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Dzień KobietKonkurs kulinarny

W niedzielne popołudnie, 6 marca, w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego w Białej zorganizowany został – przez 
Gminne Centrum Kultury – koncert z okazji Dnia Kobiet. 

Na program imprezy złożyły się występy zespołów działających 
przy miejscowym ośrodku kultury

Z okazji podsumowania rocznej (za 2015) działalności doradczo–
upowszechnieniowej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie zorganizowany został (przez prudnicki Terenowy Zespół 

Doradztwa, tym razem w Głogówku) konkurs kulinarny „Smaki karnawału”. 

 Przysmaki zostały przygowane 
przez panie z KGW Radostynia, SKGW 
z  Chrzelic, Związek Kobiet Śląskich 
w Starych Kotkowicach, Stowarzyszenie 
Odnowy Wsi „Szybowiak” z Szybowic 
oraz SKGW z Laskowic, Racławic Śląskich, 
Kazimierza i Czyżowic. 
 Wyroby oceniała komisja pod przewod-
nictwem kierownika działu Wiejskiego 
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 
– Renaty Wojas. Wybór najsmaczniejszych 
wyrobów nie był łatwy. Komisja przyznała 
pierwsze miejsce za burrito z sałatą lodową  
i sosem czosnkowym zespołowi Związku 
Kobiet Śląskich ze Starych Kotkowic. 
Nam miło poinformować, że paniom 
z KGW w Radostyni przyznano drugie 

miejsce za pasztet z  królika i  chlebek 
pieczony na zakwasie. Samodzielnemu 
KGW z Chrzelic przypadło wyróżnienie. 
Nagrody i upominki ufundowali: Urząd 
Marszałkowski, OODR w Łosiowie, 
starosta prudnicki Radosław Roszkowski, 
burmistrzowie: bialski Edward Plicko, 
głogówecki Andrzej Kałamarz oraz wójt 
gminy Lubrza Mariusz Kozaczek. 
Po zdobyciu drugiego miejsca przez 
panie z KGW w Radostyni, sołtys Lidia 
Cziomer powiedziała: 
– Cieszy mnie to, że w konkursie wzięły 
udział młode panie, które angażują się 
w prace kulinarne i są zainteresowane 
doskonaleniem umiejętności w tym zakresie.

Ryszard Nowak

po bialsku

Wizyta przedstawicieli
Marienheide

dokończenie na str. 6

dokończenie na str. 6

4 marca do Białej przybyła delega-
cja przedstawicieli władz z part-
nerskiego miasta Marienheide. 

W skład weszli: burmistrz Stefan Me-
isenberg (przybyły po raz pierwszy) 
oraz członkowie stowarzyszenia part-
nerskiego Wolfgang Schellberg i Klaus 
Berger. Po przyjeździe do Białej go-
ście spotkali się w Urzędzie Miejskim 
z burmistrzem Edwardem Plicko. 

 Goście zwiedzili między innymi biura 
urzędu, a także – bialski szpital, któremu od lat 
pomagały władze partnerskiego miasta (przy-
byłych oprowadzał dyrektor – dr nauk med. 
Zdzisław Juszczyk; burmistrz S. Meisenberg 
przekazał mu w darze chodzik dla chorych). 
Przyjezdni odwiedzili następnie remizę stra-
żacką w Nowej Wsi, gdzie znajduje się poda-
rowany dwadzieścia lat temu pierwszy pojazd 

strażacki. Goście byli mile zaskoczeni stanem 
technicznym wozu. Następnym etapem było 
zwiedzanie zakładu Bernarda Fiebicha, pro-
ducenta samojeżdzących wózków, a jeszcze 
kolejnym – wizyta w Zielonej Zatoce (w Dębi-
nie) oraz w cukierni (w Grabinie), gdzie wła-
ścicielka zakładu Renata Kimmel poczęsto-
wała uczestników delegacji słodkimi wyro-
bami. Goście zwiedzili również Prudnik. Na 
zakończenie piątkowego pobytu miała miej-
sce wizyta w straży pożarnej i w Gminnym 
Centrum Kultury w Białej.
 W sobotę – 5 marca goście zwiedzili kościół 
parafialny w Solcu, gdzie spotkali się z pro-
boszczem, ks. Piotrem Koziołem; zobaczyli 
także zbrojownię Joannitów. Wybrali się rów-
nież do zamku w Mosznej, który wywarł na 
nich duże wrażenie. Następnie delegacja udała 
się do sanktuarium pielgrzymkowego i bazy-
liki na Górze św. Anny. 
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Turnieje piłkarskie
rocznika 2005

Harmonogram wywozu odpadów
Miesiąc Terminy odbioru odpadów 

komunalnych
Terminy odbioru odpadów 

segregowanych
Niesegregowane Suche (pojemniki) Popiół

Miejscowości: Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, 
Śmicz, Wasiłowice, Grabina

Kwiecień 4, 18 11, 25 18
Maj 2, 16, 30 9, 23 -

Czerwiec 13, 27 6, 20 20
Miejscowości: Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, 

Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik
Kwiecień 5, 19 12, 26 19

Maj 2, 17, 31 10, 24 -
Czerwiec 14, 28 7, 21 21

Miejscowości: Łącznik, Chrzelice
Kwiecień 6, 20 13, 27 20

Maj 4, 18 11, 25 -
Czerwiec 1, 15, 29 8, 22 22
Miejscowości: Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia
Kwiecień 7, 21 14, 29 21

Maj 5, 19 12, 25 -
Czerwiec 2, 16, 30 9, 23 23
Miejscowości: Miasto Biała, Spółdzielnia Mieszkaniowa (odbiorcy indywidualni)

Kwiecień 8, 22 1, 15, 29 22
Maj 6, 20 13, 27 -

Czerwiec 3, 17 10, 24 24
Miejscowości: Miasto Biała ul.: Rynek, Armii Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, 
Kościuszki, Prudnicka do nr. 24, Szkolna i 1 Maja oraz budynki wielorodzinne 
zlokalizowane w Łączniku przy ul. Robotniczej (budynki komunalne, wspólnoty)
Kwiecień 1, 8, 15, 22, 29 1, 15, 29 22

Maj 6, 13, 20, 27 13, 27 20
Czerwiec 3, 10, 17, 24 10, 24 24

• Odbiór odpadów nastąpi w godzinach: 6:00 – 22:00.
• Pojemniki z odpadami niezabrane z powodu zbyt późnego ich wystawienia 

prosimy wystawić w następnym terminie. 

W ostatnim tygodniu lutego 
w Kędzierzynie-Koźlu w hali 
sportowej ZAKSY rozegrano 

dwudniowy „II Kędzierzyn-Koźle Cup 
2016 – turniej piłkarski rocznika 2005”. 
Wzięło w nim udział 8 drużyn, w tym 
trzy zespoły z Opolszczyzny (Polonia 
Biała, MKS Gogolin i Futbol Akademik 
Kędzierzyn-Koźle). Pozostałe pięć drużyn 
reprezentowało województwo Śląskie.
 Największym sukcesem było 
zwycięstwo drużyny Polonii Biała 
nad zespołem GKS Katowice (2:1). 
W półfinale bialski zespół przegrał 
o trzecie miejsce z MKS Gogolin 3:0 
i zajął ostatecznie czwarte miejsce 

w rozgrywkach.
 W turniejowych zmaganiach wystąpiło 
około czterystu zawodników. Bialski 
zespół – jak poinformował nas trener 
Mariusz Rogosz – był jedyną drużyną 
turniejową, która pokonała GKS Kato-
wice. W składzie drużyny Polonii Biała 
w turniejowych zmaganiach wystąpili: 
Fabian Grelich, Kamil Tomczyk, Adam 
Reszka, Szymon Roskosz, Patryk Konka, 
Tymoteusz Rinke, Justin Marzotko, 
Oliwer Suchy i Maksymilian Feiga.
 Turniej ten był największą dotych-
czasową imprezą najmłodszych piłkarzy 
na Opolszczyźnie.

W niedzielę 13 marca na hali sporto-
wej „Koksownika” w Zdzieszo-
wicach odbył się kolejny w tym 

roku turniej piłkarski zawodników rocz-
nika 2005, w którym wystąpiło osiem dru-
żyn z terenu Opolszczyzny, w tym Polonii 
Biała. Pojedynki odbywały w dwóch gru-
pach. W grupie A Poloniści pokonali zespół 
Piasta Strzelce Opolskie (1:0) i koksownika 
Zdzieszowice (3:0), przegrywając natomiast 
z zespołem Spiders Zdzieszowice (1:0).
 W finałowych pojedynkach piłkarskich 
Polonia pokonała drużynę NKS Start 

Namysłów 2:1, Odrę Opole 2:0 i zremi-
sowała z zespołem Spiders Krapkowice 
1:0 i zajęła w turnieju pierwsze miejsce. 
Za najlepszego bramkarza w turniejo-
wych zmaganiach uznany został bialski 
bramkarz Fabian Grelich.
 Polonia Biała wystąpiła w składzie: 
Fabian Grelich, Patryk Gawołek, 
Marek Cytera, Justin Marzotko, Jakub 
Mandala, Patryk Kunka, Tymoteusz 
Rinke, Kamil Tomczyk, Szymon 
Rozkosz i Adam Reszka.

