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Zamyślenia
Bożonarodzeniowe

Szczęśliwych Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz pomyślności, zdrowia, zadowolenia 
w Nowym 2011 roku

życzy mieszkańcom miasta i gminy
Burmistrz

Arnold Hindera
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Najazd Mikołajów

	 5	grudnia	w	godzinach	przedpo-
łudniowych	na	bialskim	Rynku	poja-
wiła	się	grupa	Mikołajów	–	członków	
z	Opolskiego	Towarzystwa	Motoro-
wego	OPM	Prudnik.	

	 Wśród	nich	był	Wojciech	Kali-
cińsk i	 -	 inicjator	 pojawienia	 się	
grupy	kilku	Mikołajów	na	Rynku	
w	Białej,	którzy	rozdawali	dzieciom	
słodycze	zakupione	z	własnych	środ-
ków	Towarzystwa.	Na	lawecie	znajdo-
wał	się	jeden	z	dwóch	posiadanych	
legendarnych	Harleyów	Davidsonów.	
Największe	jednak	zainteresowanie	
dzieci	wzbudziły	przejażdżki	cztero-
kołowym	quadem.
	 Mikołaje	nie	zawiedli,	ponieważ	
mimo,	że	chętnych	do	przejażdżek	
w	towarzystwie	jednego	z	Mikołajów	
było	wielu	to	wszyscy	oni	skorzystali	
z	krótkiego	przejazdu	quadem.	

	 W	godzinach	wieczornych	w	sali	
bialskiego	Gminnego	Centrum	Kul-
tury	dla	najmłodszych	zaprezento-
wana	została	sztuka		pn.	Kot	w	butach	
w	 w ykonaniu	 aktorów	 z	 Zespołu	
A RT.-R E	 z 	 K ra kowa . 	 Dziec iom	
przedstawienie	 bardzo	 się	 podo-
bało	o	czym	świadczyły	żywe	reak-
c je 	 na 	 roz g r y wając e 	 s ię 	 s c eny.	

	 Na s t ę pn ie 	 d z ie c i 	 o dw ie d z i ł	
św.	Mikołaj,	który	każdemu	z	nich	
wręczył	paczki	z	prezentami.	Więk-
szość	dzieci	była	odważna	i	nie	bała	
się	Mikołaja	i	chętnie	się	z	nim	foto-
grafowała.	Emocji	i	wrażeń	nie	zabra-
kło.	Mikołajki	były	imprezą	ze	wszech	
miar	udaną	i	warto	było	ją	zorgani-
zować.

	 Wraz	z	nowym	rokiem	liturgicznym	
Adwentem,	który	jest	pamiątką	oczeki-
wania	narodu	wybranego	i	całej	ludzko-
ści	na	obiecanego	Mesjasza	rozpoczyna	
się	przygotowanie	do	Świąt	Bożego	Naro-
dzenia.	Powoli	trzeba	sprzątać	mieszka-
nie,	dom	i	obejście,	pomyśleć	o	przy-
ozdobieniu	domu,	choince	i	ozdobach	
na	niej;	trzeba	przygotować	prezenty	
dla	najbliższych	a	zwłaszcza	dzieci,	nie	
można	zapomnieć	o	zakupach	i	przy-
gotowaniu	potraw	wigilijnych	i	świą-
tecznych,	a	przy	tym	codzienna	praca	
i	codzienne	obowiązki.	Im	bliższe	są	
święta	tym	pracy	i	przygotowań	więcej.	
Adwent	to	także	przygotowanie	na	osta-
teczne	spotkanie	z	Jezusem	Chrystusem	
w	chwili	naszej	śmierci	bądź	powtórnego	
przyjścia	Zbawiciela	na	końcu	czasów.	
Ta	prawda	to	także	czujność	i	gotowość	
na	spotkanie	z	Bogiem.
	 Pytam	młodzież	na	co	czekamy	
w	tym	okresie:	na	święta	(lekcji	nie	
będzie,	prezenty	pod	choinką,	wiecze-
rzę	wigilijną	z	pysznymi	potrawami	(jaki	
wyśmienity	barszcz	robi	moja	mama),	
ryby,	a	zwłaszcza	karp	którego	smak	jest	
wyjątkowy	w	tym	dniu,	makówki,	pie-
rogi,	kutia	itp.,	odwiedziny	z	Niemiec,	
chociaż	lepiej	aby	przysłali	paczkę,	spo-
tkanie	rodzinne,	wyjątkowa	atmosfera,	
spotkanie	rodzinne,	łamanie	się	opłat-
kiem,	życzenia,	kolędy.
	 Te	zewnętrzne	przygotowania	nie	

powinny	zasłonić	przygotowania	naszego	
wnętrza:	roraty,	spowiedź	świąteczna	i	
moje	spotkanie	z	Bogiem,	rodzącym	się	
Jezusem	we	mnie	i	dla	mnie	jak	również	
moich	bliskich.
	 Czy	jestem	tak	zdziwiony	narodze-
niem	Zbawiciela	jak	pasterze,	których	
olśniła	jasność	z	nieba?	Czy	jestem	na	
nowo	zdumiony	tym	niezwykłym	wyda-
rzeniem,	czy	tylko	są	to	kolejne	święta	
w	moim	życiu.?	Czy	jestem	zaskoczony	
tym	wspaniałym	gestem	Bożej	Miłości	w	
postaci	bezbronnego	dziecięcia?	Czy	jest	
wyjątkowe	wydarzenie	w	moim	życiu?	
Bóg	staje	się	człowiekiem,	przychodzi	
aby	mnie	zbawić.
	 W	każdym	domu	i	w	każdej	wspólno-
cie	kiedy	zasiadamy	do	wieczerzy	wigi-
lijnej,	łamiemy	się	opłatkiem,	składamy	
sobie	życzenia,	spożywamy	potrawy	
wigilijne	urzeczywistnia	się	Betlejem	
„Dom	Chleba”,	w	którym	najważniejszy	
jest	ON:	rodzący	się	Bóg.	Każdy	z	nas	i	
każda	ludzka	wspólnota	może	Go	przyjąć	
lub	może	przed	nim	zamknąć	drzwi.	
	 Każdy	z	nas	ma	na	tyle	dużą	dłoń,	
że	może	z	niej	uczynić	Betlejem.	Każdy	
ma	tyle	gorące	serce,	że	może	przyjąć	
nową	rodzącą	się	Miłość:	do	tego	wystar-
czy	wiara	i	nadzieja,	a	Miłość	przyjdzie	
sama.

o. Franciszek Bieniek
Proboszcz parafii p.w. WNMP w 

Białej (Kamilianin)

W imieniu radnych bialskiej Rady Miejskiej
wszystkim mieszkańcom naszej gminy

radosne życzenia świąteczne
oraz w nadchodzącym 2011 roku

dużo radości i zadowolenia
życzy Przewodniczący

Robert Roden
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Inauguracyjna sesja

	 Obrady	otworzyła	seniorka,	radna	
Maria	Moszczeńska.	Wybrani	radni	
złożyli	ślubowanie.
	 Następnie	powołana	została	komi-
sja	skrutacyjna	pod	przewodnictwem	
radnej	Ewy	Kontny.		Do	wyborów	prze-
wodniczącego	Rady	zgłoszona	została	
kandydatura	Roberta	Rodena.	Został	on	
wybrany	na	nową	kadencję	w	głosowa-
niu	tajnym	i	przejął	dalsze	prowadzenie	
obrad.	Podziękował	za	zaufanie	zapew-
nił,	że	będzie	powierzone	obowiązki	
starał	się	wykonywać	jak	najlepiej.	W	
tajnym	głosowaniu	wybrani	zostali	
również	zastępcy	przewodniczącego	
Rady.	Zostali	nimi	Leonard	Peszel	i	
Jacek	Czerwiński.	
	 W	dalszej	części	obrad	wybrano	
przewodniczących	komisji.	W	gło-
sowaniu	jawnym	przewodniczącymi	
poszczególnych	komisji	Rady	wybrani	
zostali:	

komisji	 oświaty,	 kultury,	 zdro-
wia,	spraw	socjalnych	i	porządku	
publicznego		-	Joachim	Kosz
komisji	rolnictwa,	gospodarki	żyw-
nościowej,	leśnictwa	i	ochrony	śro-
dowiska	–	Alfred	Krupa
komisji	gospodarczej	–	Gabriela	
Neugebauer
komisji	rewizyjnej	–	Felicja	Kaspe-
rek.

Na	wniosek	radnego	Joachima	Kosza	
podjęta	została	uchwała,	że	każda	z	tych	
komisji	będzie	działać	w	pięcioosobo-
wych	składach.	Powołano	członków	
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	 Inauguracyjna	sesja	nowej	Rady	Miejskiej	w	Białej	
odbyła	się	1	grudnia.	Przewodnicząca	Miejskiej	Komisji	
Wyborczej	Barbara	Semerga	wręczyła	wszystkim	rad-
nym	wybranym	w	listopadowych	wyborach	samorzą-
dowych	zaświadczenia	o	wyborze	do	składu	Rady.

wszystkich	czterech	komisji	problemo-
wych	Rady	Miejskiej.	Poniżej	przedsta-
wiamy	ich	pełne	składy	osobowe.

Komisja	Gospodarcza:
1.	Gabriela	Neugebauer	–	przewod-
nicząca
2.	Marcin	Haberecht	–	członek
3.	Lidia	Cziomer	–	członek
4.	Maria	Moszczeńska	–	członek
5.	Jacek	Czerwiński	–	członek

Komisja	Oświaty,	Kultury,
Zdrowia,	Spraw	Socjalnych

i	Porządku	Publicznego:
1.	Joachim	Kosz	–	przewodniczący
2.	Felicja	Kasperek	–	członek
3.		Leonard	Peszel	–	członek
4.	Robert	Roden	–	członek
5.	Henryk	Spyra	–	członek

Komisja	Rolnictwa,	Gospodarki	
Żywieniowej,	Leśnictwa	
i	Ochrony	Środowiska:

1.	Alfred	Krupa	–	przewodniczący
2.	Ryszard	Hanko	–	członek
3.	Jan	Malek	–	członek
4.	Monika	Wolna	–	członek
5.	Ewa	Kontny	–	członek

Komisja	Rewizyjna:
1.	Felicja	Kasperek
2.		Ewa	Kontny
3.	Gabriela	Neugebauer
4.	Lidia	Cziomer
5.	Joachim	Kosz

Jubilatom najserdeczniejsze życzenia
długich lat życia i zdrowia

składa Burmistrz Białej

Złote  Gody
Elżbieta i Bruno Klose

zam. Józefów
ślub: 21.12.1960 r.

Nasi	radni
do	Rady	Powiatu

Wybrani	do	Rady	Powiatu	Prudnickiego	z	terenu	gminy	Biała	
na	nową	czteroletnią	kadencję	2010	-	2014	zostali:

1.	Krzysztof	Glombitza	z	Białej,
2.	Teresa	Kamieniecka	–	Hreczaniuk	z	Gostomi
3.	Joachim	Mazur	z	Białej,
4.	Janusz	Siano	z	Chrzelic

Podziękowanie
	 Dziękujemy	wszystkim	mieszkańcom	miasta	i	gminy	Biała,	którzy	
w	listopadowych	wyborach	obdarzyli	nas	zaufaniem	i	oddali	głosy	
na	nasze	kandydatury	do	Rady	Miejskiej	w	Białej	na	nową	kaden-
cję	2010	–	2014.

