwiedzili rów-
nież świetlicę DFK mieszczącą się 
w tym samym budynku.

Chrzelice - wieś pomysłówChrzelice - wieś pomysłów
Następnie goście mieli okazję 

do zwiedzenia pracowni kompute-
rowej, salę tradycji, w której historię 
wsi oraz chrzelickiego zamku przed-
stawił Eryk Murlowski. Wywiązała 
się tu ciekawa dyskusja z przed-
stawicielami dolnośląskiej grupy 
z racji podobnych zainteresowań 
i problemów. Na koniec tej dyskusji, 
po obejrzeniu wystawy zdjęć i pla-
nów zamku goście otrzymali w pre-
zencie książki o historii Chrzelic.

Głównym punktem wizyty był 
pokaz monocyklistów z sekcji 
chrzelickiego LZS, których szko-
leniem zajmuje się Ośrodek Szko-
lenia Monocyklistów Ichirinsha. 
Kilkunastoosobowa grupa dzieci 
i młodzieży zaprezentowała go-
ściom, program złożony z wielu 
ewolucji na monocyklach, w tym 
jazdę na „żyrafach”, czyli wysokich 
jednokołowych rowerach oraz ele-
menty zabaw i gier zespołowych. 

Gościom tak spodobała się dotąd 
nieznana im dyscyplina, że wielu 
spróbowało swoich umiejętności 
w jeździe na monocyklu. Pierw-
szym chętnym był Jacek Szwa-
grzyk - wójt gminy Gaworzyce, 
kolejnym dr Bogusław Wijatyk 
- dyrektor departamentu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.

W trakcie pokazów zapoznano 
gości z historią i działalnością sek-
cji i ośrodka mających wielki wpływ 
na rozwój i promocję wsi. Uczest-
nicy byli pod wrażeniem umiejęt-
ności zawodników oraz zdumieni 
faktem, że w przyszłym roku sekcja 
będzie obchodziła czterdziestolecie 
działalności i tym, że jest pionierem 
monocyklingu w Polsce.

Po ekwilibrystycznych emo-
cjach na monocyklach nie mniej-
sze czekały gości w sali trenin-
gowej w WCKiR. Mieści się tam 
dojo Yama no sakura, działające 
w ramach stowarzyszenia kultury 
fi zycznej Centrum Kobudo Kenky-
ukai. które działa od ponad 20 lat 
jest liczącą się w Europie organi-
zacją skupiającą środowisko nie-
sportowych sztuk walki. 

Eryk Murlowski

Gryzonie są odwiecznymi towa-
rzyszami życia człowieka. Człowiek 
tworzy warunki, w których gryzo-
nie mają zapewnione pożywienie 
i możliwość rozrodu 

Jednakże zarówno myszy jak 
i szczury należą do bardzo uciążli-
wych szkodników. Stwarzają duże 
zagrożenia sanitarne dlatego ko-
nieczne jest podejmowanie stałych 
działań mających na celu ich eli-
minowanie z otoczenia człowieka. 

Przebywając w pomieszczeniach 
dla ludzi i zwierząt gryzonie są po-
tencjalnymi czynnymi i biernymi 
nosicielami i siewcami groźnych 
dla człowieka bakterii, wirusów 
i pasożytów.

Cholera, dur brzuszny, dury 
rzekome, żółtaczka zakaźna, tu-
laremia, włośnica i wiele innych 
chorób powodowane są przez pa-
togeny lub pasożyty, których prze-
nosicielami są w głównej mierze 
szczury.

Również drobne gryzonie my-
szowate są postrzegane jako źródła 
zakażenia takimi chorobami jak 
salmonellozy, gorączką Q, lepto-
spirozy, kampylobakteriozy a tak-
że licznych chorób wirusowych 
jak np. wirusowego kleszczowego 
zapalenia mózgu.

Konieczność zwalczania gryzo-
ni wynika również ze znacznych 
strat ekonomicznych. Szczury, 
myszy powodują duże zniszcze-
nia zarówno żywności jak i stanu 
technicznego budynków, przewo-
dów elektrycznych, rur wodocią-
gowych.  

Gdy w naszym bezpośrednim 
otoczeniu pojawią się myszy 
czy szczury podejmujemy   działa-
nia mające na celu ich likwidację 
lub odstraszanie. Jednakże duże 
zagęszczenie budynków, stała do-
stępność do resztek żywności wy-
rzucanych do śmietników,  utrud-
nia eliminowanie gryzoni, które ła-
two przemieszczają się w bardziej 
dogodne warunki bytowania.