R. Nowak

Zmienione  zasady udzielenia bonifikaty 
przy zakupie lokali komunalnych

W dniu 19.12.2015 roku weszła 
w  życie podjęta w  dniu 25 
listopada 2015 roku przez Radę 

Miejską w Białej Uchwała NR XI.100.2015 
zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Biała 
(opublikowana w Dz. U. woj. Opolskiego 
z 4.12.2015 roku poz. 2723) 
 W  podjętej uchwale zmieniono 
wysokość bonifikaty przysługującej 
nabywcy najmowanego od gminy lokalu 
mieszkalnego z 80% na 50%.
 W 2016 roku, natomiast wszyscy 
najemcy lokali mieszkalnych , którzy 
będą zainteresowani  zakupem najmo-
wanego lokalu mieszkalnego i  złożą 
wnioski o  ich  nabycie w terminie do 

31 marca 2016 roku mogą skorzystać 
jeszcze z bonifikaty w wysokości 80%. 
 Wniosek o nabycie najmowanego 
lokalu znajduje się w Urzędzie Miej-
skim w Białej  przed pokojem nr 5, 
można go także napisać samodzielnie 
, złożyć w sekretariacie pokój nr 13 
lub wysłać pocztą.
 W każdym przypadku o sprzedaży 
najmowanego lokalu mieszkalnego 
na rzecz dotychczasowego najemcy 
decyduje Burmistrz Białej reprezen-
tujący Gminę Biała.
Informację na temat warunków i procedury 
sprzedaży można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tele-
fonicznie 774388546 w godzinach pracy 
urzędu oraz na stronie BIP

Lutowa sesja Rady Miejskiej

Informację dotyczącą mapy zagrożeń 
w  powiecie i  na terenie bialskiej 
gminy przedstawił p.o. komendanta 

Powiatowego Policji w Prudniku Krzysztof 
Urban.  Rada zapoznała się informacją 
o realizacji Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Biała za rok 2015. 
Podjęto uchwały dotyczące :
• zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.,
• zmiany wieloletniej prognozy finan-

sowej na lata 2016 – 2028,
• o zmianie uchwały w sprawie uchwa-

lenia Gminnego Programu Profilak-
tyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  oraz Przeciwdziałaniu 
Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 r.,

• udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Prudnickiemu na realizację 
zadania „Odwodnienie drogi powia-
towej nr 1202 relacji Biała – Lasko-
wiec w  miejscowości Olbrachcice 

w kwocie 50.000 zł.,
• udzielenia pomocy finansowej Po-

wiatowi Prudnickiemu na realizację 
przebudowy drogi powiatowej nr 1275  
relacji Dobroszewice – Olszynka w miej-
scowości Józefów w kwocie 60.000 zł.;

• określenia zasad udzielania z budżetu 
gminy dotacji na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Biała. Uchwa-
ła w tej sprawie będzie prawomocna 
po opublikowaniu jej w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskie-
go. Więcej informacji w  tej sprawie 
opublikujemy po uprawomocnieniu 
się uchwały w przedmiotowej sprawie.

• Zatwierdzone zostały plany pracy 
Komisji Rewizyjnej i komisji stałych 
Rady Miejskiej na 2016 r.

 Wniesiona została skarga na rozstrzy-
gnięcie nadzorcze jednej z  podjętych 
uchwał przez Radę Miejską.

Dzień sołtysa

11 marca odbyło się spotkanie z sołtysami naszej gminy z okazji ich święta. Życzenia 
sołtysom złożyli burmistrz Edward Plicko i przewodniczący Rady Miejskiej Robert 
Roden. W dyskusji omówiono sprawy dotyczące funduszu sołeckiego, inicjatyw 

lokalnych  i inne aktualne sprawy. Nowy kierownik Agencji Rolnej i Modernizacji Rolnic-
twa Wojciech Komarzyński przedstawił sprawy dotyczące naboru wniosków. Następnie soł-
tysi wraz z przedstawicielami władz udali się do Biedrzychowic, gdzie inicjatorka powsta-
nia Stodoły Farskiej Róża Zgorzelska przedstawiła zasady i sposoby tworzenia skansenów 
wiejskich mających na celu ocalenie tradycji i kultury wiejskiej.
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Prawie rokrocznie od kilkunastu lat 
organizowane były w bialskim szpi-
talu koncerty Bożonarodzeniowe, 

na które zapraszany był chór parafialny 
z Prudnika, który prezentował kolędy.
 W tym roku po raz pierwszy w marcu 
na zaproszenie Dyrekcji Szpitala wy-
stąpili uczniowie z Państwowej Szkoły 
Muzycznej w  Prudniku prezentując 
utwory na skrzypcach, na które złożyły 
się popularne melodie z  filmów dla 
dzieci i młodzieży.
 Koncert prowadził nauczyciel Marcin 
Lewicki. Wystąpili w  nim uczniowie: 
Wiktoria Wójtowicz, Kacper Haczkie-
wicz, Katarzyna Dyda, Amelia Talaga, 
Magdalena Gnielka i  Emilia Rinke. 
Dyrektor placówki przedstawił krótką 
historię bialskiego szpitala. Pacjenci obecni 
na koncercie z radością i wzruszeniem 
wysłuchali utworów w  wykonaniu 
młodych artystów. Ich występ spotkał się 

z gorącym przyjęciem. Dyrekcja Szpitala 
zaprasza młodych artystów z prudnickiej 
Szkoły Muzycznej na kolejne występy, 
bo muzyka napełnia serca radością, 
pozwala choćby na chwilę zapomnieć 
o dolegliwościach i chorobach z którymi 
zmagają się chorzy. 

R. Nowak

Nasza staroł drogeryjoł

Jakoł jest richtich staroł ta chałupa, 
w ktorej ta drogeryjoł boła, tak genał 
żołdyn nie wie. Ale prawie wszyscy 

w Biale wioł, iż tał już 100 lołt tymu tyż 
bóła drogeryjoł. Ale nie wszyscy wioł, 
a nołmyni młodzi, iże w 2003 roku boło 
50 lołt jak młody drogerysta Edmund 
Szczęsny ze swojoł kobieto, co miała takie 
piykny imię Klotylda, przyjechali do Białej.
 Łon pochodził łod granicy, bo tak se rzon-
dziyło na ludzi ze Zabrza, Bytonia abo Ryb-
nika i wynajmnoł ten sklep łod właścicielki. 
Już wtedy stary, ale nic łod Rusów nie był 

zniszczony i tak Szczęśni zaczli tał handlo-
wać.Jak mrowcy uwijali se po sklepiku. Regaly 
stoły aż pod dekał, we chtorych boło dzie-
siontkoma szuflołdek małych i wiałkszych. 
To szło jyno hin und her, rołz po schyloncku, 
rołz zajś trza boło wlyść na hoker abo drołbka, 
by weś coś, co bóło na wierchu. Robiyli tak 
od rana do wieczora. Mieszkali też na drugi 
sztoku tego domu. Tak że trefiyło se, iż nie-
jedna matka, nieskoro na wieczór zwoniyła 
pod dwierzoma po fencheltyj, bo dziecko 
miało blejungi, abo po nupel, bo beczało 
i nie mogło usnąć.
 A łoni przecał mieli wszystko i loł wszyst-
kich, przy sklepach z Gminnej Spółdzieli 
„SCh” to u nich boła już Europa. Chciało by 
se powiedzieć, że prawie cały świat. Ludzie do 
nich zjeżdżali z daleka. Jak już nigdzie coś nie 
kupiyli, to u nich na zicher dostali wszystko 
co cza boło i synkom na lołnyj piyndziałek 
w Wielkanoc i kobiytom loł dzieci do piyrszyj 
komunijy. Pani Tilda, choć boła ślonzaczka, 
rzondziyła czysto po polsku, bestusz zmy-
lyło to klientów, co po ślonsku, abo po nie-
miecku jyno umieli. Ci to jyno chcieli kupo-
wać u jejego chopa, bo niedowierzali se, że 