W imieniu radnych do Rady Miejskiej w Białej
Przewodniczący RM

Robert Roden

Podziękowanie
	 Wszystkim	wyborcom,	którzy	oddali	na	nas	głosy	w	listopado-
wych	wyborach	samorządowych	do	Rady	Powiatu	Prudnickiego	
składamy	serdeczne	podziękowania

Teresa Hreczaniuk – Kamieniecka, Krzysztof Glombitza,
Joachim Mazur, Janusz Siano

Podziękowanie
	 Dziękuję	wszystkim	wyborcom,	którzy	w	 listopadowych	
wyborach	samorządowych	obdarzyli	mnie	zaufaniem	i	głosowali	
za	powierzeniem	mi	funkcji	radnego	Rady	Miejskiej	w	Białej.

Joachim Kosz

Samstagskurse für 
Kinder w Łączniku!

	 W	sobotę,	02	października	2010	
roku,	w	Łączniku	rozpoczęła	swoją	
działalność	„sobotnia	szkółka”	języka	
niemieckiego	dla	dzieci	w	wieku	6-11	
lat.	Zajęcia	odbywają	się	co	tydzień.
	 Nowy	rok	szkolny	zainaugurowano	
w	obecności	rodziców	oraz	zarządu	
DFK	Łącznik.	Na	zajęcia	uczęszcza	
16	dzieci.	Prowadzenia	rocznej	nauki	
języka	podjęła	się	p.	Agata	Wybraniec,	
mieszkanka	Łącznika.	Najważniejszym	
celem	spotkań	jest	przybliżenie	„języka	
serca”	naszym	najmłodszym.	Zajęcia	
ze	względu	na	bezpieczeństwo	dzieci	
odbywają	się	w	pomieszczeniach	OSP	
Łącznik.	Zarząd	DFK	dziękuje	serdecz-
nie	p.	Hubertowi	Kolek	za	pomoc	w	
realizacji	tego	przedsięwzięcia.	

Franciszek Stankala
Przewodniczący DFK Łącznik

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz

wszelkiej pomyślności i radości
w Nowym 2011 Roku

życzy
Czytelnikom i ich rodzinom 

Redakcja „Panoramy Bialskiej”

Gminny kalendarz
w sprzedaży

	 Jeśli nie nabyłeś jeszcze bogato 
ilustrowanego kalendarza z czarno 
– białymi i kolorowymi zdjęciami 
Białej możesz go nabyć w skle-
pach prowadzących sprzedaż 
„Panoramy Bialskiej”.
 Wydawcą kalendarza na 2011 
rok jest Urząd Miejski w Białej, 
przy współudziale Gminnego 
Centrum Kultury. Cena kalenda-
rza 8 zł. Może on być wspania-
łym podarunkiem gwiazdkowym, 
zwłaszcza dla tych członków 
rodzin, którzy mieszkają poza 
terenem naszej gminy.
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Anna Myszyńska

Gody idą

Nowe Technologie
na Usługach Edukacji

 w Publicznym 
Gimnazjum w Białej

	 Jak	 zainteresować	 ucz-
nia	 daną	 dyscypliną	 nauki	
i	 zachęcić	 go	 w	 przyszłości	
do	pogłębiania	własnej	wie-
dzy?	W	bialskim	gimnazjum	
realizowany	jest	projekt,	któ-
ry	 umożliwia	 wyrównanie	
szans	edukacyjnych	poprzez	
wprowadzanie	 innowacyj-
nych	 skutecznych	 form	 na-
uczania.

	 W	projekcie	są	wykorzystywane	
nowoczesne	technologie	pozyskiwa-
nia	i	przetwarzania	informacji.	Dzięki	
temu	nasi	gimnazjaliści	ćwiczą	spostrze-
gawczość,	dedukcję,	są	pobudzani	do	
własnych	analiz,	rozwijają	wyobraźnię	
i	konstruktywne	myślenie.
	 Nasz	projekt	realizowany	jest	przez	
4	grupy	uczniów.	Na	zajęciach	prowa-
dzonych	przez	pana	Zbigniewa	Kucika	
z	 techniki	 i	BRD	będą	realizowane	
zagadnienia	związane	z	bezpieczeń-
stwem	w	ruchu	drogowym	w	formie	
zajęć	teoretycznych	i	praktycznej	jazdy	
rowerem	i	motorowerem	po	miasteczku	
ruchu	drogowego	i	po	najbliższej	oko-
licy.	Efektem	zajęć	będzie	opracowa-
nie	filmów	dydaktycznych	i	prezentacji	
multimedialnych.
	 W	ramach	zajęć	 z	wychowania	
fizycznego,	które	prowadzi	pan	Woj-
ciech	Szukalski,	młodzież	zapozna	się	
z	ciekawą	formą	aktywności	fizycznej,	
jaką	jest	turystyka	rowerowa	oraz	nauka	
jazdy	na	monocyklach.	Zajęcia	te	będą	
u	uczniów	rozwijać	zainteresowania,	
wytwarzać	nawyk	czynnego,	kultural-
nego,	twórczego	spędzania	wolnego	
czasu.
	 Natomiast	 połączenie	 biologii,	
ekologii	 i	chemii	na	zajęciach	pani	
Anny	Florczak	–	Grzegockiej	ma	na	
celu	monitoring	środowiska	w	gminie	
Biała	ze	szczególnym	uwzględnieniem	
czystości	wody	i	powietrza.	Uczniowie	
będą	badać	i	analizować	parametry	che-
miczne	dotyczące	czystości	wód	oraz	
biologiczne	wskaźniki:	rośliny	i	zwie-
rzęta	jako	indykatory	środowiska.
	 Zajęcia	z	matematyki	u	pani	Beaty	
Apostel	rozszerzą	wiedzę	matematyczną.	
Uczestnicy	zajęć	będą	mogli	wykorzy-
stać	swoje	umiejętności	w	praktyce	
podczas	zajęć	w	Banku	Spółdzielczym,	
Spółce	WiK	i	Urzędzie	Miejskim.
	 Uczniowie	klasy	 III	przygotują	
pomoce	z	różnych	dziedzin	zawiera-
jące	elementy	matematyki	dla	uczniów	
klas	młodszych.
	 Podsumowaniem	zajęć	będą	kon-
kursy	matematyczne	zorganizowane	
w	oparciu	o	przygotowane	pomoce.
	 W	ramach	programu	szkoła	wzbo-
gaciła	się	o	sprzęt	z	zakresu	technologii	
informacyjnej	o	wartości	9	500	zł.
	 Zajęcia	cieszą	się	zainteresowaniem	
wśród	gimnazjalistów,	a	my	wierzymy,	
że	rozwijamy	pasjonatów	zainteresowa-
nych	nauką.

Romana Gancarz

KIERMASZ MIKOŁAJKOWY
W GIMNAZJUM W BIAŁEJ

	 Już	 po	 raz	 drugi	 w	 niedzielę,	
5.	grudnia,	odbył	się	KIERMASZ 
MIKOŁAJKOWY 	 w	 gimnazjum	
w	Białej.	Mimo	niesprzyjającej	aury	
znów	odwiedziły	nas	tłumy	gości.
	 I	wszyscy	ulegli	magicznej	atmo-
sferze	świąt.	
	 Nasza	sala	gimnastyczna	zmieniła	
się	w	magiczne	miejsce.	Mrok	gru-
dniowego	wieczoru	rozpraszały	pięk-
nie	przybrane	i	oświetlone	kramiki	
i	świece	przy	stołach,	gdzie	spotykali	się	
całymi	rodzinami	znajomi.	Stoiska	przy-
gotowały	wszystkie	klasy	oraz	Samo-
rząd	Uczniowski,	koło	Wolontariatu,	
świetlica	oraz	zespół	Stars.Wabiła	nie	
tylko	nastrojowa	dekoracja,	ale	też	zapa-
chy:	kawy	i	ciast,	pachnących	pierni-
ków,	grzańca,	barszczu	z	krokiecikami,	
pierożków,	sałatek.	Kusiły	świąteczne	
wieńce	i	ozdoby,	stroiki	i	orzeszki.	A	
ponieważ	dzieciom	się	nie	odmawia,	
wszyscy	chętnie	kupowali	łakocie.
	 Nasi	uczniowie	wystąpili	z	trzygo-
dzinnym	programem	artystycznym.	
Nastroju	dopełniały:	świąteczna	pre-
zentacja	multimedialna	przygotowana	
przez	p.	J.	Grelich,	kolędy	i	pastorałki	
wyśpiewane	i	zagrane	przez	uczniów	p.	
E.Baran	i	tańce	w	wykonaniu	wycho-
wanków	p.	A.	Hindery,	p.V.	Mączki	i	p.	
M.Tyrpuły.	Wszyscy	czekali	na	występy	
STARS	i	samej	p.	Aleksandry	Hindery	
która	indywidualnie	i	w	duecie	z	p.	
Joanną	Weremko	ze	szkoły	Salsoma-

nia	zaprezentowały	się	w	ognistej	salsie	
reprezentując	poziom	światowy.	Nie-
zwykle	efektownie	wypadł	finał.
	 Kiermasz	przygotowali	pracownicy	
gimnazjum,	uczniowie	i	ich	wspaniali	
rodzice	przy	wsparciu	Rady	Rodziców,	
a	pomoc	techniczną	zawdzięczamy	p.P.	
Apostel	i	p.R.	Gackowi.
	 Odwiedzili	nas	nie	tylko	rodzice	
gimnazjalistów,	ale	liczni	mieszkańcy	
Białej.	 Swoją	 obecnością	 imprezę	
uświetnili	pan	burmistrz,	A.	Hindera,	
przewodniczący	Rady	Miejskiej,	p.	R.	
Roden,	dyrektor	,,Ustronianki”,	p.P.	
Rubiński.
	 Mile	spędzony	grudniowy	wieczór	
jest	zapowiedzią	nadchodzących	Świąt	
Bożego	Narodzenia.	

Romana Gancarz

	 Tak	wdycki	padali	starka,	abo:	
Na	Gody	banie	jednoł	gałś,	a	po	
Godach,	tj.	na	Nowy	Rok,	drugoł.	
Czamu	Gody	a	nie	świałta	Bożego	
Narodzenioł?