Dlatego konieczne jest mobili-
zowanie sił i środków w jednym 
czasie, wykładanie preparatów 
gryzoniobójczych w odpowied-
nio przygotowanych pomieszcze-
niach przez wszystkich właścicieli 
i użytkowników nieruchomości 
na terenie miasta, w organizowa-
nych akcjach deratyzacyjnych. 
Systematycznie przeprowadzane 
pozwalają znacznie zmniejszać po-
pulację gryzoni w bliskim sąsiedz-
twie człowieka.   

Zabiegi deratyzacyjne wykony-
wane są przez wyspecjalizowane 
ekipy deratyzacyjne oraz we wła-

POWSZECHNE POWSZECHNE 
AKCJE DERATYZACYJNE: AKCJE DERATYZACYJNE: 

Nakaz Nakaz 
czy konieczność?czy konieczność?

snym zakresie przez użytkowni-
ków nieruchomości.

Musimy pamiętać, że preparaty 
chemiczne są również trujące dla 
człowieka dlatego powinny być 
stosowane ostrożnie, zgodnie z za-
leceniami producenta podanymi 
na etykiecie preparatu,  wykładane 
jedynie w miejscach niedostęp-
nych dla dzieci oraz zwierząt do-
mowych.

Ograniczenie dostępu do źródeł 
wody, pożywienia poprzez sys-
tematyczne usuwanie resztek 
żywności oraz śmieci pozwala 
na zwiększenie zainteresowania 
gryzoni trutkami. Wynika z nich, 
że zakres podejmowanych dzia-
łań akcyjnych dotyczy budynków 
spółdzielczych, komunalnych oraz 
części jednostek gospodarczych. 
Właściciele prywatnych budyn-
ków mieszkalnych i kamienic 
usytuowanych często w centrum 
miasta w realizacji akcji deratyza-
cyjnych nie uczestniczą tłumacząc 
to brakiem problemu. Ilość kamie-
nic i budynków przechodzących 
w ręce użytkowników prywatnych 
w Białej z roku na rok zwiększa się, 
tym samym zmniejsza się zakres 
obszaru 8ch pobytu. Obowiązek 
wykonania deratyzacji na każdego 
właściciela, użytkownika nieru-
chomości, ustala  terminy prze-
prowadzania powszechnych akcji  
na terenie miasta.   

Jednakże deratyzacja powinna 
wynikać nie tylko z formalnego 
nakazu administracyjnego, ale   
ze świadomości zagrożeń wynika-
jących z obecności gryzoni.  

Ważne jest aby również 
po zakończeniu akcji deratyza-
cyjnej kontynuować działania 
profi laktyczne mające na celu 
uniemożliwianie wnikania, byto-
wania i namnażania się gryzoni 
w budynkach oraz wokół nich.  
Osiągnąć to można poprzez od-
powiednie zabezpieczenie bu-
dynków, likwidowanie wszelkich 
szpar, ubytków, zachowanie tzw. 
szczuroszczelności  oraz dokład-
ne sprzątanie, usuwanie śmieci, 
resztek żywności. Dotyczy to rów-
nież organizowania miejsc dokar-
miania ptaków w wydzielonych 
miejscach, z dala od zabudowań. 
W praktyce dokarmianie to ma 
miejsce w bezpośrednim sąsiedz-
twie budynków mieszkalnych, 
gdzie z okien   wyrzucane są reszt-
ki chleba np. na zadaszenia przy 
wejściach do klatek schodowych. 
Są to praktyki  wręcz dokarmiania 
a nie odstraszania gryzoni z na-
szego sąsiedztwa. 