łona ich zrozumie. Niechtorzy, jak go nie 
boło w sklepie, to kukali za ten forchang, czy 
nie jest kajś na zadku, abo padali, iże przido 
jutro i posli. Terołz już wiecie skond se biere 
taki wic jak ten: Czy pan jest Polak? Ni, joł 
jest po grundfarbał.
 Ciekawe boło iż sklep miał możno jyno 
ze 4 metry szerokości i kożdy kołszczek boł 
wykorzystane total. Na ladzie boł blat z bio-
łego marmuru, jak se tał wlazło, to po pra-
wej stronie boły farby w papiórzanych miesz-
kach, chtore se sprzedołwały na wołga, funt 
abo i pół, biksy ze farboma, lakieroma, na 

dwiyrzach wisiały mietły i szczotki, dalij szu-
flołdy ze grzebienioma, mydła i  roztomaj-
tymi kosmetykoma. Na ni stoły drzewniany 
kastelki z wypołlony mustra. Potyj boła lada 
pod szkłał. Tał to już boły ty urengle, kety, 
portmoneje i insze rzeczy. A pod drugo ścia-
noł, to te regaly ze szuflołdkoma na zioła, teje, 
flołstry, masci na reuma, kreca i świerzb, jesz-
cze coś na moly i hineraugi. Ale nołwiałci to 
tał szły zioła na wszystkie stanczki.
 Kożdoł szuflołdka boła z napisał po łaci-
nie i po niemiecku. Te po niemiecku musieli 
zarołz, jak zaczli handlować zalepić, poti to 
se już tak starło, iż przeświecała już ta pfefer-
minca, abo kamille po naszemu romek, amo-
nium dobre do pierników i roztomajite gewy-
rca.. Chop łot pani Tildy dość wczas umar, 
to łona poti jeszcze siła lołt sama gyszefto-
wała. Czansto ech do niyj zachodziyła, nie 
jyno nakupić, ale se zdziepko porozprawiać 
lo piyrwejszych czasach.Wiałkszoł część tych 
szuflołdek już poti bola próznoł, klientów 
przyszło corołz myni, ale jak ech tak rołz 
stoła i  klekotała z  panio Tildoł, przyszoł 
jeden chop i padoł tak: dejcie mi tał biksał sil-
berbronzy, bo se chcał rama łod pieca poma-

lować, a jak styknie to se jeszcze drzwiczki 
łod kaflołka w izbie zrobiał. Za trochał przy-
szła kobieta i chciała coś na hinerałgi (odci-
ski), jyno flisich padała, tzn. w płynie. Joł tyż 
chciała kupić coś na mrówki, ale już nie boło, 
toch kupiyła jyno kulki na moty, bo łona już 
nowego tołwaru nie kupowała. Przedała to 
co miała i drogeryja zawarła.
 Żyła se poti spokojnie na emeryturze, 
domek, zygródka, jak my se tryfiyły, abo po 
kościele, abo w sklepie, musiałyśmy se dali 
trocha porozprawiać. Pani Klotylda wdycki 
uśmionoł, fajnie łobleczonoł, z  daleka se 
z kożdy witała, nołleżała, jak to se padoł 
po polsku – do naszego krajobrazu. Czał-
sto wyjeżdżała na dużyj do Wrocławia, kaj 
mieszka jyj syjn. Dwa lata tymu trefijyły my 
se zufelich kole Ośrodku zdrowia, pokołzała 
mi skierowanie na onkologia do Łopoloł. To 
boł szlag dloł niyj. Zaczła se zarołz leczyć 
w  Wrocławiu, ale, ani mondrzi dołchto-
rzi w klinice ani wielkoł troska i pomoc jej 
syjna Staszka z rodzinoł, nie umieli naszoł 
pani Drogerzystka uleczyć.
 Pani Klotylda Szczęsny odeszła, służyła 
swoim klientom 60 lołt łoni ło tyj pamian-
tali, bo śiła ludzi boło na jej pogrzebie 
w naszym kościele.

Dzień Kobiet u emerytów Koncert w szpitalu

Przypominamy właścicielom 
psów o obowiązku trzymania 
ich na uwięzi lub w kojcach 

i niewypuszczania ich poza teren 
posesji. Posesje w których wypusz-
czane są psy bez uwięzi winny być 
zamknięte, aby nie dopuszczać 
psów do opuszczania terenu po-
dwórza bez opieki domowników.

Zbliża się czas wiosennych po-
rządków w domach, na po-
dwórkach i działkach. Przypo-

minamy ich właścicielom, że obo-
wiązuje zakaz wypalania śmieci, 
w szczególności folii, plastikowych 
opakowań po napojach i innych ar-
tykułach spożywczych i chemicz-
nych. Obowiązuje ich segregacja.
 Przedmioty wielkogabarytowe 
należy dostarczać do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Białej przy ul. Li-
powej (na placu po byłym GS).

8 marca w sali GCK odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Uczest-
niczyło w uroczystości około sześćdziesiąt pań – członkiń emeryckiej 
organizacji. Nie zabrakło występów artystycznych i wspólnego śpie-

wania piosenek biesiadnych. Paniom usługiwało dwóch panów, występu-
jących w roli kelnerów. Zorganizowano również we własnym zakresie po-
częstunek. Zabawa była udana. 

Uwaga

Wiosenne 
porządki

J. Ernst
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Zmartwychwstanie
Pańskie

Noc w iel k iej  r a do ś c i ,  noc 
n a j w i ę k s z e j  t a j e m n i c y. 
WIELKA NOC. Noc, która 

gromadzi miliony wiernych na czu-
waniu i modlitwie. Noc piękna też 
z tego, że jak nigdy w ciągu roku, 
gromadzi tak wielu oczyszczonych 
w sakramencie pojednania, miłych 
Bogu chrześcijan – jeszcze wczoraj 
grzeszników – a dziś przyjaciół Boga.

 Dlatego radość przepełnia ludzkie 
serca. Zwykle radujemy się gdy kogoś 
zobaczymy: przyjaciela, znajomego. 
Cieszymy się z jego obecności. Nasza 
radość jako jedyna płynie z  tego, 
że nie zobaczyliśmy naszego Mi-
strza. Nie zobaczyliśmy go w grobie. 
Zmartwychwstał!
 Czy jednak tej radości wystarczy 
nam do następnej Wielkiej Nocy 
za rok, jeśli Bóg pozwoli nam jej 
dożyć. Już wiemy jaki jest port naszego 
ostatecznego przeznaczenia – dom 
naszego Ojca! Ale czy będziemy o tym 
pamiętać przez dni następne, mniej 
świąteczne, szare i codzienne?
 Marynarze na morzu posługują się 
nieraz sygnałem złożonym z czterech 
liter: C R V O. Ten sygnał oznacza py-
tanie: „Jaki jest twój port macierzysty, 
dokąd płyniesz? ” Gdyby jeden okręt 
wysłał taki sygnał drugiemu, również 
na morzu się znajdującemu, a  ten 
by odpowiedział: „Nie wiem dokąd 
prowadzi moja droga, nie znam portu 
mego przeznaczenia” – to chyba jego 
kapitan byłby pomylony. Jeśli okręt 
z  jakiegoś portu wypłynął, to chyba 
po to, aby do innego portu zawinąć.
 Gdyby zatem zapytał nas ktoś idący 
do kościoła: Po co tam byłeś? Co ci 
to daje? Dlaczego obchodzisz Święta? 
To czy wiesz dlaczego? Jaki tego sens? 
Dla wielu bowiem, nawet tych, przycho-
dzą do kościoła to: pobożna tradycja. 
Folklor, święcone jajko, śmigus dyngus 
i niestety nic więcej”
 Powróćmy do domów z prawdziwą 
radością w  sercu i  wdzięcznością 
wobec Boga. Żyjmy nią każdej 
niedzieli w  roku i  na co dzień. 
Radością, która wpłynie na nasze 
życie tak, że osiągniemy port naszego 
przeznaczenia – dom Ojca.
 Od tej pory nie ma już lęku, 
obawy, zawiedzionych nadziei, 
a le jest pewność i  ufna wiara, 
że cokolwiek człowieka spotka, 
to może być spokojny, bo z nim jest 
zmartwychwstały Chrystus.
 Nie lękajmy się, nie bądźmy smutni, 
przygnębieni. Mamy najpoważniejszy 
powód do radości i ufnego patrzenia 
w przyszłość. Bo przyszłość należy 
właśnie do Chrystusa i wszystkich, 
którzy w  nim złożyli nadzieję. 
Alleluja! Zmartwychwstał Pan. 
Śmierć została pokonana. Ciemność 
rozproszona, zło i grzech straciły 
władzę nad człowiekiem. Dlatego 
ta noc nazywa się Wielką Nocą. 
Uroczystością nad uroczystościami, 
świętem nad Świętami, do którego 
zmierzają wszystkie inne święta 
lub z  niego wypływają. Ta noc 
jest tak ważna, że gdyby ją usunąć 