	 Jest	to	wiałże	bardzo	stary	powie-
dzynie.	Tak	jest	tyż	z	Dzieciontkał,	
jak	se	rzekło:	zrobia	Ci	na	Dzieciątko	
fuzek le,	 dosta łch	 na	 Dzieciątko	
bluza,	Dzieciontko	przyniesło	mi	to	
abo	tamto	–	tak	to	se	doma	padało.	
A	Gody	to	nie	jyno	ucztowanie	wigi-
lijne,	tyż	szczęśliwość,	zapowiedź	
wiecznych	Godów.	Ten	biały	śnieg	
przypominoł	biel	duszy,	ludzie	spie-
szą	przed	Godoma	do	sakramentów	
świałtych.	Ludzie	co	50	lołt	ze	sobą	
żyją	tyż	obchodzą	złote	gody,	wielkie	
świałto.	Są	tela	lołt	raza	na	dobry	
i	zły.	To	jest	wielkie	szczęście.
	 Wilijoł	zaś	przyjała	se	w	Polsce	
w	18-tem	wieku,	a	już	takoł	trady-
cja	to	łod	XX	wieku.	I	jest	to	tyż	noc	
świałtoł	u	nołs.	W	inszych	krajach	
tak	nie	świałtują.	Nawet	u	nołs	doma	
były	wilije	skromny,	dziepiyro	jak	
ech	se	wydała	za	chopa	z	Kresow,	
jak	se	to	padało,	to	już	boł	ten	bioły	

obrus	na	stole,	co	przipominoł	pie-
luszki	loł	Dzieciatka	i	łoltorz.	Pod	
spodek	dołwomy	trocha	siana,	bo	
Dzieciontko	 tyż	 leżało	 na	 sianie	
w	żłobku.	Choć	mojygo	chopa	jest	
20	lołt	jak	nie	żyje,	to	nakrycie	jest	
loł	niego	najszyjkowane.	Wierzono,	
iż	dusze	naszyjch	bliskich	tyż	prze-
żywają	radość	Bożygo	Narodzenia	
z	nami.	Powinien	tyż	być	talyrz	lol	
gościa,	co	może	przyjść	niespodzie-
wanie,	bo	w	tyn	świałty	wieczor	żoł-
dyn	nie	powinien	być	głodny.
	 Tych	snopow	zbożoł	po	kątach	
iżby	u	nołs	na	Śląsku	i	u	mnie	doma	
nie	było,	ani	tygo,	iż	pierszą	potrawą	
na	Wiliją	boła	kutia.	Choc	mój	chop	
kutia	zrobioł,	to	jedzonoł	boła	na	
koniec	wieczerzy.	Jest	to	warzonoł	
pszyńca	abo	jałczmiyń	na	miałko	
pomiyszany	z	mioda,	poti	 jeszcze	
mandle	se	doł	rein,	łorzechy,	ruzenki,	
śliwki	i	co	se	tał	jeszcze	moł.	Joł	już	
kutiy	nie	robiał,	wolymy	makówki.	
Wazny	obrząd	jest	opłatek.	Łamie	se	
przed	Wiliją,	skłołdoł	sobie	życzy-
nia	i	przy	temu	jest	ten	czas	by	prze-
prosić	się	nawzajem	i	darować	sobie	
urazy.

	 Opłatek	to	chleb	anielski,	który	
na	pasterce	przymniemy.	Po	słożeniu	
sobie	życzeń	siadoł	se	do	wieczrzy	
po	chtoryj	se	łotwiyroł	podarunki	
łod	Dzieciątka	 i	 śpiywoł	kolałdy.	
Młodzi	ludzie	pierwyj	wyłonaczyli	
słomki	siana	spod	tischtucha.	Kto	
wyciągną	nołduższoł,	piyrszyj	 se	
wydoł.	Synki	 i	dziołchy	tyż	wyla-
zły	na	dwor	i	gośno	wołali,	z	chtoryj	
strony	odzywało	se	echo,	z	tej	strony	
przyjdzie	kawaler	abo	lipsta.	W	nie-
ktorych	stronach	w	Polsce	łobwią-
zali	stoły	słomą,	by	nie	brachło	nigdy	
chleba.	Siano	dołwano	bydłu,	zboże	
z	izby	wynoszono	na	pola,	by	dobrze	
rosło	a	słomą	łobdziyjwało	stromy	
by	miały	siła	łowocu.	Tak	iz	ludize	
byli	przekonani,	iż	Gody	przyniesą	
obfite	dary	od	Dzieciątka.	Bydlątka	
tyż	dostały	kąszczek	opłatka,	ale	nie	
biołygo	jyno	kolorowy.	Wierzono	tyż,	
iż	bydło	w	tyn	dziyń	umie	rządzić	
ludzki	głosa.
	 Na	som	koniec	chciałach	Wom	
życzyć,	żeby	światło,	jakim	jest	mały	
Dzieciontko,	zajaśniało	w	waszyjch	
sercach,	a	na	każdyj	dziyń	nowygo	
roku	siła	miłości	i	nadziei.
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Nie spalaj butelek PET
	 Wyrzucane	butelki	PET	po	napojach	czy	wodzie	mineralnej	
stanowią	coraz	większy	problem	na	terenie	naszej	gminy.	
	 Coraz	częściej	zaśmiecają	krajobraz	„lądując”	bezpośrednio	
w	rowach,	lasach,	na	chodnikach	lub	w	ogólnych	pojemnikach	na	
śmieci,	a	co	gorsze	zostają	spalane	w	piecach,	a	także	na	wolnym	
powietrzu	(przy	okazji	palenia	ognisk).	Wynika	to	z	różnych	przy-
czyn:	źle	pojętej	oszczędności,	beztroski	i	lekkomyślności	lub	po	
prostu	z	braku	wiedzy.
	 Przybliżenie	tematu	spalania	odpadów	plastikowych	nie	ma	na	
celu	straszyć	–	choć	prawo	zabrania	spalania	śmieci	i	grożą	za	to	
kary	–	ale	aby	być	świadomym	na	co	naraża	się	siebie	i	bliźnich,	a	
także	swoje	mienie	przy	spalaniu	tworzyw	sztucznych.
	 Spalanie	plastikowych	butelek,	folii,	różnego	rodzaju	tworzyw	
sztucznych	oraz	śmieci	niesie	za	sobą	ogromne	zagrożenie	dla	
środowiska	naturalnego,	a	przede	wszystkim	dla	zdrowia	ludzi.	
Spalanie	odpadów	to	uwalnianie	się	do	atmosfery	gazów	i	pyłów	
w	tym	dwutlenku	węgla	i	metali	ciężkich.
	 Spalanie	w	warunkach	naturalnych	(w	niskich	temperaturach	–	
paleniska	domowe)	odpadów	takich	jak	płytki	PCV,	plastikowe	wiadra	
czy	miednice	prowadzi	do	powstania	m.in.	furanów	i	dioksyn,	które	
są	najbardziej	trującymi	chemicznymi	syntetykami	znanymi	człowie-
kowi,	natomiast	1kg	poliuretanów,	występujących	m.in.	w	gąbkach,	
uszczelkach	czy	podeszwach	daje	30	do	50	litrów	cyjanowodoru,	
czyli	tzw.	kwasu	pruskiego,	a	wiec	jednej	z	najsilniejszych	trucizn.	
Powstające	podczas	spalania	plastików	dioksyny	są	związkami	
chemicznymi,	które	nawet	w	śla- dowych	ilościach	są	niebez-
pieczne.	–	są	one	10	tys.	razy	 bardziej	trujące	od	cyjanku	
potasu	 jak	np.	TCDD	-	 najsilniejsza	z	dioksyn.	
Związki	 te	 są	 rako- twórcze,	 dzia łają	
mutagennie,	naru- szają	strukturę	
kodu	 genet ycz- nego,	obniżają	
odporność	immu- n o l o g i c z n ą ,	
osłabiają	 proces	 wzrostu	i	powo-
dują	zaburzenia	 neurologiczne	
i 	 hor mona l ne ,	 powodują	poro-
nienia	i	wysypki	 alergiczne.
	 To k s y c z n e	 działanie	tych	
związków	polega	 na	powolnym	
u s z k a d z a n i u	 wielu	narządów	
wewnętrznych	tj.	 wątroba,	nerki,	
rdzeń	kręgowy	i	kora	mózgowa.
	 Ponadto	wytwarzane	podczas	spalania	plastików	dioksyny	
opadają	na	glebę,	pola	uprawne	i	wodę,	przedostają	się	do	wód	
gruntowych,	a	tym	samym	do	łańcucha	pokarmowego.	Stwier-
dzono,	że	ponad	50%	dioksyn	przenika	do	naszego	organizmu	z	
pożywieniem,	głównie	w	postaci	produktów	mięsnych,	mleczar-
skich	i	ryb.	
	 Związki	te	są	niezwykle	trwałe	z	uwagi	na	to,	że	w	glebie	roz-
kładają	się	około	10	lat,	natomiast	w	organizmie	ludzkim	odkładają	
się	w	tkance	tłuszczowej	oraz	w	wątrobie	i	działają	tam	bardzo	
destrukcyjnie.
	 Spalając	różnego	rodzaju	odpady	z	tworzyw	sztucznych	powo-
dujemy	przenikanie	dioksyn	do	naszego	otoczenia,	wsiąkanie	ich	
w	ściany	domów,	w	glebę,	organizmy	ludzi	i	zwierząt.	Najbardziej	
zagrożeni	są	ci,	którzy	przebywają	najbliżej	źródła	skażenia,	a	więc	
osoby,	które	w	sposób	„oszczędny”	pozbywają	się	odpadów	i	ich	
najbliżsi	sąsiedzi.
	 Osoby	spalające	w	swoich	piecach	lub	w	ogniskach	tworzywa	sztuczne	
oprócz	tego,	że	narażają	zdrowie	swoje,	bliskich	i	sąsiadów,	łamią	prawo.	
W	Polsce	obowiązuje	ustawowy	zakaz	spalania	odpadów	w	urzą-
dzeniach	do	tego	nie	przystosowanych.	Jasno	precyzuje	ten	przepis	
ustawa	o	odpadach	z	27	kwietnia	2001	r.	z	późniejszymi	zmianami	
„kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza 
spalarniami lub współspalarniami podlega karze aresztu 
albo grzywny”.
	 Uświadomienie	sobie	jak	bardzo	szkodliwe	jest	wprowadzanie	
do	atmosfery	substancji	pochodzących	ze	spalania	odpadów	w	nie	
przystosowanych	do	tego	urządzeniach,	ostrzeżenie	innych,	może	
nas	wszystkich	uchronić	przed	najgorszym	–	zachorowaniem	na	
nieuleczalną	chorobę.
	 Naprawdę	nie	musimy	zatruwać	naszego	otoczenia,	tym	bardziej,	
że	butelki	plastikowe,	jak	inne	odpady	są	wywożone	z	naszych	
posesji	przez	firmy	wywozowe,	prowadzące	działalność	w	tym	
zakresie.
	 Wystarczy	je	tylko	zbierać	do	przeznaczonych	na	ten	cel	pojem-
ników.

Zanim spalisz śmieci, pomyśl o swoim zdrowiu!

Świąteczna
choinka

na Rynku
Podobnie jak w latach 
poprzednich 6 grudnia na 
bialskim Rynku stanęła 
pokaźnych rozmiarów cho-
inka. Jej montaż jak rów-
nież oświetlenie to dzieło 
pracowników miejscowej 
spółki WiK. Na święta 
Rynek wzbogaci się rów-
nież o inne świetlne deko-
racje.
Na zdjęciu: Montaż choinki w 

centrum miasta.