     
Cibis Edyta 

ur. 1943 r., zm. 02.09.2009 r., zam. Biała

Bota Ginter
ur. 1940 r., zm. 28.09.2009 r., zam. Otoki

Sum Elżbieta
ur. 1935 r., zm. 01.10.2009 r., zam. Biała

Stankala Karol
ur. 1922 r., zm. 02.10.2009 r., zam. Brzeźnica

Olszynka Matylda
ur. 1923 r., zm. 05.10.2009 r., zam. Gostomia

Wencel Józef
ur. 1923 r., zm. 06.10.2009 r., zam. Kolnowice

Grziwa Bernhard
ur. 1932 r., zm. 14.10.2009 r., zam. Ligota Bialska 

 Odeszli�
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Piłkarze kończą rundę jesienną 
bieżącego sezonu i należy przy-
znać, że osiągane wyniki przez 
nasze zespoły napawają optymi-
zmem przed rundą wiosenną (za 
wyjątkiem seniorów z Białej). Re-
welacyjna jest postawa drużyny 
z Pogórza w klasie B, która dopiero 
w dziesiątej kolejce poznała gorycz 
porażki. Mimo to została mistrzam 
jesieni. W tej klasie bardzo dobrze 
prezentuje się również zespół 
z Olbrachcic, ale to było do prze-
widzenia (oceniając kadrę zawod-
ników jak i poziom organizacyjny 
w klubie) i na pewno liczyć będzie 
się w walce o awans do klasy wyż-
szej. Natomiast bardzo niepokoją-
ca jest postawa drużyny z Białej, 
która walczyć musi o ... utrzyma-
nie się w tej klasie! Niepokojące 
jest to, że bialska Polonia więk-
szość spotkań gra w niekomplet-
nym składzie. 

Klasa C została zdominowana 
przez nasze drużyny (na 9 zespo-
łów, 4 to nasze) nie tylko ilościowo 
ale i jakościowo. Co prawda zosta-
ła jeszcze runda wiosenna i w piłce 
wszystko jest możliwe to jednak 
wszystko wskazuje na to, że awans 
będzie należał do jednej z naszych 
drużyn. Obecnie w najlepszej sy-
tuacji są Kolnowice, ale niewiele 
traci Ligota Bialska-Radostynia. 
Pochwały należą się również ze-
społowi z Chrzelic, który nigdy 
w rundzie jesiennej nie nazbierał 
tylu punktów. Na uznanie zasłu-
guje cenny remis z bardzo groź-
nym Gromem Szybowice. Posta-
wa drugiej drużyny Olbrachcic 
w tej klasie musi być oceniona 
również pozytywnie, zwłaszcza, 
że jest to ich pierwszy sezon.

W młodzieżowej piłce też 
za bardzo niema na co narzekać. 
Juniorzy z Białej  walczą o awans 
do I ligi, to nie żart!. W obecnym 
sezonie w związku z utworzeniem 
ligi międzywojewódzkiej awan-
sować będą dwa zespoły z każdej 
grupy. W naszej grupie pierwsze 
miejsce zarezerwowane jest dla 
rewelacyjnych juniorów z Dzier-
żysławia a o drugie walczy gru-
pa czterech drużyn z podobnym 
dorobkiem punktowym - w tym 
nasza. Trampkarze z  Pogórza 
tradycyjnie należą do elity w tej 
kategorii wiekowej. W obecnym 
sezonie wytworzyła się ciekawa 
sytuacja. Trzy drużyny przez nie-
mal całą rundę miały taką samą 
zdobycz punktową (Pogoń, Spar-
ta i Polonia Pogórze). Po remisie 
naszych ze Spartą wydawało się, 
że tak będzie również po meczu 
z Pogonią Prudnik. Niestety rzut 
karny w ostatniej minucie i pierw-
sza porażka. Ale młodzi piłkarze 
z Pogórza obiecali, że w rundzie 
wiosennej powetują sobie tą pe-
chową porażkę.

EMOCJONUJĄCA 
  JESIEŃ

Prezentujemy wyniki osiągnięte 
przez nasze drużyny:

Klasa B
Olbrachcice – Zawada      3:0
Niemysłowie – Biała      3:0
Pogórze – Rzepcze      7:1
Czyżowice – Olbrachcice      0:3
Biała – Pogórze       0:3
Olbrachcice – Dębowiec      5:2
Pogórze – Lubrza      2:0
Biedrzychowice – Biała      7:1
Dytmarów – Olbrachcice     2:0
Biała – Moszczanka      4:1
Zawada - Pogórze      0:3
Olbrachcice – Niemysłowie 3:2
Pogórze – Dębowiec      2:3
Czyżowice – Biała      3:4

Klasa C 
Lubrza II – Kolnowice      1:7
Ligota B.-Radostynia – Ścinawa 
Nyska II       3:1
Rudziczka – Chrzelice      0:7
Olbrachcice II – Lubrza II   8:1
Chrzelice – Łąka Prudnicka 0:5
Kolnowice – Ligota B.- Radost. 1:1
Lubrza II – Ligota B.-Radost. 0:4
Olbrachcice II – Chrzelice  0:0
Chrzelice – Lubrza II 2:0
Szybowice – Olbrachcice II 2:0
Kolnowice – Rudziczka 2:1
Rudziczka – Ligota B.-Radost. 3:9
Łąka Prudnicka – Kolnowice 1:5
Olbrachcice II – Ścinawa N. II 3:1
Chrzelice – Szybowice 1:1