z kalendarza, świat stanąłby na gło-
wie. Wiara w  zmartwychwstanie, 
bowiem to nie tylko wiara w  to, 
że zmartwychwstaniemy… Zmar-
twychwstanie jest przede wszystkim 
dla naszej doczesności i my już tutaj 
na ziemi mamy zmartwychwstać. 
Jezus chce dać nam nowe oczy 
na świat – abyśmy widzieli miłość 
Boga. Jezus chce nam dać nowe 
serce – abyśmy umieli kochać bez 
wzajemności, nawet wrogów… 
To zmartwychwstanie dokonuje się 
mocą Boga całkowicie za darmo pod 
jednym jednak warunkiem – wiara! 
Ona otwiera nas na Boga, który 
może w  nas działać i  okazywać 
nam swoją miłość. Uwierz zatem, 
że Chrystus zmartwychwstał, że chce 
zmartwychwstać także w  Tobie 
i zmienić Twoje życie!
 Być może to Twoja ostatnia szansa.
 Żyjemy w  czasach zmęczenia, 
przeróżnych pomysłów i  reform. 
Przytłacza nas depresja, niszczą nas 
obiecanki i stresy tego świata. Tyle 
obietnic i tyle kłamstwa, w rzeczy-
wistość ta sama prowadząca na skraj 
ziemskiej przepaści, niemal do grobu 
ludzkiego. Nie do grobu Chrystusa, 
bo od tego grobu odeszlibyśmy 
mocniejsi. Dostrzegamy te same 
grzechy, tego samego Piłata, nadal 
pieją koguty zdrady i  zaparcia się 
Boga. Człowiek tęskni za poprawą 
swego bytu, ocierając z  oczu łzy 
biedy, bólu, samotności i  rozterek 
życiowych wobec bezradności.
 Zanim zobaczymy pusty grób 
trzeba zapłakać przy śmierci Zmar-
twychwstałego.
 Słyszałem kiedyś o chrześcijań-
stwie za pół ceny, bez krzyża i jego 
owoców. Odpowiem na to: Krzyż 
jest łodzią, którą trzeba było się 
przeprawić na drugi brzeg nadziei. 
Polecenie Jezusa: „To czyńcie na Moją 
pamiątkę” nie oznacza wspominania 
przeszłości, ale wzywa do urze-
czy wistnienia poprzez l iturgię 
męki, śmierci, zmartwychwstania 
Chrystusa i wstawiania się za nami 
u Ojca w niebie.
 W VII wieku w Lanciano pewien 
mnich zaczął po konsekracji wątpić 
w obecność Chrystusa. Wtedy na jego 
oczach hostia stała się kawałkiem ciała, 
a wino zamieniło się w krew. W 1970 
roku eksperci poproszeni o analizę 
tych relikwii, odpowiedzieli, że Ciało 
i Krew są rzeczywiście kawałkiem 
ludzkiego ciała, a  wino zamieniło 
się w  krew. Żyjemy w  obecności 
Chrystusa Zmartwychwstałego, 
spożywamy Jego umęczone z miłości 
i uwielbione, przebóstwione Ciało. 
Eucharystia jest miejscem obecności 
Chrystusa z którym możemy się spo-
tkać osobiście. Przyjaciołom sprawia 
przyjemność spotkanie. Im więcej 
czasu są razem, tym jest przyjemniej. 
Dlaczego więc tyle pośpiechu i nerwów 
z powodu jednej godziny Mszy św? 
Może to jedna z przyczyn smutku. 
Lampa bez oliwy nie daje światła. 
Samochód bez paliwa nie ruszy 
z  miejsca.. Tracimy ewangeliczną 

radość i apostolski zapał, jeżeli nie 
jesteśmy pocieszani Słowem Bożym 
i umacniani Eucharystią.
 Całe życie Jezusa zmierza ło 
w kierunku Kalwarii i wielkanocnego 
poranka. Całe nasze życie powinno 
być ukierunkowane na Eucharystię, 
gdzie Zmartwychwstały Chrystus chce 
nas obdarzać swoją mocą i radością, 
a która jest źródłem i szczytem całego 
chrześcijańskiego życia. Czy umiem 
przynieść Bogu na niedzielną Mszę 
św. całe moje życie? Czy potrafię 
je złożyć z chlebem i winem na ołtarzu 
i razem z Jezusem ofiarować je Ojcu, 
aby je ubogacił i przemienił?
 Świat, który nas otacza, wcale 
nie pomaga do wiary w zmartwych-
wstanie. Główny nurt prasy, radia, 
telewizji, czy internetu zwraca 
naszą uwagę na całkiem przyziemne 
sprawy, w  rodzinach natomiast 
nikną dobre tradycje modlitwy 
i  wspólnego świętowania: czyli 
wspólnego uczestniczenia we Mszy 
św. niedzielnej i świątecznej, jakiegoś 
oderwania się i wzniesienia ku górze, 
a na dodatek cała sfera wychowania 
wydaje się mocno nadwyrężona 
i słabnie z każdym rokiem.
 W takich warunkach cała nasza 
rzeczywistość zaczyna przypominać 
świat, który malują rodzeństwo 
Wachowscy swojej trylogii „Matrix”. 
Jesteśmy jakby zanurzeni w rzeczywi-
stość, której sterowaniem zajmują się 
inni – w filmie są to maszyny – a ludzie 
nie mają już nic do powiedzenia, są jak 
zwykła bateryjka, dostarczają energię. 
I co ciekawe, wydaje się, że niektórzy 
chcą pozostawać w  takim świecie, 
że wystarcza im to, co otrzymują 
w zamian „bycia baterią”.
 Dzisiejsza uroczystość ma nam 
uzmysłowić , co się sta ło wraz 
ze Zmartwychwstaniem Chrystusa.

 Śmierć została pokonana.
 Zwyciężyło Życie.

 A to oznacza, że możemy się cie-
szyć wolnością dzieci Bożych. Że nie 
możemy się godzić na „bycie tylko 
bateryjką”. Nasza wolność otwiera 
nam możliwości podejmowania 
najlepszych decyzji wiodących 
do życia, do szczęścia, do pokoju.
 Możemy skutecznie, oczywiście 
przy pomocy Łaski Bożej, zmie-
niać swoje życie, oddalać pokusy 
złego wytrwać w dobrym. I przede 
wszystkim uwierzyć.
 Wiara jest warunkiem spotkania 
z Chrystusem. Wiara otwiera oczy 
na rzeczywistość zmartwychwsta-
nia. A  wiara to nic innego jak 
przekonanie o tym, że Bóg istnieje, 
przeświadczenie, że nas tak ukochał, 
iż dał swego Syna, by ten wybawił 
nas od złego, od śmierci.
 Dopełnijmy więc tradycyjne tylko 
zewnętrzne przeżywanie Wielka-
nocy, jako święta poświęconych 
pokarmów i „Lanego Poniedziałku”, 
dopełnijmy je prawdziwą wiarą 
w Zmartwychwstałego.
 Uwierzmy, że rzeczywiści jesteśmy 

powołani i zaproszeni, by powstać 
z martwych. By odrzucić to, co złe 
w naszym ziemskim życiu i w efekcie 
tego, po śmierci, przy zmartwych-
wstanie ciał, razem ze Zmartwych-
wstałym Chrystusem, otrzymać życie 
w ciele uwielbionym, chwalebnym, 
nie podlegającym już starzeniu się, 
chorobie, ani żadnemu innemu złu.

 Życie wieczne w Niebie.

 Życzę z  serca każdej i każdemu 
z Was, abyście w Święto Zmartwych-
wstania Pańskiego nabrali otuchy, 
żebyście mieli niewzruszoną wiarę 
w to, że Chrystus jest z Wami, jak 
kiedyś szedł z uczniami do Emaus, 
choć może go nie rozpoznacie wśród 
doczesnych spraw.
 On właśnie po to zmartwychwstał, 
by nas uzdrowić, pokrzepić, obda-
rzyć pokojem, podzielił się życiem 
i  oczekuje, że w  wierze będziemy 
wytrwale podążać ku Niebu, ku nie 
kończącemu się spotkaniu z  Nim 
w wieczności.
 Bóg – Dawca życia, który człowieka 
z gliny ulepił i dał mu serce żywe, 
nie wypuszcza go ze swoich dłoni. 
Odwieczny Gancarz trzyma swe ręce 
blisko, tym bliżej i tym troskliwiej, 
im więcej tam skamienia ł ych, 
twardych skorup grzechu. Delikatne 
ma dłonie Bóg. Wrażliwy jest na zło, 
bardziej niż człowiek. Choć skorupy 
zagubionego serca ranią Go boleśnie, 
jak krzyżowe gwoździe, nie porzuci 
człowieka. Bo góry mogą ustąpić 
i  pagórki się zachwiać, ale miłość 
Boga nie odstąpi od człowieka (Por. 
Iz 54, 10).
 Zna on nas lepiej niż my sami 
siebie. Wie, że w naszych grzechach 
nie jesteśmy podli, ale biedni. Wie, 
że bez Niego skazani jesteśmy 
na samotność i rozpacz. Bóg, który 
dał życie człowiekowi, nie porzuci 
go nigdy. Przecież ma żywe serce, 
które umie kochać.
 Potrzeba nam bliskości Boga żywe-
go, ciepła Jego dobrych poranionych 
dłoni. Byśmy nie skostnieli w sobie 
i  dla siebie nawzajem. By nasze 
słowa nie stały się kamieniami, 
które rzucane ze złością tylko ranią. 
By w nas nie umarły przekonania, 
że można żyć lepiej i piękniej. Śpiesz 
się, by żyć dobrze, i  myśl o  tym, 
że każdy dzień sam w  sobie jest 
życiem – mawiał Seneka.
 Jezus żyje! Zmartwychwstał jak 
zapowiedział. Przeszedł drogami 
ludzkimi, pełnymi kamieni, zaci-
śniętych pięści, cierpienia. Pokazał 
jak żyć – by życie każdego człowieka, 
który pójdzie jego śladami miało 
sens i  wartość Życie człowieka 
ma wymiar wieczny.
 Chrystus zmartwychwstał byśmy 
uwierzyli, że prawdziwa miłość jest 
zawsze możliwa, można ją ranić, ale 
nie można zabić.

 ks. Piotr Kozioł
 Proboszcz Parafii w Solcu
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W dniach 11 i 12 marca w Gmin-
nym Centrum Kultury w Bia-
łej odbył się konkurs recy-

tatorski w języku polskim. W pierw-
szym dniu do konkursowych zmagań 
przystąpili gimnazjaliści.