Informacje dla mieszkańców 
gminy Biała na temat 

odśnieżania
Przyjście zimy dla właścicieli posesji i zarządców 

budynków oznacza dodatkowe obowiązki.
	 To	oni	bowiem	muszą	usuwać	śnieg	i	lód	z	chodnika,	podwórka,	bram	
oraz	z	dachu	budynku.	Mówi	o	tym	art.	5	ust.	1	pkt	4	ustawy	o	utrzymaniu	
czystości	i	porządku	w	gminach	(dalej:	ustawy	porządkowej)	oraz	art.	61	
prawa	budowlanego.

Tylko wzdłuż posesji
	 Zgodnie	z	ustawą	porządkową	właściciel	ma	dbać	o	ten	odcinek	chodnika,	
który	ciągnie	się	wzdłuż	posesji.	Wystarczy	natomiast,	że	między	chodnikiem,	
a	jego	działką	jest	trawnik,	by	obowiązek	usuwania	śniegu	i	lodu	ciążył	już	na	
zarządcy	dróg.	Zabrania	się	usuwania	śniegu	z	podwórek	i	posesji	na	drogi	
gminne,	powiatowe	i	wojewódzkie.
	 Właściciele	mają	obowiązek	odgarnięty	śnieg	składować	w	miejscu,	
w	którym	nie	powodowałby	zakłóceń	w	ruchu	pieszych	i	samochodów.	

Co z pryzmami śniegu
	 Jeżeli	opady	śniegu	są	obfite,	wzdłuż	ulic	tworzą	się	hałdy	śniegu.	Jedyne,	
co	można	zrobić,	to	je	wywieźć,	ale	to	nie	takie	proste.	Teoretycznie	i	na	to	jest	
rada.	Ustawa	porządkowa	nakłada	na	zarządców	dróg	publicznych	obowią-
zek	uprzątnięcia	zgarniętego	na	pobocze	drogi	przez	właścicieli	śniegu,	lodu	
oraz	błota	(art.	5	ust.	4	pkt	2).	Za	pryzmy	śniegu	zaś	leżące	przy	uliczkach	
prywatnych	odpowiadają	współwłaściciele	drogi,	a	więc	albo	właściciele	
domów	jednorodzinnych,	albo	wspólnota	czy	spółdzielnia	mieszkaniowa.	
Podmioty	te	odpowiadają	także	za	odśnieżanie	dróg	do	nich	należących.
	 Część	obowiązków	właścicieli	często	przejmują	zarządcy	nieruchomości.	
Dzieje	się	tak	w	wypadku	budynków	wielolokalowych	i	osiedli	mieszkaniowych.	
Wtedy	to	oni	w	imieniu	właścicieli	odpowiadają	za	stan	chodników	i	dachów.	
Na	ogół	wynajmują	do	tego	celu	firmę	lub	też	śnieg	odgarnia	dozorca.

Jakie sankcje
Jeżeli właściciel nie czyści chodnika, to policja może nałożyć na 

niego grzywnę od 20 zł do 5 tys. zł (art. 103 kodeksu wykroczeń).
 Właściciel (zarządca) może być także surowo ukarany za wiszące sople 
i zalegający na dachach śnieg. Kontrole w tym zakresie przeprowa-
dzają inspektorzy nadzoru budowlanego. Jeśli się okaże, że śniegu 
jest za dużo, to w grę wchodzą kary z art. 91a prawa budowlanego. 
Na jego podstawie właścicielowi (zarządcy) grozi grzywna w wyso-
kości nie mniejszej niż sto stawek dziennych, ograniczenie wolności 
lub rok więzienia. Sto stawek dziennych oznacza karę nie mniejszą 
niż 1 tys. zł i nie większą niż 200 tys.
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To będzie trudna kadencja
Z	Arnoldem	Hinderą	–	burmistrzem	Białej	rozmawia	Ryszard	Nowak

  Jak Pan ocenia osiągnięty w listo-
padowych wyborach wynik głosowania 
na burmistrza?
	 -	Trudno	być	sędzią	we	własnej	spra-
wie.	Sądzę,	że	wyborcy	pozytywnie	oce-
nili	moją	czteroletnią	pracę	w	poprzed-
niej	kadencji	chociaż	są	również	osoby	
niezadowolone.	Również	ja	nie	do	końca	
jestem	usatysfakcjonowany	ponieważ	
nie	zrealizowaliśmy	tego	wszystkiego	
co	zaplanowaliśmy.	Dziękuję	wszyst-
kim,	którzy	brali	udział	w	wyborach,	a	
szczególnie	tym,	którzy	oddali	na	mnie	
swój	głos.	
 - Których zamierzonych planów nie 
udało się w minionej kadencji zreali-
zować?
	 -	Przede	wszystkim	przy	budowie	
kanalizacji	sanitarnej	liczyłem	na	bar-
dziej	dynamiczne	działania,	sądziłem,	
że	rozpocznie	się	budowa	przydomo-
wych	oczyszczalni.	Liczyłem	również	na	
rozpoczęcie	termomodernizacji	obiek-
tów	szkolnych	w	Białej.	Niestety	nie	na	
wszystkie	zadania	udało	się	uzyskać	
dofinansowanie.
 - Jakie najważniejsze zadania 
zostały zrealizowane w minionej czte-
roletniej kadencji?
	 -	Do	nich	należą	budowa	hali	spor-
towej	w	Łączniku,	kontynuacja	budowy	
sieci	sanitarnej,	modernizacje	dróg.	To	
były	zadania	priorytetowe.	Cieszy	mnie	
wybudowanie	drogi	Olbrachcice	–	Solec,	
Prężyna	–	Prężynka,	modernizację	ulicy	
Nyskiej	i	Moniuszki	wraz	z	budową	
chodników.
 - Prowadzona jest obecnie moder-
nizacja drogi wojewódzkiej na odcinku 
Smolarnia – Krobusz.
	 -	 To	 bardzo	 ważna	 inwestycja,	
chociaż	objazdy	w	kierunku	Opola	i	
Krapkowic	stwarzają	wiele	uciążliwo-
ści	dla	kierowców,	ale	po	zakończeniu	
prac	bezpieczeństwo	na	tym	odcinku	
dróg	znacznie	się	poprawi.	W	zakresie	

modernizacji	dróg	potrzeby	i	oczekiwa-
nia	są	duże.	Mamy	sto	dwadzieścia	kilo-
metrów	dróg	powiatowych	na	terenie	
gminy,	a	więc	poprawa	w	tym	zakresie	
wymaga	czasu	i	środków.	
- W zakresie poprawy infrastruktury 
mieszkaniowej też chyba możemy 
mówić o sukcesach?
-	Ważne	jest	to,	że	po	raz	pierwszy	
udało	nam	się	roz-
p o c z ą ć 	 b u d o w ę	
nowego	 budynku	
komunalnego	 na	
ulicy	Kościuszki	w	
Białej,	przeprowa-
dzić	modernizację	
mieszkań	przy	ulicy	
Armii	Ludowej.	
 - Wspomniał Pan 
burmistrz o tym, że 
kondycja gminy, nie 
tylko bialskiej nie 
jest zadowalająca, 
a może być trudniej-
sza w obecnej kaden-
cji. Dlaczego?
	 - 	 Zauważamy	
brak	 stabi l izac j i	
dochodów	gminy,	chociażby	z	podatku	
rolnego	i	podatku	od	osób	fizycznych.	
Nie	do	końca	winę	za	to	ponoszą	lokalne	
władze.	Kadencja	będzie	trudna	również	
w	związku	z	wprowadzeniem	noweliza-
cji	do	ustawy	o	finansach	publicznych.	
Nowe	przepisy	są	bardzo	restrykcyjne	
jeśli	chodzi	o	możliwości	przesuwania	
środków	finansowych	na	inne	cele	od	
założonych.	Będzie	to	wymagało	ode	
mnie	i	radnych	zdecydowanych	działań,	
być	może	dokonywania	trudnych	wybo-
rów	i	niepopularnych	w	lokalnych	
środowiskach	decyzji.
 - Pana zdaniem – dlaczego wpro-
wadzono tak restrykcyjne zmiany?
	 -	Zapewne	wynikają	one	z	potrzeby	
uzdrowienia	finansów	państwa,	zmniej-

szenie	wielkości	długu	publicznego.	Stąd	
potrzeba	racjonalizacji	działań	w	tym	
kierunku.				
- Czy wobec wprowadzenie przepisów 
dyscyplinujących wydatki gmin może 
to wpłynąć na ograniczenie wykorzy-
stania przyznawanych środków unij-
nych?
	 -	Takiej	sytuacji	nie	można	wyklu-

czyć.	Mamy	jed-
nak	opracowany	
wieloletni	plan	
inwestyc yjny.	
Niektóre	plano-
wane	 zadania	
zostały	zaakcep-
towane	 przez	
Urząd	Marszał-
kowski	 jak	 na	
przykład	budowa	
dróg	na	ulicach	
Eichendorffa,	
K o c h a n o w -
skiego,	Asnyka,	
Świętego	Kamila.	
To	zadanie	jest	na	
liście	rezerwowej	
na	drugiej	pozy-

cji	i	jest	z	tego	co	wiem	duża	szansa	na	
wdrożenie	do	realizacji.	Ważna	jest	dla	
nas	–	o	czym	już	wspominałem	–	kon-
tynuacja	budowy	kanalizacji	sanitarnej		
na	ulicach	Świerczewskiego,	Szynowice,	
Składowa	i	budowa	kolektora	do	oczysz-
czalni	Pani	Zuzanny	Bożek.	Na	to	zada-
nie	staramy	się	o	środki	z	Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich.	Reali-
zowana	będzie	modernizacja	Wieży	
Wodnej,	to	zadanie	współfinansowane	z	
funduszu	pogranicza,	w	ramach	współ-
pracy	polsko	–	czeskiej.	Aktualnie	złoży-
liśmy	wniosek	do	Ministerstwa	Kultury	
na	restaurację	zabytkowych	murów	w	
Białej	przy	ul.	Szkolnej.	
 - Czy oznacza to, że skala wydatków 
na inwestycje jest duża?

	 -	Powiedziałbym	–	dość	duża,	ponie-
waż	na	cele	inwestycyjne	wydatkujemy		
około	piętnastu	procent	budżetu,	a	jest	
to	kwota	niebagatelna,	bo	około	pięciu	
milionów	złotych.
 - Czy w związku z tym, że gmina 
coraz większe środki z własnego 
budżetu musi przeznaczać na utrzy-
manie dotychczasowej sieci szkół przy 
jednocześnie malejącej liczbie dzieci nie 
przewiduje się likwidacji niektórych z 
nich?
	 -	Nie	chcę	mówić	o	likwidacji.	Przy-
gotowujemy	się	do	racjonalizacji	sieci	
placówek	oświatowych,	bo	subwencja	
idzie	za	uczniem,	a	nie	nauczycielem.	
Przez	osiem	lat	walczyłem	o	utrzy-
manie	małych	szkół	na	naszym	tere-
nie,	bo	uważam	,	że	ich	istnienie	jest	
korzystne.	Państwo	jednak	preferuje	
inną	koncepcję	w	tym	zakresie.	Sub-
wencja	na	rok	2011	wyniesie	ponad	
dziewięć	milionów	złotych,	natomiast	
utrzymanie	samych	placówek	bez	prac	
inwestycyjnych	i	remontów	to	wydatek	
około	czternastu	milionów	złotych.	Na	
to	nas	po	prostu	nie	stać.	
 - Jakie więc widzi Pan szanse na 
utrzymanie tych placówek?
	 -	Jedną	szansą	na	przetrwanie		pla-
cówek	oświatowych	jest	przekształce-
nie	ich	w	szkoły	niepubliczne.	Bardzo	
dobrym	przykładem	funkcjonowania	
szkoły	w	takim	systemie	organizacyj-
nym	jest	Niepubliczna	Szkoła	Podsta-
wowa	w	Grabinie.
 - Na zakończenie proszę powiedzieć 
czy jest coś co Pana cieszy?
	 -	Cieszy	mnie	rozwój	bazy	gospo-
darczej,	to,	że	przekształcamy	się	w	
gminę	rolno	–	przemysłowo	–	usłu-
gową.	Widać	to	po	dynamice	rozwoju	
inicjatyw	gospodarczych	w		Białej	na	
ulicy	Opolskiej	i	w	Łączniku.	
 - Dziękuję za rozmowę.