II liga juniorów
Łowkowice – Biała  1:2
Biała – Wysoka   5:2
Bogdanowice – Biała  3:1
Biała – Zawada   4:0
Boguchwałów – Biała  2:9

Liga trampkarzy
Pogórze – Dytmarów  6:0
Ścinawa Nyska – Pogórze 1:5
Lubrza – Pogórze  0:20
Pogórze – Sparta Prudnik 2:2
Pogoń Prudnik – Pogórze 1:0

Loty gołębi młodych to pierwszy 
etap przygotowań do rywalizacji 
w starszej kategorii. Jednak nie 
wszyscy hodowcy preferują taką 
metodę pozyskiwania doświad-
czenia przez ptaki – są także tacy 
którzy indywidualnie „trenują” 
gołębie. Niemniej współzawod-
nictwo gołębi młodych dostarcza 
wielu emocji, gdyż na tym etapie 
życia ptaki są nieprzewidywalne i 
ich właściciele muszą wykazać się 
dużą wiedzą przy typowaniu do 
poszczególnych lotów. Jest jeszcze 
jeden element, który powoduje, że 
zawody te dostarczają dodatkową 
porcję niepewności a mianowicie 
znaczne ubytki w stadzie.  Żeby zo-
brazować skalę tego procesu nale-
ży przytoczyć kilka cyfr. Do pierw-
szego lotu 153 hodowców zgłosiło 
7292 gołębi, natomiast w ostatnim 
wystartowało już tylko 2641 (116 
hodowców). Sezon ten był również 
wyjątkowy ponieważ planowano 
pięć lotów a odbyło się … sześć.

Miniony sezon gołębi młodych 
był bardzo udany dla Mateusza 
Cziomera (sekcja Ligota Bialska). 
Został on mistrzem Oddziału 
Prudnik ( jako jedyny zdobył kom-
plet konkursów), wygrał również 
klasyfi kację szybkościową a jego 
ptaki zdobyły trzy pierwsze miej-
sca w klasyfi kacji na najlepszego 
gołębia Oddziału Prudnik. 

Obecnie w sekcjach odbywają 
się spotkania na których nagra-
dzani są najlepsi hodowcy i bardzo 
emocjonalnie analizuje się minio-
ny sezon.

Prezentujemy najlepszych w po-
szczególnych sekcjach. W nawia-
sach: miejsce w Oddziale Prudnik/ 
ilość zdobytych konkursów/ suma 
uzyskanych punktów.

MATEUSZ NAJLEPSZY
Rostkowice
1. Józef Badura(23/44/6951,44)
2. Alfred Daniel (28/42/6615,47 )
3. Alfred Barysz (51/35//5608,14)
4. Józef i Adrian Kozubek 

(58/35/5151,52)
5. Tomasz Simonides 

(83/24/3442,52)
6. Tomasz Twardy 

(86/22/3279,42) 

Biała
1. Robert Reszka  (59/33/5122,78)
2. Alfred Kosz (67/30/4458,94)
3. Krystian Majwald (75/26/3921,06)
4. Grzegorz i Damian Jarosz 

(77/27/3767,43)
5. Horst Alter (78/27/3723,08)
6. Jan Lemko (80/24/3642.91)

Ligota Bialska
1. Mateusz Cziomer 

(1/60/9990,65)
2. Kazimierz Zając 

(10/52/8187,31)
3. Wacław Fluder 

(12/49/8002,29)
4. Norbert Przyklenk 

(13/47/7602,70)
5. Artur Spyra (44/37/5813,40)
6. Joachim Klose (63/35/4791,35)

Łącznik
1. Reinhold Przyklenk 

(9/53/8256,80)
2. Adam Springer (19/45/7211,34)
3. Piotr Siwakowski 

(20/46/7084,42)
4. Mateusz Baron 

(32/38/6452,85)
5. Emil Deszczka (45/37/5721,24)
6. Wiesław Radecki 

(48/38/5684,93)
jk

Podziękowania
Rada sołecka Łącznika składa serdeczne podziękowania wszyst-

kim, którzy przyczynili się do organizacji parafi alnych dożynek. 