 W kategorii recytatorów I miejsca 
zajęli: Magdalena Preusner i Wiktoria 
Batel, drugie miejsca przypadły Klaudii 
Wierzbiec i Marcelinie Marczak, a trzecie 
Klaudii Perek i Milenie Martyniuk. 
Wyróżnienia przyznano Anecie Urbanek 
i Katarzynie Bożek.
 W kategorii poezji śpiewanej naj-
wyższą ocenę przyznano Karolinie 
Kwiotek, drugie miejsce Karolinie 
Kasprzyszak, a trzecie Sylwi Strzodzie. 
Wyróżnieni zostali ponadto Laura 
Sobczyk i Rafał Brylka.
 W drugim konkursowym dniu do 

zmagań przystąpili uczniowie szkół 
podstawowych w dwóch kategoriach 
wiekowych.
Wyniki konkursu w kategorii klas I-III
• I miejsce – Martyna Preusner (Łącznik) 

i Emilia Latus (Radostynia)
• II miejsce – Kewin Famulla i Oliwia 

Latus (Radostynia)
• III miejsce – Maria Stankala (Łącznik)
• Wyróżnienia: Julia Macioł (Bia-

ła), Antonina Wróblewska (Śmicz), 
Aleksander Fiedler (Radostynia) 
oraz dwóch sześciolatków Emilia 
Kusber (Radostynia) i Maksymilian 
Glombitza (Biała).

Wyniki konkursu w kategorii klas IV-VI
• I miejsce – Markus Gonsior (Biała)
• II miejsce – Julia Orlita (Biała)
• III miejsca – Julia Stankala (Łącznik) 

i Joanna Bogoń (Grabina).

Już 16 kwietnia zapraszamy na
I bialski „pchli targ”

który zostanie zorganizowany
na parkingu przy kościele parafialnym w Białej.

Będzie można sprzedać, wymienić się lub kupić dosłownie wszystko 
– od monet, znaczków, poprzez książki, ubrania, zabawki, po bibeloty, 
obrazy, biżuterię i zegarki. W wielu domach zalegają jeszcze dobre 
a niepotrzebne rzeczy, które trzymamy z sentymentu lub dlatego, 
że szkoda ich wyrzucić. Możesz je sprzedać i uszczęśliwić inną 
osobę, jednocześnie zasilając własny budżet – odzyskując część 
poniesionych wydatków. Zapraszamy wszystkich poszukiwaczy 
okazjonalnych perełek, kolekcjonerów, miłośników staroci, rękodzieła 

i niepowtarzalnych drobiazgów. 
Wstęp jest dla wszystkich bezpłatny. 

Wystawcy zainteresowani udziałem w kiermaszu proszeni są 
o wcześniejszy kontakt  z GCK w Białej pod nr tel. 77 438 70 26
Szczegółowe informacje dot. kiermaszu wkrótce na plakatach.

Konkurs recytatorski Wystawa strojów

W piątek 19 lutego w Gmin-
nym Centrum Kultury w Bia-
łej dzięki uprzejmości Mu-

zeum Wsi Opolskiej w Opolu zo-
stała otwarta wystawa „Strój i ubiór 
ludowy na Śląsku Opolskim”.
 Zaprezentowano 21 fotograficznych 
plansz wystawowych. Barwne zdjęcia 
pokazywały współczesnych mieszkańców 
regionu w strojach ludowych. Walorem 
dodatkowym była prezentacja oryginal-
nych kompletów strojów odświętnych 
oraz odzieży codziennej, pochodzących 
z  muzealnej kolekcji, pokazanych 
na manekinach.
 W  spotkaniu z  kulturą ludową 
wzięły udział władze miasta – bur-
mistrz Edward Plicko i wiceburmistrz 

Dagmara Duchnowska. Burmistrz 
Edward Plicko zachęcał do doceniania 
śląskiej odrębności i tradycji.
 Wygłaszany referat – przygotowany 
przez Magdalenę Górniak-Bardzik 
z Muzeum Wsi Opolskiej – dotyczył stanu 
badań nad opolskim strojem ludowym, 
prezentacją jego historii i tradycji.
 Na wystawie zaprezentowano katalog 
oraz pocztówki promujące zbiory muzeum 
i upowszechniające wiedzę o opolskim 
stroju ludowym.
 Wspaniałą atmosferę spotkania 
stworzył wystrój i poczęstunek w postaci 
krajanek śląskich.
 Wystawa jest dostępna dla odwie-
dzających do końca marca 2016.

Agnieszka Zuziak-Rudecka
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Zebranych powitał Joachim Kosz – 
składając paniom życzenia z okazji 
ich święta. Wszelkiej pomyślności, 

zdrowia, sukcesów i zadowolenia życzył 
również obecny na uroczystości burmistrz 
Białej – Edward Plicko. Motywem 
przewodnim tegorocznej imprezy było 
hasło „Baby, ach te baby… Gdzie ci 
mężczyźni…”.
 Na początku jeden z solistów chóru 
Seniores z Łącznika zaprezentował 
popularną piosenkę „Za zdrowie pań”. 
Swoim repertuarem zaskoczył nas 
łącznicki chór (prowadzony od początku 
istnienia przez Iwonę Preusner), który 
zaprezentował nowy program artystyczny, 
oparty na interesujących utworach z re-
pertuaru współczesnych gwiazd estrady, 
znanych z wielu przebojów. Był to dość 
nietypowy występ w porównaniu z do-
tychczasowym doborem utworów przez 
Seniores. Spotkał się jednak z ciepłym 
przyjęciem obecnych na koncercie.
 Chór wykonał również kilka utworów 
z udziałem członków Studia Piosenki, 
działającego przy miejscowym GCK, 
prowadzonego również przez Iwonę 
Preusner. Nie zabrakło zbiorowych 
piosenek w ich wykonaniu, a także 
w wykonaniu poszczególnych solistów. 
Wystąpiły między innymi znane od lat 
osoby: Justyna Grelich i Kacper Dwojak, 
a także Agata Bajorek – organistka 
z bialskiego kościoła parafialnego, która 
od dawna zachwyca nas brzmieniem 

swojego głosu.
 Nie zabrakło również innych utalen-
towanych solistów, którzy zaprezentowali 
wiele znanych i popularnych utworów 
krajowych piosenkarzy i piosenkarek. 
Ciekawe monologi na temat kobiet 
i mężczyzn oraz wzajemnych relacji 
pomiędzy nimi przedstawili młodzi 
aktorzy skupieni w miejscowym Teatrze 
123 (prowadzonym przez Elżbietę Malik).
 Układy taneczne zaprezentowali 
na scenie członkowie zespołu STARS 
(pod opieką Aleksandry Hindery), 
który w swoim dorobku posiada wiele 
sukcesów w kraju i Europie. Popis dali 
Markus Gąsior i Eliza Podgórni – tancerze 
odnotowujący znaczące osiągnięcia 
krajowe i zagraniczne.
 W czasie trwania imprezy rozlosowano 
niespodzianki (wręczane później każdej 
z uczestniczek koncertu). Szczęście 
uśmiechnęło się do trzech pań. Na-
grody zostały ufundowane przez salon 
kosmetyczny „Oliwia” w Białej – były 
to usługi o wartości 50 zł (przy czym 
z upustu cenowego mogą skorzystać 
również członkowie rodzin laureatek 
– w przypadku rezygnacji osoby, która 
otrzymała szczęśliwy los).
 Repertuar koncertu był miłym za-
skoczeniem dla wszystkich. Widać było 
perfekcyjne wykonanie artystów – wyka-
zali się profesjonalizmem i znaczącymi 
umiejętnościami artystycznymi.

Ryszard Nowak

Dzień Kobiet po bialsku

cd. ze str. 1 W godzinach wieczornych przy-
jęli ich bialscy strażacy. Poże-
gnanie partnerskiej delegacji 

miało miejsce w  niedzielę. Burmistrz 
Marienheide Stefan Meisenberg na 
zakończenie wizyty podkreślił, że dele-
gacja jest pod dużym wrażeniem – mile 
zaskoczona gościnnością i otwartością 
mieszkańców. Wskazał na potrzebę ści-

ślejszej współpracy pomiędzy partner-
skimi miastami. 22 kwietnia gośćmi stra-
żaków z Marienheide będzie ośmiooso-
bowa grupa bialskich strażaków. W 2017 
r. delegacja z Białej wybierze się z kolei 
na obchody 600-lecia powstania partner-
skiej niemieckiej miejscowości.

tekst: Ryszard Nowak
zdjęcia: Waldemar Hamerla

Wizyta przedstawicieli dokończenie ze str. 1



PANORAMA BIALSKA • MARZEC • 2016 7

Złote gody
Teodora i Leon Andrearczyk

zamieszkali w Dębinie
ślub: 17.03.1966 r.