„Zielona Zatoka”
	 16	 listopada	 2010	 w	 głównej	
siedzibie	Opolskiego	Ośrodka	Doradz-
twa	Rolniczego	w	Łosiowie	odbyło	się	
podsumowanie	wojewódzkiego	Kon-
kursu	Agro-	Eko-	Turystycznego	pn.	
„Zielone	Lato	2010”	oraz	oficjalne	wrę-
czenie	nagród	laureatom	w	poszczegól-
nych	jego	kategoriach.	W	podsumo-
waniu	wzięły	udział	23	gospodarstwa	
agroturystyczne,	restauracje,	ośrodki	
rekreacyjne	oraz	zajazdy	z	całego	woje-
wództwa	opolskiego.
	 Z	powiatu	prudnickiego	wytypo-
wane	zostało	Centrum	Rekreacyjne	
„Zielona	Zatoka”	z	miejscowości	Łącz-
nik,	które	zajęło	pierwsze	miejsce	w	
kategorii	„Najlepszy	ośrodek,	zajazd,	
restauracja,	pensjonat”,	świadczące	
usługi	turystyczne	na	terenach	wiej-
skich.

	 Centrum	 dysponuje	 bazą	 noc-
legową	na	24	osoby,	w	 tym	pokoje	
1,2,3,4	–	osobowe	z	pełnym	węzłem	
sanitarnym	i	wyposażeniem.	Na	tere-
nie	centrum	znajduje	się	akwen	wodny	

o	powierzchni	13	ha	z	wypożyczalnią	
sprzętu	pływającego	oraz	łowisko	pstrą-
gów	i	innych	ryb	do	smażenia	–	można	
samemu	złowić	i	usmażyć	ryby.	Poza	
tym	dostępne	jest	kąpielisko	z	plażą,	a	
także	konie	z	możliwością	przejażdżki.	
W	najbliższej	okolicy	znajdują	się	piękne	
trasy	spacerowe	i	szlaki	rowerowe.

Centrum	Rekreacyjne
„Zielona	Zatoka”	S.	C.

R.	Jurkowski,
S.	Wojciechowski,

Z.	Skowroński
ul.	Zielonej	Zatoki	1

48-220	Łącznik
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Walka z atakami zimy
	 W	pierwszych	dniach	grudnia	ekipy	spółki	Wodociągi	i	Kanalizacja	
w	Białej	pracowały	przy	usuwaniu	śniegu	zalegającego	chodniki	i	ulice	miasta.	
Usuwano	również	nadmierne	ilości	śniegu	zalegającego	na	dachach	i	zwisające	
z	nich	sople.	Szczególne	niebezpieczeństwo	stanowią	właśnie	zwisające	sople.	
	 Właścicielom	prywatnych	budynków	przypominamy	o	obowiązku	usuwania	
sopli	i	zwisających	zwałów	śniegu	stwarzającego	zwłaszcza	dla	pieszych	duże	
zagrożenie.

2011 kalendarz
imprez kulturalnych

Burmistrz	Białej	informuje,
że	została	zakończona	realizacja	zadania	pn.:

„Remont	i	wyposażenie	zabytkowej	sali	widowiskowo-
konferencyjnej	w	budynku	Urzędu	Miejskiego	w	Białej”
Inwestycja	jest	współfinansowana	przez	Unię	Europejską

z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego
w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego

Województwa	Opolskiego	na	lata	2007-2013.

Spotkanie
dla dzieci

	 Tradycyjnie	już	rokrocznie	w	listopadzie	w	Gminnym	Centrum	Kultury	
w	Białej	odbywają	się	świetlicowe	spotkania	pn.	„Dzieci	naszej	gminy	wolne	
od	nałogów”.	W	tegorocznym	spotkaniu	ponad	100	dzieci	z	dziesięciu	świetlic	
środowiskowych	z	terenu	bialskiej	gminy	uczestniczyło	w	zabawach.
	 Z	myślą	o	nich	pracownicy	GCK	zorganizowali	zawody	sportowo	–	rekre-
acyjne	z	nagrodami,	konkurs	plastyczny	i	inne	imprezy	połączone	z	dziecięcą	
dyskoteką.	Nie	zabrakło	słodkości	dla	uczestników	wspólnej	zabawy.	Impreza	
była	współfinansowana	ze	środków	Urzędu	Miejskiego.

STYCZEŃ
09.01	Koncert	Noworoczny
21.01	Dzień	Seniora

LUTY
06.02	Turniej	Skata	Sportowego
13.02	Filmowa	noc	dla	zakochanych
14.02	-27.02	Ferie	Zimowe	w	Ośrodku	Kultury
Otwarte	Mistrzostwa	Gminy	w	piłce	halowej
Halowy	Turniej	Piłkarski	dla	Gimnazjalistów
Halowy	Turniej	Piłkarski	Szkół	Podstawowych
Mistrzostwa	Szkół	Podstawowych	w	Tenisie	Stołowym

MARZEC
6.03	Koncert	z	okazji	Dnia	Kobiet
Turniej	Wiedzy	Pożarniczej
Gminne	Konkursy	Recytatorskie
Otwarte	Mistrzostwa	Gminy	w	siatkówce
Turniej	piłki	halowej	dla	ogniw	LZS

KWIECIEŃ
Festiwal	Gaude	Mater	Polonia
12.04	Konkurs	Zdobienia	Jaj	Wielkanocnych
Otwarte	Mistrzostwa	Gminy	w	tenisie	stołowym
Turniej	piłkarski	–	„Z	podwórka	na	stadion”	-	eliminacje

MAJ
1.05	Spektakl	teatralny	grupy	MGOKSTiR	„One	trzy”
3.05	Wieczornica	z	okazji	Konstytucji	3	Maja
15.05	Festiwal	orkiestr	dętych	i	zespołów	mażoretkowych	
28	–	29	.05	Festyn	kulturalno	–	sportowy	w	Łączniku
Turniej	piątek	piłkarskich
Turniej	Skata	sportowego
Turniej	siatkówki
Turniej	piłkarski	„Piłkarska	kadra	czeka”	-	eliminacje

CZERWIEC
5.06	Przegląd	gminnych	zespołów	artystycznych	w	Solcu
Gminne	Zawody	Strażackie
24	–	26	.06	Dni	Białej
Turniej	piłkarski	o	Puchar	Burmistrza

LIPIEC
Akcja	–	lato	2010

1	–	3	Polsko	–	Czeskie	Dni	Kultury	Żydowskiej
2.07	Kino	pod	Gwiazdami
18	–	30	.07	Artystyczne	spotkania	młodych
22.07	Wieczór	karaoke
Otwarte	mistrzostwa	gminy	szóstek	piłkarskich

SIERPIEŃ
Akcja	Lato	2010

14	–	15.08	–	Dni	Chrzelic
20	-	21	08.	–	Wyścigi	drezyn	kolejowych
28.	08	–	Dożynki	Gminne	w	Śmiczu
Turnieje	piłkarskie

WRZESIEŃ
17	–	18	.	09	Zjazd	Absolwentów	Liceum	Ogólnokształcącego
Otwarty	turniej	Skata	sportowego

PAŹDZIERNIK
Wernisaż	prac	plastycznych
28.10	Filmowa	noc	horrorów
Turniej	siatkówki
Turniej	tenisa	stołowego

LISTOPAD
6.11	–	Zaduszki	Artystyczne
11.	11	Rocznica	Odzyskania	Niepodległości
26	.11	Zabawa	Andrzejkowa
Otwarty	turniej	Skata	sportowego

GRUDZIEŃ
6.12	Mikołajki
26.12	Koncert	Kolęd

W kalendarzu podano wybrane imprezy organizowane przez MGOKSTiR w Białej ponadto 
organizowane są cykliczne imprezy o mniejszym zasięgu o których informujemy na plakatach. 

Wszystkie daty są orientacyjne i mogą ulec zmianie
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ
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Promocja
tomiku wierszy

Turniej Mikołajkowy

	 W	niedzielne	popołudnie	12	grud-
nia	w	Sali	Gminnego	Centrum	Kultury	
w	Białej	odbyła	się	promocja	kolejnego	
tomiku	wierszy	Piotra	i	Anny	Myszyń-
skich.	Spotkanie	prowadziła	Elżbieta	
Malik-	pracownica	GCK.	Pani	Anna	
mówiła	o	swoich	poetyckich	utworach	
zainspirowanych	wierszami	jej	syna	Pio-
tra.	Na	spotkanie	przybyli	przyjaciele,	
okoliczni	poeci	i	znajomi	Myszyńskich.		
Bardzo	wymowne	były	poetyckie	zwie-
rzenia	Piotra,	który	wspominał	o	swo-
ich	zdrowotnych	kłopotach,	stanach	
zwątpienia	i	depresji	oraz	to,	że	wiele	
pomagają	mu	w	twórczych	i	zdrowot-
nych	inspiracjach	przyjaciele.	Czło-
wiek	nigdy	nie	jest	sam	–	mówił	Piotr	
–	samotny	skazuje	się	na	przegraną.	
Najważniejsze,	aby	odnaleźć	ten	świat	
pierwszych	doznań,	świat	dzieciństwa.	
Elżbieta	Malik	wspomniała,	że	poezja	i	
malarstwo	dają	Piotrowi	nowe	siły	do	
dalszych	zmagań	z	chorobą.	
	 Piotr	Myszyński	w	wieku	szesnastu	
lat	zainteresował	się	pantomimą	i	był	w	
tym	doskonały,	osiągał	sukcesy.	Niestety	
z	latami	na	wskutek	pogłębiającej	się	
choroby	musiał	zaniechać	występowania	
na	scenie.	
	 Piotr	również	maluje	pełne	ekspresji	
obrazy.	Pani	Anna	i	Piotr	czytali	swoje	
wiersze	z	najnowszego	tomiku	pt.	„Pod	
Wieżą”.	Ich	wiersze	prezentowali	rów-
nież	inni	obecni	na	spotkaniu	poeci	
między	innymi:	Wojciech	Ossoliński,	
Edmund	Borzembski,	Witold	Hrecza-
niuk	i	Jan	Szczurek.
	 Pan	Jan	powiedział	między	innymi:	
„Jakie smutne byłoby nasze życie gdyby 
nie dotknął ludzi palec Boży”.