PODZIĘKOWANIA KIEROWANE SĄ DO:
–  Firmy Handlowo Usługowej „Wiktor” z Białej 
 (Barbara i Ryszard Hanko)
–  Firmy Handlowej „Mineral Pasz” z Ligoty Bialskiej 
 (Jadwiga i Hubert Heda),
–  Cukierni „Cebula” ( Irena i Joachim Cebula),
–  Cukierni „Pela”) ( Małgorzata i  Henryk Pela),
–  Sklepu spożywczego „Mini Sam” (Gizela i Emil Deszczka)
–  Sklepu spożywczego Haliny i Józefa Pawlaków,
–  Sklepu wielobranżowego „DUO” z Łącznika,
–  Galerii kwiatów z Łącznika (Gabriela Riedel),
–  Firmy „Rol – Pol” (baza w Łączniku)
–  Zakładu Elektromechanicznego z Białej (Ernest Graba)
–  wszystkim ofi arodawcom fantów do loterii 
–  dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom z placówek oświatowych 

Łącznika

Szczególne podziękowania kierowane są do pań, które z wielkim 
mozołem przez kilka tygodni tworzyły koronę żniwną. 

Alfred Wistuba - sołtys Łącznika
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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

����������������������	
�������
�����������������������������������

Bezpieczne wypłaty wynagrodzeń, emerytur i rent gwarantuje

Konto Osobiste 
Konto pełne korzyści

Całodobowy dostęp do pieniędzy  

24h Internetowy dostęp do rachunków bankowych
24h SMS dostęp do informacji o stanie na kontach

DEPOZYTY
 zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Białej chronione są przez

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY ( BFG )

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

meble na wymiar:
kuchnie, garderoby, szafy wnękowe

niskie ceny - krótkie terminy realizacji

Prudnik, Młyńska 9, tel. 790 839 188, 790 832 644

Tani opał
Brykiet ze słomy
Cena luzem 350 zł za tonę lub w małych workach 380 zł za tonę

Zamówienia telefonicznie

077 437 69 17 lub 0600 98 94 17
lub osobiście Śmicz 137

 

OGŁOSZENIE

Sprzedam 1 ha pola 

na terenie Rostkowic.
tel. kraj. 077/ 4375 110

z zagranicy 0049/ 794 163 118 (BRD)

OGŁOSZENIE
Sprzedam mieszkanie 48,7 
m kw. II piętro w Prudniku, 

ul. Skowrońskiego - 2 
pokoje, kuchnio - jadalnia, 2 

przedpokoje, balkon.
Tel. 607 858 172



PANORAMA BIALSKA � PAŻDZIERNIK � 200912

Przedstawienie z okazji Dnia Kobiet

Publiczne Gimnazjum w Białej zostało powołane do życia już dziesięć 
lat temu (1.09.1999 r.). Dziś jest to szkoła z tradycjami i wspaniałym do-
robkiem. Nasi uczniowie uczestniczyli aktywnie i z sukcesami na wszyst-
kich szczeblach w olimpiadach i konkursach. Zawsze działo się tu dużo, 
bo realizowaliśmy ciekawe pomysły i projekty, które porywały zapaleń-
ców. Dzięki rzetelnej pracy nasi uczniowie osiągają dobre wyniki na eg-
zaminach. Konsekwentnie realizowany program wychowawczy przynosi 
dobre efekty. Absolwenci są naszą chlubą. Jako szkoła aktywnie uczest-
niczymy w życiu bialskiej społeczności.

O sukcesie naszej placówki świadczy i to, że panuje w niej wyjątkowa 
atmosfera. Tworzą ją ludzie, którzy kiedyś postanowili, że warto poświę-
cić czas i zawodowe życie na dobry projekt. Wciąż go realizujemy. Wciąż 

X -  LECIE BIALSKIEGO GIMNAZJUM
pracujemy. Jako grono pedagogiczne jesteśmy zjednoczeni wokół wspól-
nych zadań.

Wspaniale jest popatrzeć jak zmieniają się i dorastają nasi wychowan-
kowie. A ponieważ życie jest przygodą, przeżywają ją w murach nasze-
go gimnazjum. Wielokrotnie słyszymy na pożegnanie słowa - „Byłem 
tu szczęśliwy”.

Prawdziwym wsparciem są dla nas rodzice, dzięki ich wsparciu i zaan-
gażowaniu nasza praca ma sens. Nie wyliczam nazwisk ani cyfr, nie ze-
stawiam faktów z minionego dziesięciolecia. Jest ich zbyt wiele. Ale przy-
pomnę nazwiska naszych dyrektorów - twórcy gimnazjum Marka Struka 
i obecnego dyrektora Wojciecha Szukalskiego.

Romana Gancarz

Dzień Integracyjny

Szkolne Jasełka Gimnazjaliści na drezynach

Przed gmachem Sejmu RP W gabinecie biologicznym