Pogodnych Świąt Wielkanocnych
niech staną się one dla nas wszystkich

czasem pojednania, życzliwości i radości
tego życzy wszystkim mieszkańcom gminy

w imieniu radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Roden

Niech Święta Wielkanocne staną się dniami nadziei,
zadowolenia i pomyślności w naszych rodzinach.

Ich spełnienia życzy
mieszkańcom miasta i gminy

Burmistrz
Edward Plicko

Konkurs kroszonkarski
15 marca w  sali Gminnego 

Centrum Kultury w Białej 
odbył się gminny konkurs 

kroszonkarski, w którym uczest-
niczyło 23 uczniów z gimnazjów 
w Białej i Łączniku, oraz ze szkół 
podstawowych w Białej, Łączniku, 
Radostyni i Grabinie.
 Komisja konkursowa w składzie Renata 
Sznejweis, Andrzej Sznejweis i  Iwona 
Pissarczyk dokonała oceny wykonania 
kroszonek. W  grupie uczniów klas 
I-III przyznano trzy pierwsze miejsca 
dla: Emilii Latus, Wiktorii Pissarczyk 
i  Oliwii Latus. W  kategorii uczniów 
(klasy IV-VI, I miejsce uzyskała Ilona 
Hamerla, II miejsce Iwona Zając i dwa 
trzecie – Weronika Mocha i Kinga Heda. 
W  kategorii gimnazjalistów I  miejsce 
zdobyła Julia Luszczyk, II Magdalena 
Gnielka, a III Julia Różyczka.
 Iwona Pissarczyk – twórczyni ludowa 
zamieszkała w Ligocie Bialskiej w 2015 r. 
zajęła drugie miejsce na ogólnopolską pi-
sankę wielkanocną. W 2014 roku przypadło 
jej II miejsce na konkursie w Strzelcach 
Opolskich oraz wyróżnienie na konkursie 
wojewódzkim w Bierkowicach.
Mówi Iwona Pissarczyk: – Tegoroczny 
konkurs kroszonkarski w  Białej był 
na wysokim poziomie. Kroszonki wyko-
nywane były jedną metodą tradycyjną, 
tzw. rytowniczą. Zauważalny jest postęp 
w zakresie pomysłowości w zdobieniu 
świątecznych kroszonek.

R. Nowak

Radosnych, 
zdrowych 

i spokojnych 
Świąt 

Wielkanocnych 
życzy 

Redakcja 
„Panoramy 
Bialskiej”
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Mapa zagrożeń jest nowym in-
strumentem obrazujący skalę 
i rodzaje zagrożeń bezpie-

czeństwa w Polsce.

 Jednym z priorytetów Komendanta Głów-
nego Policji jak również resortu spraw 
wewnętrznych i  administracji jest stwo-
rzenie w całej Polsce krajowej mapy zagro-
żeń bezpieczeństwa. Nad bezpieczeństwem 
obywateli czuwa, obok Policji szereg innych 
służb i  inspekcji. Mapy mają być uniwer-
salnymi narzędziami służb i instytucji słu-
żącymi wspólnemu zarządzaniu bezpie-
czeństwem publicznym. Aktywna współ-
praca tych podmiotów oraz ich zaangażo-
wanie znacznie wpływa na poprawę bez-
pieczeństwa obywateli. W  ich utworzeniu 
znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa 
oraz rola mediów w  kreowaniu poczucia 
bezpieczeństwa. Każda mapa zagrożeń musi 

odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone 
i zarejestrowane na przełomie określonego 
czasu przez służby i inspekcje uczestniczące 
w likwidacji zagrożeń, ale również obywa-
teli – społeczność lokalną. Mapa ta powinna 
również zawierać prognozy zagrożeń, które 
mogą wystąpić również w związku z orga-
nizacją różnorodnych wydarzeń.
 To właśnie opinie społeczne będą miały 
decydujący wpływ na ostateczny kształt 
projektowanego narzędzia informatycz-
nego, służącego do prezentacji informa-
cji o stanie bezpieczeństwa.
 Zapraszamy Państwa do podzielenia się swo-
imi spostrzeżeniami i uwagami, co oczywiście 
będzie niezwykle pomocne w tworzeniu „map 
zagrożeń bezpieczeństwa” w powiecie prud-
nickim. Wszelkie informacje związane z tym 
zagadnieniem prosimy kierować do Komendy 
Powiatowej Policji w Prudniku na adres email: 
rzecznik@policja.prudnik.gov.pl.

Mapa zagrożeń

Prudnik
400.00
Prudnik
400.00

Biała
66.00

Lubrza
30.00

Głogówek
172.00

Drugi rok z rzędu w Białej zor-
ganizowany zostanie Puchar 
Polski w Kolarstwie Górskim. 

To efekt dobrej organizacji zawodów 
w 2015 roku, w których wystarto-
wało 200 zawodników z całej Polski.

 Polski Związek Kolarski przyznał 
Białej także Eliminację Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. To wielkie 
wyróżnienie. EOOM odbywają się 
w kategorii juniora młodszego i juniorki 
młodszej. Zawodnicy w  tej kategorii 
wiekowej startują w  8 eliminacjach 
na terenie całej Polski, zdobywając punkty 
do klasyfikacji generalnej. Dwudziestu 
najlepszych zawodników uzyska prawo 
startu w finale w Boguszów Gorce. W tej 
kategorii wiekowej ścigają się nasi naj-
lepsi zawodnicy m.in.: Marek Bajorek, 
Karolina Ivakh i Milena Martyniuk.

 Start i  meta podobnie jak w  2015 
roku będzie na Rynku, który zostanie 
zamknięty dla ruchu w sobotę wcześnie 
rano. Poza tym zmian będzie dużo. Część 
Rynku będzie przeznaczona na parking 
dla ekip kolarskich. Pozwoli to kibicom 
na wnikliwą obserwację przygotowań 
zawodników do startu w wyścigu. Na trasie 
pojawi się kilka przeszkód technicznych. 
W  Parku Miejskim pojawił się już 
pierwszy drop, czyli nasyp, z  którego 
kolarze będą efektownie wyskakiwać, 
docelowo będzie ich kilka. W  planie 
jest budowa Rock Garden’u, zjazdu 
wyłożonego kamieniami.
 Organizacja Pucharu Polski wiąże 
się dużymi nakładami finansowymi, 
zachęcamy wszystkie firmy do współ-
pracy. Reklama podczas tak dużego 
przedsięwzięcia na pewno zaowocuje 
i szybko się zwróci.

Kolarstwo górskie

Rokrocznie, już od trzynastu lat 
przed Świętami Wielkanocnymi 
w Lubrzy organizowany jest 

świąteczny pokaz kulinarny.

 W tym roku 16 organizacji kobiecych 
z terenu powiatu prudnickiego i trzy 
stoiska z Czech zaprezentowały swoje 
kulinarne dekoracje świąteczne w tym dwa 
z terenu naszej gminy – KGW Radostynia 
i Samodzielne KGW z Chrzelic. Na stole 
przygotowanym przez KGW w Radostyni 
można było podziwiać dwadzieścia pięć 
świątecznych wyrobów, między innymi 
pyszne desery w szklanych pojemnikach, 
żurek na zakwasie, pasztet z królika, 
kurczaka nadziewanego, torciki. Nie 

zabrakło świątecznego baranka i zajączka. 
Rewelacją okazały się desery – malinowy, 
wiśniowy i czekoladowy. Świątecznie 
udekorowany był koszyczek wielkanocny. 
Nie zabrakło też ciast, między innymi 
mazurka i paschy świątecznej.
 Samodzielne KGW z Chrzelic za-
prezentowało między innymi pasztet 
z jajka, z łososiem i szpinakiem, pieczeń 
z grzybami, zupę chrzanową z jajkiem 
i białą kiełbasą, koszyczek wielkanocny, 
mazurek świąteczny, babę wielkanocną 
oraz pięknie zdobione kroszonki 
wykonane 11 marca przez młodzież 
i dorosłych. Wszystkie zaprezentowane 
świąteczne smakowitości zostały 
nagrodzone. 

Świąteczny pokaz kulinarny

Zdjęcie z ubiegłorocznego pucharu w Białej

P. Haczkiewicz
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Językowe sukcesy gimnazjalistek

W  XIV Ogólnopolskim kon-
kursie języka niemiec-
kiego, który odbył się 13 

marca w Warszawie sukcesy od-
niosły dwie gimnazjalistki z Łącz-
nika – Wiktoria Ernst i Joanna 
Lissoń.