	 Zaprezentował	 również	 wiersz	
poświęcony	Piotrowi,	który	został	
zamieszczony	na	łamach	ostatniego	
wydania	naszej	gazety.	W	czasie	spo-
tkania	przewodniczący	Rady	Miejskiej	
Robert	Roden	i	wiceprzewodniczący	
Leonard	Peszel	przekazali	od	bialskich	
władz	pani	Annie	i	Piotrowi	symbo-
liczne	wiązanki	kwiatów	wraz	z	życze-
niami.	Warto	również	wspomnieć,	że	
Piotr	Myszyński	w	2008	r.	w	uznaniu	
dla	całokształtu	swojej	działalności	arty-
stycznej	otrzymał	Odznakę	„Zasłużony	
dla	Kultury	Polskiej”.
	 Spotkanie	uświetniły	swoimi	wystę-
pami	piosenkarki	ze	Studia	Piosenki	
działającego	przy	bialskim	GCK	–	Nata-
lia	Grzyb,	Larisa	Wichowska,	Ewelina	
Niestrój,	Kamila	Wójtowiec	i	głogówecki	
bard	Stanisław	Młynarski.	Pani	Anna	
podziękowała	paniom	Elżbiecie	Malik	
i	Danucie	Hejneman	za	wieloletnią	
współpracę	i	pomoc.

	 Turniej	dla	Ludowcowych	Klubów	i	Zespołów	Sportowych	w	gminie	Biała	
organizowany	jest	przez	ośrodek	kultury	już	od	wielu	lat	właśnie	w	okresie	
mikołajkowym,	a	jego	współorganizatorem	jest	Gminna	Komisja	do	Spraw	
Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych.
	 Co	roku	towarzyszy	mu	inne	hasło	nawiązujące	do	walki	z	nałogami.	W	
tym	roku	impreza	nosiła	nazwę:	„Sport	i	rekreacja	dla	wszystkich	formą	prze-
ciwdziałania	patologii	zdrowotnej	i	społecznej”.	Do	rywalizacji	zgłosiło	się	sześć	
drużyn,	jednak	zawodnicy	z	LZS	Chrzelice	nie	brali	w	niej	udziału	ze	względu	
na	znaczne	spóźnienie.	Mogli	jedynie	kibicować	kolegom.	
	 Spotkanie	podzielone	było	na	dwa	etapy.	Pierwszy	dotyczył	rozgrywek	
sportowych	i	zawodnicy	rywalizowali	między	sobą	w	sześciu	konkurencjach.	
Rozgrywki	w	tenisie	stołowym	i	rzut	do	celu	wygrali	chłopcy	z	Kolnowic.	W	
podnoszeniu	odważnika	najmocniejsi	okazali	się	zawodnicy	z	Ligoty	Bial-
skiej	–	Radostyni,	oni	też	najcelniej	strzelali	do	bramki	i	pokonali	wszystkich	
w	przeciąganiu	liny.	Wielobój	składający	się	z	biegu	z	piłeczką	na	łyżeczce,	
podbijaniem	paletką	ping	ponga	i	skakaniem	na	skakance	wygrała	Polonia	

Biała.	Rozgrywki	były	bardzo	emocjonujące	(nie	obyło	się	bez	dogrywek),	
wręcz	zażarte	zwłaszcza	w	przeciąganiu	liny	i	nieco	zabawne	w	skakaniu	na	
skakance.
	 Drugi	etap	polegał	na	wykonaniu	w	dowolnej	technice	pracy	plastycznej	
nawiązującej	do	hasła	imprezy.	Wszystkie	były	na	tyle	ciekawe,	że	sędzia	i	
organizator	zawodów	Joachim	Kosz	ocenił	je	jednakowo.
	 O	końcowej	klasyfikacji	decydowała	suma	punktów	z	poszczególnych	kon-
kurencji.	Pierwszą	trójkę	dzielił	tylko	jeden	punkt,	ale	to	on	po	podsumowaniu	
zdecydował,	że	zwycięzcami	turnieju	zostali	zawodnicy	z	Polonii	Biała.	Drugie	
miejsce	przypadło	drużynie	LZS	z	Kolnowic,	a	trzecie	LZS	z	Ligoty	Bialskiej	
–	Radostyni.	Na	czwartym	miejscu	uplasował	się	Luks	z	Pogórza,	a	na	piątym	
LZS	Olbrachcice.	
	 Wszystkie	kluby	otrzymały	w	nagrodę	sprzęt	sportowo	–	rekreacyjny,	a	
zwycięzcy	okazałe	puchary.	Turniej	odbywał	się	na	trzech	salach	Gminnego	
Centrum	Kultury	w	Białej,	a	że	był	to	turniej	mikołajkowy	nie	zabrakło	w	
poczęstunku	pysznych	słodyczy.

Mikołajkowe wycieczki
	 6	grudnia	moja	wychowawczyni	pani	Mikołajczyk	oraz	wychowawczyni	
klasy	II	b	p.	E.Tunia	zorganizowały	uczniom	„Mikołajkową	wycieczkę”.	W	tym	
dniu	pojechaliśmy	do	Opola,	do	kina	Helios	na	film	animowany	pt.	„Zaplątani”.	
Film	ten	przedstawiał	losy	długowłosej	małej	dziewczynki	zwanej	Roszpunką	
porwanej	z	pałacu	królewskiego	przez	złą	kobietę.	
Kobieta	ta	więziła	ją	w	zamku,	wykorzystywała	jej	długie	włosy,	aby	zacho-
wać	młodość.	Roszpunka	dorastała	nic	o	tym	nie	wiedząc	i	traktując	ją	jak	
matkę.	Jednak	w	dniu	jej	osiemnastych	urodzin	zjawił	się	chłopak	o	imieniu	
Julian	i	uwolnił	Roszpunkę	od	złej	macochy.	Wtedy	dopiero	dowiedziała	się,	
że	jest	córką	pary	królewskiej	i	została	porwana.	Tak	więc	historia	ta	dobrze	
się	skończyła.	
	 Film	oglądaliśmy	w	wersji	3D	przez	specjalne	okulary.	Odniosłam	wrażenie,	
że	biorę	w	nim	udział.	Bardzo	podobała	mi	się	ta	historia,	a	efekty	specjalne	
pobudzały	wyobraźnię.	Następnie	udaliśmy	do	Planetarium,	gdzie	mogliśmy	
podziwiać	planety	i	gwiazdy	i	zjawiska	zachodzące	w	kosmosie.	Pełni	wrażeń	
powróciliśmy	do	domu.
	 Jeszcze	w	tym	samym	dniu	pojechaliśmy	na	wycieczkę	z	kółka	kompute-
rowego,	również	do	Opola,	tym	razem	do	teatru.	Około	dwie	godziny	ocze-
kiwaliśmy	na	przyjazd	autobusu.	Z	powodu	opóźnienia	nie	zdążyliśmy	na	
pobyt	w	Mac	Donalds.	W	teatrze	obejrzeliśmy	bajkę	„O	śpiącej	królewnie”	i	
„Szewczyku	Skubie”.	Obie	bajki	były	połączone	i	tworzyły	jedną	całość.	Było	
to	bardzo	ciekawe.	
	 Na	scenie	wystąpiła	tylko	jedna	osoba	w	roli	staruszki,	u	której	wrzecionem	
ukłuła	się	królewna.	Pozostałe	postaci	stanowiły	lalki.	Lalki	miały	piękne	stroje,	
najbardziej	podobały	mi	się	wróżki.	Wystrój	sceny	kilkakrotnie	zmieniał	się.	Po	
przedstawieniu	Mikołaj	rozdał	nam	prezenty.	Wieczorem	wróciliśmy	do	domów.	
Ten	dzień	dostarczył	nam	wszystkim	wielu	niezapomnianych	wrażeń.

Natalia Kramarczyk SP Biała, kl. II c

GIMNAZJALNE MIKOŁAJKI
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KUPON KONKURSOWY

Wytnij i naklej na kartkę pocztową i prześlij z podaniem hasła, nazwiska i 
adresu zamieszkania, na adres: MGOK 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35

w terminie do 14.01.2010 (decyduje data stempla pocztowego). 
Spośród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania krzyżówki,

rozlosujemy 21 stycznia kilka nagród.
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„Lato bez granic
Biała – Albrechtice 2011”

 W wyniku dotychczasowych wspólnych inicjatyw związanych z kulturą, sportem i 
ochroną dziedzictwa kulturowego narodziła się również potrzeba organizacji obecnego 
projektu pod nazwą „Lato bez granic Biała – Albrechtice 2011”, który realizowany będzie 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej we współ-
pracy z czeskim partnerem projektu - gminą Mesto Albrechtice. Ma za zadanie integrację 
społeczności po przez aktywne i twórcze uczestnictwo we wspólnych imprezach kultu-
ralnych i sportowych w okresie letnim 2011 roku. 

Projekt „Lato bez granic Biała – Albrechtice 2011” zakłada realizację pięciu działań. 

 Pierwsze z nich nastąpi w maju 2011r i będzie to integracyjny wyjazd dla miesz-
kańców gminy Biała na inaugurację sezonu letniego w Linchartowskim zamku, gdzie 
zaprezentowana zostanie wystawa prac plastycznych twórców z gminy Biała. W tym celu 
wykonane zostaną plakaty informujące o imprezie i wyjeździe oraz wynajęty autokar na 
przewóz uczestników.

 Drugim działaniem będzie organizacja wieloboju sportowego samorządowców pod 
nazwą  „Sport łączy”. Rywalizacja sportowa jest dobrą formą nawiązania nowych kon-
taktów – innych niż te na co dzień. To przede wszystkim poznawanie siebie nawzajem, 
integracja uczestników poprzez zdrową rywalizację i dobrą zabawę.  To również zachęta 
do podejmowania  kolejnych wspólnych działań. Impreza odbędzie się w czerwcu na 
stadionie sportowym w Białej. Weźmie w niej udział osiem sześcioosobowych drużyn 
samorządowców z partnerskich gmin i obszaru oddziaływania Euroregionu „Pradziad”. 
W celu prawidłowej organizacji imprezy zakupione zostaną akcesoria potrzebne do 
przeprowadzenia wieloboju. Zamówione i rozpowszechnione plakaty informujące o 
imprezie, puchary dla drużyn oraz statuetki i catering dla zawodników biorących udział 
w imprezie.