 O  sukcesie mogą mówić obie 
łącznickie gimnazjalistki. W  finale 
konkursu Wiktoria zajęła czwarte, 
a Joanna szesnaste miejsce. Wiktorii 
do zajęcia trzeciego miejsca zabrało 
jednego punktu. Sukces jest tym bardziej 
znaczący, bo w zmaganiach na różnych 
etapach tego konkursu uczestniczyło 
łącznie ponad 5 tysięcy uczestników, 
w tym w finałowych zmaganiach 102 
uczestników. Do występów w konkursie 
przygotowywała dziewczęta Dorota 
Haberecht, od trzech lat ucząca mło-
dzież gimnazjalną w Łączniku języka 
niemieckiego.

Mówi nauczycielka Dorota Haberecht: 
– Do sukcesów dochodzi się ciężką 
pracą, wkładanie w nią dużego wysiłku 
i zaangażowania.

Dyrektor Szkoły Janusz Siano: – Sukcesy 
naszych gimnazjalistek są potwier-
dzeniem wysokiego poziomu naszej 
lokalnej edukacji. Stanowią również 
promocję dla naszego regionu.

 Zarówno Wiktoria Ernst i Joanna 
Lissoń odnosiły również dotychczas 
wiele językowych sukcesów. Joanna 
zajęła VI miejsce w  wojewódzkim 
dyktandzie w  języku niemieckim, 
zorganizowanym w Walcach. Wiktoria 
Ernst w konkursie wiedzy o krajach 
niemieckojęzycznych w Łambinowicach 
zajęła pierwsze miejsce, a gimnazjalistka 
Julia Wistuba czwarte. Za osiągnięte 
sukcesy w  finale ogólnopolskiego 
konkursu dyplom uznania z podzię-
kowaniami za sukcesy w  nauczaniu 
języka niemieckiego otrzymała również 
nauczycielka Dorota Haberecht.

Rozmowa z finalistką konkursu 
Wiktorią Ernst

Red: – Czy zajęcie czwartego miejsca 
w  marcowym finale konkursu było 
dla Ciebie zaskoczeniem?
Wiktoria: – Nie spodziewałam się zająć 
lokaty w czołówce, bo w finale uczestni-
czyło ponad stu zawodników. Początkowo 
miałam tremę przed występami.
– Co składało się na finałowe zmagania?

– Najpierw była półtoragodzinna 
część pisemna, w części ustnej zada-
wano nam pytania z gramatyki oraz 
dotyczące wiadomości o  Szwajcarii 
i Liechtensteinie.
– Jak zaczęła się Twoja „przygoda” 
z językiem niemieckim?
– Jako mała dziewczynka oglądałam 
bajki w  telewizji niemieckiej, kilka 
razy byłam w  Niemczech u  rodziny 
i tam doskonaliłam swoje umiejętności 
językowe. Doskonaliłam swoje umiejęt-
ności następnie w szkole podstawowej, 
potem w gimnazjum. Wiele więc też 
zawdzięczam swojej nauczycielce języka 
niemieckiego.
– Czy twoja biegła znajomość języka 
niemieckiego będzie miała wpływ 
na kierunek studiów?
– Chciałabym studiować w Niemczech, 
ale na razie nie wiem na jakim kierunku. 

To się dopiero okaże w przyszłości.

Rozmowa z finalistką konkursu 
Joanną Lissoń

– Czy cieszysz się z szesnastego miejsca 
zajętego w finale konkursu?
– Jestem zadowolona, uważam to za duży 
sukces.
– Czy takim występom towarzyszy 
trema?

– Skłamałabym, gdybym powiedziała, 
że nie, ale to trema – nazwijmy ją kon-
trolowana.
– Jakie były Twoje pierwsze kontakty 
z językiem niemieckim.
– Podobnie jak Wiktoria jako dziecko 
oglądałam w telewizji niemieckiej bajki 
dla dzieci. Poza tym rodzina zamieszała 
w Niemczech – ciocia i kuzyn nie znali 
języka polskiego. Porozumiewałam się 
z nimi po niemiecku, tym sposobem 
doskonaliłam język niemiecki. Grama-
tykę poznawałam ucząc się niemieckiego 
w szkole. Systematycznie wzbogacałam 
i doskonaliła umiejętności językowe.
– Jak Twoi koledzy i koleżanki ze szkoły 
przyjęli Twój sukces?
– Byli zadowoleni, cieszyli się z mojego 
sukcesu. Moje osiągnięcia są efektem 
wytężonej pracy.

Ryszard Nowak

Prace w czasie 
ferii zimowych

W  okresie tegorocznych ferii 
zimowych w łącznickim gimna-

zjum - jak informuje dyrektor Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego kosztem 
15.000 zł wymieniono drewniane okna 
na korytarzu, na plastikowe. W czasie 
wakacji przeprowadzi się malowanie 
pomieszczeń na szkolnych korytarzach 
w gimnazjum. Do wyremontowanych 
w minionym roku pomieszczeń stołówki 
szkolnej w szkole podstawowej zakupiono 
nowy piec i patelnię.

Kwietniowy 
konkurs

Gimnazjalistki z Łącznika -Wiktoria  
Ernst i Julia Wistuba wezmą udział 

w kwietniowym konkursie wojewódzkim 
na temat wiedzy o mniejszości niemiec-
kiej, którego organizatorem będzie poseł 
mniejszości niemieckiej Ryszard Galla.

Będzie 
partnerska 
wizyta

W  okresie od 13 do 16 czerwca 
dwudziestoosobowa grupa gim-

nazjalistów z  Łącznika będzie gośćmi 
młodzieży szkolnej w partnerskim mieście 
Marienheide w Niemczech. W minionym 
roku uczniowie  z partnerskiego miasta 
byli gośćmi łącznickich gimnazjalistów. 
Współpraca pomiędzy obu zaprzyjaźnio-
nymi szkołami trwa już kilkanaście lat.

Przebudowa 
drogi powiatowej

W lipcu 2015 r. podczas konwen-
tu burmistrzów w  powiecie 

prudnickim ustalone zostały zasady 
współfinansowania zadań inwe-
stycyjnych, gdzie władze powiatu 
określiły warunek  realizacji zadań 
inwestycyjnych  przy 50 procentowym 
udziale gmin do wkładu własnego 
powiatu. Wystosowano stosowne pismo 
do bialskich władz o potwierdzenie 
deklaracji współfinansowania  na 
poziomie 1-3 wkładu własnego na 
przebudowę drogi powiatowej Górka 
– Pogórze. W  latach poprzednich 
wyremontowany i zmodernizowany 
został odcinek tej drogi prowadzącej 
przez  Górkę Prudnicką. Obecne plany 
w tym zakresie przewidują remont 
drogi na odcinku Górka Prudnic-
ka – Pogórze. Na tej modernizacji 
skorzystaliby również mieszkańcy 
Brzeźnicy i Frącek,
 Szacunkowy koszt wykonania drogi 
na tym odcinku wynosi 4.400.000 
zł, przy czym przewiduje się wkład 
starostwa w  kwocie 1.600.000 zł 
i  wkład bialskiej gminy (50 %) tj. 
800.000 zł.
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 Zygmunt Żurawski ur. 1945 r. zm. 16.02.2016 r. zam. ost. Biała
Hildegarda Rusz  ur. 1932 r. zm. 16.02.2016 r. zam. Biała
Anna Wolna  ur. 1921 r. zm. 17.02.2016 r. zam. Ogiernicze

Maria Brinsa  ur. 1936 r. zm. 21.02.2016 r. zam. Biała
Małgorzata Lehnart ur. 1941 r. zm. 22.02.2016 r. zam. Łącznik

Józef Nowotny ur. 1939 r. zm. 23.02.2016 r. zam. Górka Prudnicka
Klotylda Szczęsna ur. 1932 r. zm. 26.02.2016 r. zam. Biała

Krystyna Jasińska ur. 1934 r. zm. 29.02.2016 r. zam. Gostomia
Krystyna Tunia  ur. 1941 r. zm. 05.03.2016 r. zam. Biała

Henryka Kauczor ur. 1957 r. zm. 05.03.2016 r. zam. Biała

Najserdeczniejsze podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, 
bliskim, sąsiadom, a szczególnie pani Mariannie Grandek oraz 
wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojej Żony, 

kochanej Mamy i Babci
śp. Małgorzaty Lehnart

oraz podziękowania za słowa wsparcia i modlitwy i złożone 
kwiaty oraz wieńce, a także nadesłane kondolencje

składają
mąż Piotr, syn Roman z żoną Reginą oraz córkami Romaną, 

Vanessą, Viktorią i Katheriną, córką Johanną z dziećmi Julią, 
Darią i Christianem i synem Markiem z żoną Sabiną

70 lat OZPN

Opolski Związek Piłki Nożnej obchodzi swoje siedemdziesiąte  uro-
dziny. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Filharmonii Opolskiej, 
gdzie zgromadziły się wybitne osobowości  opolskiego i polskiego 

piłkarstwa m.in.  Antoni Piechniczek czy Wiesław Korek oraz przedstawi-
ciele najlepszych klubów Opolszczyzny minionego okresu. Takie uroczy-
stości są  okazją do wspomnień oraz podziękowań osobom związanym z 
piłką nożną. Miło nam donieść, że wśród wyróżnionych znaleźli się również 
mieszkańcy naszej gminy. Joachim Kosz otrzymał Brązowy Medal za wy-
bitne osiągnięcia w rozwoju Piłki Nożnej (nadany przez PZPN)  oraz Złoty 
Medal za wybitne zasługi dla Piłkarstwa Śląska Opolskiego natomiast Ja-
nusz Sztonyk nagrodzony został Srebrną Honorową Odznaką PZPN. Warto 
przypomnieć, że również klub z Białej obchodzić będzie w tym roku  swoje 
siedemdziesiąte urodziny. Pierwszy oficjalny mecz nasz klub rozegrał 26 
maja 1946r z Pogonią Prądnik (Prudnik) , przegrywając 1:2

Joachim Kosz

Mowa o wsparciu finansowym ze 
środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych, dzięki któremu osoby 
z niepełnosprawnością mogą zaopa-
trzyć się w niezbędny sprzęt rehabi-
litacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze, które w znacznym 
stopniu ułatwią wykonywanie pod-
stawowych, codziennych czynności, 
wpłyną na poprawę jakości życia, jak 
również ułatwią powrót do zdrowia.