 Trzecia impreza to „Polsko – czeskie dni kultury żydowskiej”.  Jej celem jest integracja 
środowiska młodzieżowego po przez organizację warsztatów plastycznych, które trwać 
będą cztery dni i odbędą się na przełomie czerwca i lipca w Gminnym Centrum Kultury 
w Białej. Uczestnicy to 35 osób (młodzież), które na co dzień uczestniczą w zajęciach 
plastycznych w ościennych ośrodkach kultury i w szkole artystycznej w Albrechticach. 
Młodzież uczestniczyć będzie w wyjeździe do Krnova (synagoga i cmentarz  żydowski), 
zwiedzi kirkut w Białej i po zapoznaniu się z klimatem i  historią obydwu miejsc wykona 
prace plastyczne głównie w technice frotażu. Wystawa powstałych prac odbędzie się 
w Gminnym Centrum Kultury w Białej na zakończenie polsko – czeskich dni kultury 
żydowskiej, a w czasie późniejszym również w ościennych o środkach kultury, skąd 
udział brała młodzież. Organizacja  dni przewiduje również  koncert zespołu klezmer-
skiego, degustację potraw (polskich, czeskich i żydowskich), a także kino pod gwiazdami 
w parku miejskim w Białej czyli projekcję filmów o kulturze i tradycji trzech kultur. 
Impreza rozpropagowana będzie  na całym pograniczu i otwarta dla wszystkich chętnych 
i zainteresowanych. Dla prawidłowego przebiegu imprezy zamówiony zostanie autokar 
na wyjazd do Czech, zapewnione wyżywienie dla uczestników warsztatów, catering na 
wernisaż, zakup materiałów plastycznych (papier, kreda, farby itp.), zamówienie tablicy 
informacyjnej oraz artystycznej oprawy (kino, zespół klezmerski) na zakończenie imprezy. 
W celach promocyjnych wydrukowane zostaną zaproszenia, plakaty, banery promujące 
imprezę. Zapewnione będzie także zabezpieczenie sanitarne, elektryczne i ochrona w 
trakcie dnia finałowego (w parku) imprezy.

 Czwartą imprezą będą „Artystyczne spotkania młodych” w trakcie których powstanie 
obraz olejny o wymiarach 10 x2 metry pt: „Panorama Białej”. Liczba uczestników 22 osoby. 
Miejsce realizacji – Gminne Centrum Kultury w Białej. Impreza odbędzie się w lipcu. 
Grupa 22 osób – z Polski i Czech przez 14 dni wykona obraz. Punktem kulminacyjnym 
imprezy będzie jego uroczyste przeniesienie z GCK do Urzędu Miejskiego w Białej, gdzie 
zostanie zainstalowany. W przemarszu udział wezmą młodzi strażacy (niosący obraz), 
Bialska Orkiestra Dęta oraz zespoły taneczne z Czech i Polski. Wernisaż artystycznie oprawi 
czeski zespół muzyczny. W celu prawidłowego przeprowadzenia imprezy zapewnione 
zostanie wyżywienie dla uczestników spotkań oraz catering na wernisaż. Zakupione 
zostaną materiały plastyczne (krosna, ramy, kartony, farby itp.) oraz płótna potrzebne 
do wykonania panoramy. Wynajęty zostanie transport na przewóz zespołu muzycznego 
i tanecznego z Czech na wernisaż.
 W celach promocyjnych wydrukowane zostaną zaproszenia, plakaty, banery promu-
jące imprezę.

 Piąta impreza to „Euroregionalne mistrzostwa w wyścigach drezyn ręcznych”. Impreza 
odbędzie się w sierpniu na stacji PKP w Białej. Uczestniczyć w niej będzie 10 czterooso-
bowych drużyn (w tym również kobiecych) z pogranicza polsko – czeskiego. Dla prawi-
dłowego przebiegu imprezy zlecone zostanie porządkowanie terenu  imprezy (koszenie 
torowiska) oraz wynajęcie drezyn wraz z obsługą. Dla drużyn zakupione zostaną puchary 
i medale dla zawodników. Zapewniony będzie także catering dla uczestników mistrzostw, 
a także zabezpieczenie sanitarne, elektryczne i ochrona imprezy. W celach promocyjnych 
wydrukowane zostaną  plakaty i banery promujące imprezę.
 Promocja całości projektu przewiduje wydanie folderu podsumowującego projekt, 
gadżetów reklamowych, zakupienie koszulek i statuetek dla uczestników wszystkich 
pięciu imprez oraz zestawu rollapów (na poszczególne imprezy) i banerów promujących 
projekt. Przewidziana jest także kampania reklamowa w mediach
 Budżet projektu to 28.492,50 euro. 

„Integracja poprzez
muzykę i taniec”

 Gmina Biała współpracuje z Gminą Mesto Albrechtice w Republice Czeskiej już od 
wielu lat. Partnerstwo zostało podpisane w 2004r., kiedy partnerska współpraca rozwi-
nęła się na wielu płaszczyznach i należało ją umocować formalnie. Na mocy podpisanego 
partnerstwa Gminy, i ich mieszkańcy, starają się realizować cele zawartego porozumienia 
na wielu płaszczyznach między innymi płaszczyźnie kulturalnej. W ramach wspólnych 
inicjatyw i działań organizowanych po obu stronach granicy mieszkańcy partnerskich 
gmin, również dzięki bliskości położenia przygranicznego jeszcze lepiej poznawali się 
nawzajem wspólnie określając potrzeby i kierunki dalszej współpracy. W wyniku dotych-
czasowych wspólnych inicjatyw związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturo-
wego narodziła się również potrzeba organizacji obecnego projektu, którego celem jest 
organizacja wspólnych warsztatów muzycznych i tanecznych dla grup mażoretkowych i 
orkiestr dętych działających po obu stronach granicy, warsztaty zakończą się prezentacją 
nabytych umiejętności na zorganizowanym koncercie w Białej podczas którego wystąpią 
również inne zespoły czeskie i polskie prezentujące podobne umiejętności.

 Projekt będzie nosił nazwę „Integracja poprzez muzykę i taniec” i realizowany będzie 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej we współ-
pracy z partnerem projektu Gminą Mesto Albrechtice i Zakladni Umelecka Skola Jese-
nik.  Ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom partnerskich gmin wielowiekową tradycję 
związaną z istnieniem orkiestr dętych oraz rozpropagować po stronie polskiej tradycje 
istnienia zespołów mażoretkowych w Czechach.
 Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu lutym wspólnymi ustaleniami pomię-
dzy partnerami formy przeprowadzenia warsztatów i koncertu finałowego. W ramach 
warsztatów które przeprowadzone zostaną w kwietniu 2011r przez 2 dni w Białej spotkają 
się trzy zespoły mażoretkowe z Polski i Czech Natomiast dla członków dwóch orkiestr 
trzydniowe warsztaty odbędą się w Czechach. Warsztaty prowadzić będą polscy i cze-
scy instruktorzy. Podczas warsztatów przeprowadzonych w Białej w salach Gminnego 
Centrum Kultury oraz na wynajętych salach gimnastycznych, zespoły mażoretkowe 
będą wspólnie doskonalić swoje umiejętności jak również stworzą nową wspólną chore-
ografię. Warsztaty dla orkiestr dętych nastawione będą na doskonalenie przez członków 
orkiestr dętych wydobycie dźwięku, poznanie nowych sposobów oddechu podczas gry na 
instrumentach dętych. Podczas warsztatów orkiestry przygotują również wspólny utwór. 
Podsumowaniem warsztatów będzie koncert finałowy, który odbędzie się w maju 2011 
w Białej. Planuje się zaproszenie około 7 amatorskich orkiestr dętych oraz 3 zespołów 
mażoretkowych. Koncert finałowy planuje się rozpocząć wykonaniem wspólnego utworu 
przygotowanego przez orkiestry podczas warsztatów i prezentacją nabytych nowych 
umiejętności podczas zorganizowanych wcześniej warsztatów dla mażoretek. Realizacja 
projektu zakłada przede wszystkim poniesienie wydatków związanych z organizacją i 
promocją warsztatów i koncertu
 Budżet projektu to 29.443,50 euro.

Tadeusz	Drozdek	w	dniu	16.03.2004r.	wyszedł	z	domu	na	zakupy	i	do	chwili	
obecnej	nie	powrócił	do	miejsca	zamieszkania,	ani	nie	skontaktował	się	z	rodziną	
i	znajomymi.	Dotychczas	podejmowane	czynno-
ści	nie	doprowadziły	do	ustalenia	miejsca	pobytu	
zaginionego.	W	dniu	03.05.2004r.	zaginiony	był	
widziany	w	schronisku	Hali	Miziowej	według	relacji	
świadków	udawał	się	na	górę	Pilsko.	Według	infor-
macji	w/w	może	przebywać	w	górach	na	terenie	
Polski	w	tym	na	terenie	województwa	opolskiego.	Po	
zaginięciu	widziany	był	w	w/w	miejscach.	Ponadto	
zawsze	chciał	mieszkać	w	górach,	jeździł	tam	gdy	był	
w	depresji.	Zaginiony	zna	bardzo	dobrze	rejony	
gór,	jest	emerytem	wojskowym	i	może	egzystować	
w	ustronnych	miejscach.	Wszelkie	informacje	na	
ten	temat	proszę	kierować	pod	numer	alarmowy	
policji	997	lub	112.

Policja poszukuje:
TADEUSZ	DROZDEK,	Ostatnio	zam.	Szczecin,	ul.	Bronowicka	3/20

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
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Wspomnienie
o	prof.	Helenie	Lewandowskiej

APEL BIALSKIEJ POLICJI
	 Bialska Policja zwraca się z gorącą prośbą do Panoramy Bialskiej o pomoc w prowadzeniu 
działań informacyjno-prewencyjnych, których głównym celem jest podniesienie świadomości 
w zakresie popełnianych przestępstw. Problem ten jest istotny, bowiem poszkodowanymi 
w głównej mierze są osoby starsze, które niejednokrotnie poprzez okazanie ufności oraz 
„dobrego serca” tracą dorobek swojego życia.	
 Pomysłowość sprawców nie zna granic i nie ma tu jednego schematu postępowania. 
Sprawcy w swoich metodach działania imają się różnych pomysłów, a wszystko po to 
aby podstępnie dostać się do mieszkania potencjalnej ofiary i dokonać kradzieży. 
 Popularną metodą działania sprawców jest metoda „na wnuczka” polega-
jąca na wyłudzeniu pieniędzy przez osoby podające się za rzekomego wnuka. 
W tym celu sprawcy dzwonią do ofiary i przedstawiają się jako wnuczek, który dawno 
temu wyjechał i kontakt z bliskimi był znikomy. Sprawcy prowadzą tak rozmowę, że 
ofiara sama niejednokrotnie wskazuje na imię wnuczka oraz bezwiednie przekazuje 
informacje na temat rodziny. Często w trakcie prowadzonej rozmowy sprawcy posłu-
gując się taktykami psychologicznymi zdobywając w ten sposób zaufanie. Następnym 
etapem jest przedstawienie odpowiednio wiarygodnej historii, która w sposób wła-
ściwy przyczyni się do „zdobycia pieniędzy”. Najczęściej spotykanymi sytuacjami są 
historie o nagłej chorobie, bądź kłopotach finansowych w pracy, kupno samochodu 
po niebywałej okazji, że został okradziony itp. Ostatnim etapem działania sprawców, 
po tym jak uzyskują kompletne zaufanie ofiary, jest częste tłumaczenie, iż on sam nie 
może przyjechać i tu podaje różne wymyślone powody, informując jednocześnie, iż 
po pieniądze w określonej kwocie, której potrzebuje, przyjedzie jego dobry przyjaciel 
lub przyjaciółka, wskazując dla uwiarygodnienia imię, nazwisko, wygląd zewnętrzny 
tej osoby. Następnie ofiara przekazuje pieniądze sprawcom, po czym okazuje się, 
iż została zwyczajnie oszukana. 
 Inna metoda działania sprawców polega na tym, iż sprawcy pukając 
do drzwi proszą o coś do picia lub jedzenia. Przy tego typu działaniu sprawcy 
na ogół poruszają trudne tematy życiowe, na ogół rodzinne np. opowiadają, 
że zmarła im matka, że ojciec jest umierający i leży w stanie ciężkim w szpitalu, że nic 
nie jedli od kilku dni itp. Obserwują przy tym zachowanie potencjalnej ofiary, która 
okazując swoje „dobre serce” wpuszcza ich do mieszkania, przygotowuje posiłek, po 
czym okazuje się, że została okradziona.
 Czasem bywa tak, że sprawcy swoją potencjalną ofiarę typują na ulicy. 
W pierwszym etapie zwyczajnie do niej podchodzą i opowiadają o tragedii jaka 
ich dotknęła. Zazwyczaj są to życiowe historie, przy których opowiadaniu sprawcy 
dobierają odpowiednią barwę głosu, gestykulują, a nawet płaczą. W przedstawianych 
historiach opowiadają o dramatycznej sytuacji życiowej, o tym że ich krewny miał 
wypadek, że jest w szpitalu, że musi mieć pilną  operację, która uratuje mu życie, 
po czym informują iż nie mają polskich pieniędzy tylko walutę obcą, licząc w ten 
sposób na przychylność i dobre serce ofiary, która zgodzi się na pożyczkę. Po tym 
gdy przekonają ofiarę do siebie w kolejnym etapie działania zmierzają już tylko do 
tego aby wspólnie z ofiarą udać się do jej mieszkania. W mieszkaniu wykorzystują 
nieuwagę ofiary, po czym dokonują kradzieży.
 Minione lata pokazują, że okres przedświąteczny to wzmożony okres działania 
złodziei -  kieszonkowców, którzy bezlitośnie wykorzystują roztargnienie i rozkoja-
rzenie osób dokonujących zakupy. Złodzieje nie mają skrupułów i zrobią wszystko 
aby osiągnąć zamierzony cel. Często wśród tłumu wypatrują swoją ofiarę, którą 
obserwują zawracając przy tym uwagę gdzie ofiara chowa portfel, czy zamyka torebkę 
itp. Czasem bywa tak, że osoby w pośpiechu i rutynowym działaniu pozostawiają 
portfele oraz inne rzeczy, które są cennym łupem dla złodzieja.  Niestety w tym, że 
zostały okradzione orientują się dopiero po fakcie. 
 Ważne jest aby pieniądze, portfel lub inne przedmioty wartościowe 
jak np. telefon komórkowy zawsze chować do wewnętrznej kieszeni płasz-
cza lub kurtki. Jeżeli chowamy portfel do torebki pamiętajmy aby ją zamknąć 
i nosić zawsze przed sobą. Jeżeli wyjeżdżamy stosujmy się do przepisów 
ruchu drogowego. Zadbajmy także o swój dom. W tym celu możemy poprosić 
o pomoc zaufanego czujnego sąsiada, który zwróci uwagę na nasz dobytek.

 W związku z licznymi w ostatnim okresie czasu kradzieżami napowietrznych 
linii telefonicznych o wszelkich informacjach o osobach przebywających w porze 
nocnej w pobliżu napowietrznych linii telefonicznych, parkowanych - stojących 
pojazdach  w miejscach, w szczególności na drogach dojazdowych do pól, gdzie 
w pobliżu dróg przebiegają telefoniczne linie napowietrzne prosimy o kierowanie 
informacji w tych sprawach pod numer alarmowy policji 997 lub 112, zapewnia 
się anonimowość.

Policja prosi

W	nocy	z	16	na	17.11.2010	r.	na	trasie	Biała	–	Olbrachcice	nieznany	sprawca	
skradł	500	m	napowietrznej	linii	telefonicznej	wartości	13	tys.	zł.
23.11.	w	Śmiczu	nieznany	sprawca	włamał	się	do	niezamieszkałego	budynku	
skąd	skradł	alkohol	wartości	250	zł.
24.11.	dwaj	sprawcy	lat	14	i	16	dokonali	kradzieży	dwóch	telefonów	komór-
kowych	w	Białej	wartości	850	zł.	Telefony	odzyskano.
	W	nocy	z	22	na	23.11.	na	trasie	Wilków	–	Rostkowice	nieznany	sprawca	
usiłował	dokonać	kradzieży	150	m	napowietrznej	linii	telefonicznej.
W	nocy	z	5	na	6.12.	na	trasie	Wilków	–	Rostkowice	sprawca	dokonał	kra-
dzieży	230	m	napowietrznej	linii	telefonicznej	wartości	5	tys.	zł.
11.12.	w	Śmiczu	sprawca	usiłował	dokonać	kradzieży	z	włamaniem	do	bu-
dynku	mieszkalnego.	Straty	50	zł.
W	okresie	sprawozdawczym	zatrzymano	czterech	mieszkańców	gminy	kieru-
jących	po	drogach	publicznych	rowerami	w	stanie	nietrzeźwości.	Przypadki	
te	miały	miejsce:	13.11.	w	Pogórzu	(sprawca	lat	36),	16.11.	w	Kolnowicach	
(l.60),	26.11.	w	Pogórzu	(l.49)	i	1.12.	w	Krobuszu	(l.62).
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Kronika Policyjna

	 Ze	smutkiem	przyjęli	przyjaciele,	koleżanki,	koledzy	nauczyciele,	absol-
wenci	i	mieszkańcy	Białej	wiadomość	o	śmierci	prof.	Heleny	Lewandow-
skiej.	Ciężko	im	było	rozstać	się	z	człowiekiem,	którego	życie	i	działalność	
tak	wiele	wniosły	w	naszą	codzienność,	a	także	w	życie	bialskiej	oświaty	
i	całego	miasta.

Prof.	Helena	Lewandowska	urodziła	się	30	marca	
1933	r.	w	Ćwikowie	(byłym	woj.	tarnowskim).	
Szkołę	średnią	ukończyła	w	1951	r.	W	1954	r.	
ukończyła	Wyższą	Szkołę	Pedagogiczną	w	Kra-
kowie,	w	zakresie	filologii	polskiej,	a	1972	r.	
uzyskała	tytuł	magistra.	Od	15	sierpnia	1954	r.	
została	skierowana	do	pracy	w	Szkole	Podstawo-
wej	przy	państwowym	Prewentorium	Dziecięcym	
w	Szymiszowie.	Swoje	życie	zawodowe	i	osobiste	
związała	jednak	z	Białą,	gdzie	1	września	1955	
r.	rozpoczęła	pracę	jako	nauczycielka	w	Liceum	
Ogólnokształcącym.	W	pracy	zawodowej	uzy-
skiwała	wyróżniające	wyniki	w	przygotowaniu	
uczniów	do	egzaminów	maturalnych,	olimpiad	i	konkursów.	Opiekowała	się	
szkolnym	Kołem	Miłośników	Regionu	propagując	ideę	wychowania	regio-
nalnego.	Wielu	jej	byłych	absolwentów,	którzy	ukończyli	studia	polonistyczne	
obecnie	pracuje	w	zawodzie	nauczycielskim,	również	na	terenie	naszego	
miasta	i	gminy.	W	1974	r.	Kuratorium	Oświaty	nadało	jej	tytuł	Profesora	
Szkoły	Średniej.	W	1991	r.	przeszła	na	emeryturę,	ale	do	1993	r.	uczyła	języka	
polskiego	w	bialskim	LO.
Za	wzorową	pracę	odznaczona	została	między	innymi:	Złotym	Krzyżem	Zasługi	
(1975	r.),	Medalem	Komisji	Edukacji	Narodowej	(1981),	Medalem	40-lecia	
Polski	Ludowej	(1992),	Złotą	Odznaką	ZNP	(1976),	Odznaką		„Zasłużonemu	
Opolszczyźnie”	(1977),	Odznaką	„Zasłużony	Działacz	Kultury”	(1983).	Dwu-
krotnie	otrzymała	nagrodę		Ministra	Oświaty	i	Wychowania	(1972	i	1979).
Pani	profesor	Helena	Lewandowska	wykonywała	swoją	pracę	bardzo	rzetelnie	i	
z	niezwykłym	zaangażowaniem.	Była	ceniona	przez	swoich	współpracowników	
i	kochana	przez	uczniów.	Na	pewno	każdy	z	nas	w	inny	sposób	Ją	zapamiętał.	
My	przyjaciele,	współpracownicy	i	uczniowie	będziemy	wspominać	Ją	jako	
wspaniałego	człowieka,	który	służył	radą	i	pomocą.	Zawsze	można	było	liczyć	
na	Jej	uśmiech	i	profesjonalną	radę	w	rozmaitych	sytuacjach.	
Zapamiętamy,	że	żył	pośród	nas	człowiek,	który	mimo	że	teraz	musiał	odejść,	
to	zatrzymał	się	jednak	w	naszych	sercach.	Dziękujemy	Ci	za	wiedzę	jaką	nam	
przekazałaś.	To	największy	skarb	jaki	od	Ciebie	otrzymaliśmy,	Zachowamy	go	
głęboko	w	naszych	sercach.

Byli uczniowie, przyjaciele 
oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Białej

Odeszli
Sojka Jacek ur. 1948 r. zm. 13.11.2010 r. zam. Biała

Rölle Maria ur. 1940 r. zm. 16.11.2010 r. zam. Śmicz

Lewandowska Helena ur. 1933 r. zm. 24.11.2010 r. zam. Biała

Mazur Katharina ur. 1930 r. zm. 25.11.2010 r. zam. Śmicz

Student Elżbieta ur. 1924 r. zm. 28.11.2010 r. zam. Łącznik

Wistuba Maria ur. 1926 r. zm. 07.12.2010 r. zam. Wasiłowice

Podziękowanie
Wszystkim,	którzy	dzielili	się	z	nami	smutkiem	i	żalem,	oka-
zali	wiele	serca	i	współczucia	w	ostatnich	dniach	życia	naszej	

przyjaciółce
śp.	HELENIE	LEWANDOWSKIEJ

serdecznie	dziękujemy.
Dziękujemy	również	lekarzom,	personelowi	szpitala	i	pra-

cownikom	Stacji	Opieki	Caritas.
	 Szczególne	podziękowania	składamy	dyrekcji	i	gronu	peda-
gogicznemu	Liceum	Ogólnokształcącego	w	Białej,	koleżan-
kom	i	kolegom	z	Liceum,	Zarządowi	Oddziału	ZNP,	sekcji	

Związku	Emerytów	i	Rencistów,	absolwentom	i	wszystkim,	
którzy	 uczestniczyli 	 w	 ostatniej 	 drodze	

naszej	przyjaciółki.
RODZINA	I	PRZYJACIELE
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Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
Nowego 2011 roku

życzenia wszelkiej pomyślności
oraz satysfakcji z wzajemnej współpracy

wszystkim mieszkańcom 
Miasta i Gminy Biała

składa
Rada, Zarząd i Pracownicy

Banku Spółdzielczego w Białej
Biała – grudzień 2010 rok

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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