 Powyższe zadania realizuje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku na 
podstawie Rozporządzenia MPIPS z  dnia 
25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów 
zadań powiatu, które mogą być finansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie 
z definicją słownikową przez „sprzęt rehabili-
tacyjny” należy rozumieć: zlecony przez leka-
rza niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć 
rehabilitacyjnych w warunkach domowych, 
który ma na celu usprawnienie zaburzonych 
funkcji organizmu lub wspomaganie w pro-
cesie rehabilitacji. Wysokość dofinansowania 
ze środków PFRON na sprzęt rehabilitacyjny 
wynosi do 80% kosztu tego sprzętu. Zatem jeśli 
zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji 
osoby z niepełnosprawnością w warunkach 
domowych przy użyciu sprzętu rehabilitacyj-
nego, a w szczególności: łóżka rehabilitacyj-
nego, roweru rehabilitacyjnego stacjonarnego, 
roweru trójkołowego, rotora rehabilitacyjnego 
do kończyn dolnych i górnych, orbitreku itp., 
należy przed zakupem sprzętu złożyć wnio-
sek o dofinansowanie ze środków PFRON na 
sprzęt rehabilitacyjny (wraz z wymaganymi 
załącznikami) do PCPR w Prudniku.
 Jeżeli natomiast mowa o przedmiotach 
ortopedycznych i środkach pomocniczych 
– zostały one skatalogowane przez ustawo-
dawcę, a katalog jest określony w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 
2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycz-
nych wydawanych na zlecenie. W rozporzą-

dzeniu zawarte są również limity finanso-
wania ze środków publicznych za pośred-
nictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, 
gdzie jest to niezwykle istotne, gdyż procen-
towe wskaźniki dofinansowań ze środków 
PFRON odnoszą się wprost do tych limitów. 
W katalogu określono przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze, m.in. protezy 
i ortezy kończyn dolnych i górnych, gorsety 
ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, indywi-
dualne przedmioty pionizujące, wózki inwa-
lidzkie ręczne, wózki o napędzie elektrycz-
nym, aparaty słuchowe, kule i laski inwalidz-
kie, balkoniki, pieluchomajtki, cewniki itp. 
Tym samym, w celu uzyskania przez osobę 
z niepełnosprawnością dofinansowania ze 
środków PFRON na przedmioty ortope-
dyczne i  środki pomocnicze należy zgło-
sić się do lekarza specjalisty po zlecenie na 
zaopatrzenie w wyrób medyczny, będący 
przedmiotem ortopedycznym bądź środ-
kiem pomocniczym. W dalszej kolejności 
stosowne zlecenie należy wysłać do NFZ 
w celu przyznania cenowego limitu dofi-
nansowania. Po uzyskaniu limitu cenowego, 
a tym samym po otrzymaniu zlecenia z NFZ, 
osoba niepełnosprawna może kupić w aptece, 
sklepie (który ma podpisaną umowę z NFZ) 
dany sprzęt bądź przedmiot. Po dokonaniu 
zakupu należy – w celu uzyskania dofinan-
sowania – złożyć wniosek wraz z wymaga-
nymi załącznikami do PCPR w Prudniku. 
 Warto dodać, że wnioski o dofinansowanie 
na sprzęt rehabilitacyjny oraz na zaopatrzenie 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomoc-
nicze PCPR w Prudnik rozpatruje w każdym 
czasie z uwzględnieniem wysokości środków 
PFRON, jakimi dysponuje lub dysponować 
będzie. Na chwilę obecną PCPR jest przed 
przydziałem środków PFRON na 2016 r. na 
realizację wyżej wymienionych zadań z reha-
bilitacji społecznej, tak więc zachęcam do 
składania wniosków oraz – w razie pytań – 
zapraszam do kontaktu telefonicznego pod 
numerem 77 436 91 25. 

Kamil Chodnik 
inspektor ds. rehabilitacji społecznej

Sprzęt rehabilitacyjny
Jak osoba z niepełnosprawnością może uzyskać wsparcie?

życzy
wszystkim klientom

pogodnycjh i zdrowych Świąt
oraz smacznych posiłków

pogodnycjh i zdrowych Świąt
oraz smacznych posiłków
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANE, 

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Dr. Andrzejowi Barnatowi, dr Marcie Szostakiewicz, 
pielęgniarkom Józefie Scholz i Teresie Roden za opiekę,
a także wszystkim, którzy okazali pomoc i współczucie 

oraz wzięli udział w ostatniej drodze

śp. Krystyny Jasińskiej
serdeczne podziękowania

składają córki i syn.

Wszystkim, którzy wsparli na 
słowami otuchy i serdeczną myślą 

oraz uczestniczyli we mszy św. 
i uroczystości pogrzebowej

śp. Gabriela Tomali
składamy serdeczne podziękowanie.

żona, syn i córka z rodziną
Musimy być silniejsi niż nasze cierpienie.

Odeszłeś – jeszcze być mogłeś
Zasnąłeś – snem twardym na wieki
Wspomnienia po Tobie zostaną 
Spokój Ci wieczny w cichej krainie
Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie.
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Nazywam się Sandra Rudolf.
Jestem mieszkanką Białej. Od lat choruję na dystrofię 
mięśniową. Jeżeli możesz pomóż mi w moich zma-
ganiach z chorobą przekazując datek z dopiskiem 
„Dla Sandry Rudolf”.

OSP Biała

Co słychać w Radostyni

Wszystkim uczestnikom pragniemy serdecznie podziękować 
za zbiórkę nakrętek dla naszej córeczki Amelki. Uzyskane 
środki pieniężne z ich sprzedaży pomogą naszej córce 
w rehabilitacji i leczeniu. Dzięki Waszym dobrym sercom 
życie Amelki stanie się lepsze.

Dziękujemy!!!
Gabriela i Krzysztof Szkudlarek
Dla chcących wspomóc leczenie 
i rehabilitację naszej córki cierpiącej 
na ataki, które uszkadzają tkankę 
mózgową Fundacja „Zdążyć 
z pomocą” otworzyła subkonto, 
na które można oddać 1% podatku.
Chętnych darczyńców prosimy 
o wpłatę na konto:
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Wpisując tytułem numer ewi-
dencyjny, imię i nazwisko 
dziecka: 28520 Amelia Szku-
dlarek (z dopiskiem darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia).
Numer KRS: 0000037904

Nowy rok Radostynia tradycyj-
nie rozpoczęła zabawą ta-
neczną, którą zorganizowała 

Rada Sołecka – 2 stycznia 2016 r. 
w sali w restauracji ADIS w Krobu-
szu. Większa część mieszkańców 
bawiła się prawie do rana.

• 30.01 w świetlicy wiejskiej odbyły się 
ostatki zorganizowane przez DFK 
Radostynia – Ligota Bialska. Przy suto 
zastawionych stołach 60 osób wesoło 
spędziło sobotni wieczór. Wspaniałej 
atmosferze towarzyszył śpiew oraz 
dźwięki trąbki i akordeonu.

• Zaś 2 lutego 2016 r. z tak miłej zabawy 
korzystały dzieci. Jak co roku sołectwo 
Radostynia i DFK zaprosiły – na po-

czątek ferii zimowych – grupę BEST 
z Krakowa, która prowadziła gry i zaba-
wy, pokazy magii i iluzji z dziećmi z Ra-
dostyni oraz Ligoty. Największą atrakcją 
dla maluchów był ich udział w czarach. 

• Pyszny poczęstunek przygotowują (na 
wszystkie imprezy) panie z naszego 
sołectwa. Za ich wielkie zaangażo-
wanie i poświęcony czas serdecznie 
dziękujemy!

• 11.02 panie z Caritas w naszej parafii 
przygotowały dla wszystkich chorych 
spotkanie w świetlicy –  z okazji Świa-
towego Dnia Chorego. Po uroczystej 
Mszy św. w Ligocie Bialskiej uczestnicy 
ciekawie spędzili czas na wspomnie-
niach i pogawędkach. O ciepły posiłek, 
kawę i ciasto zadbały panie z Caritas.


