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Księżniczka Czardasza Remont kościelnej wieży

11

listopada w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej dzięki staraniom miejscowego Gminnego
Centrum Kultury wystawiona została trzyaktowa operetka „Księżniczka Czardasza”, której premiera odbyła się w 1915 r. we
Wiedniu.
Występ operetkowych aktorów zgromadził wielu widzów.
Sala była wypełniona po brzegi.
Zebrani mogli podziwiać wspaniałe głosy artystów, którym towarzyszył w występach łącznicki
chór Seniores prowadzony przez

Iwonę Preusner. Ciekawa, dynamiczna akcja z pomyślnym zakończeniem spodobała się publiczności.
Operetka węgierskiego kompozytora w ystawiona w dniu
Święta Narodowego 11 listopada
była znaczącym wydarzeniem
kulturalnym.
Wystąpili między innymi Jolanta Kramer (sopran), Anna Leśniewska (sopran), Oskar Jasiński
(tenor)i Jacek Woleński. Ta lekka
i przyjemna operetka oczarowała
zgromadzoną publiczność.

Publiczne Gimnazjum w Białej
serdecznie zaprasza

na kiermasz mikołajkowy,
który odbędzie się 8 grudnia 2013 r.
o godz. 16.00 w sali gimnastycznej szkoły.
W programie występy artystyczne
młodzieży gimnazjalnej, bogata oferta
świątecznych potraw i ozdób.
Poznaj atmosferę świąt, zasmakuj
w świątecznych specjałach.
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sobotę 6 września 2013 r.
w trakcie prowadzenia prac
remontowych poszycia kopuły wieży kościelnej w Białej, okazało się że w kuli stanowiącej zwieńczenie wieży umieszczona była
metalowa tuba, w której znajdowały się dokumenty umieszczone
tam 7 sierpnia 1853 r. w momencie
montażu nowej kuli. Ważąca ponad
17 kg metalowa kula została odnowiona i pokryta cienką warstwą
złota, podobnie jak na zwieńczeniu
umieszczony krzyż z galijskim kogutem. Kula została ponownie zamontowana 15 listopada o godz.
15-tej, a 18 listopada umieszczono

na zwięczeniu kopuły krzyż. W piątek 15.11. bialski proboszcz o. Franciszek Bieniek wraz z kierownikiem
firmy przeprowadzającej remont
Jerzym Wloką umieścili w tubie
znajdujące się w niej poprzednio
dziewiętnastowieczne dokumenty.
Do nich zostały dołączone metalowe monety polskie i euro oraz
dokument napisany przez o. proboszcza. Obecnie trwa pokrywanie kopuły wieży kościelnej miedzianą blachą. Konieczna okazała
się wymiana niektórych drewnianych konstrukcji kopuły.

czytaj dalej na str. 7
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Pracowita sesja

15

listopada 2013 r. w Sali
Gminnego Centrum Kultury w Białej odbyła się
kolejna w tej kadencji sesja Rady
Miejskiej w Białej.

Wicestarosta prudnicki Józef Skiba
przedstawił informację o stanie dróg
powiatowych na terenie bialskiej gminy.
Ponad 40 procent dróg powiatowych
znajduje się na terenie bialskiej gminy.
Na miejscu rezerwowym we wstępnej liście
rankingowej wniosków o dofinansowanie
zadań w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych w II etapie
znalazła się przebudowa drogi Biała – Sowin
ale tylko na odcinku w Górce Prudnickiej.
Mimo wielu działań ze strony członków
Zarządu Powiatu Janusza Siano i Krzysztofa Głombicy kompleksowyremont drogi
Biała – Pogórze w ramach tzw. schetynówek
ze względu na brak środków nie może zostać
zrealizowany. Aktualnie finansowany jest
remont drogi na odcinku Grabina – Kolonia
Otocka do granicy Białej. Remont drogi
Śmicz – Ścinawa nie jest przewidziany
w najbliższym czasie. W 2014 r. jak poinformował wicestarosta J. Skiba kosztem 140
tys. zł wyremontowany zostanie odcinek
drogi od Józefowa do Dobroszewic. Mimo
wcześniejszych obietnic nie będzie remontu
drogi z Nowej Wsi do Gostomi, ani odcinka
drogi z Grabiny do Otok.
Radni zapoznani zostali z informacjami:
–– o sytuacji na rynku pracy w gminie Biała,
–– o stanie bezpieczeństwa na terenie
miasta i gminy,
–– o stanie ochrony p.poż oraz realizacji
zadań w tym zakresie,
–– o stopniu zaspokajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji.
Większość materiałów zawartych w wymienionych informacjach przedstawiamy
w oddzielnych materiałach w tym wydaniu
gazety.
Rada podjęła między innymi uchwały
w sprawach:
–– ustalenia stawem podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała na 2014 rok,
–– ustalenia stawem podatku od środków

transportowych oraz zwolnień od tego
podatku,
–– pokrycie części kosztów funkcjonowania
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Prudniku 8 przyznano
dotację w kwocie 5 tys.zł.),
–– o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej gminy Biała na lata
2013 -2028,
–– o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi
dla Gminy Biała na 2013 r.,
–– uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy zwiększenia odbioru odpadów
komunalnych (śmieci) począwszy od 1
stycznia 2014 r.,
–– zmiany statutu gminy w związku
ze zmianami nazewnictwa i organizacji
funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy,
–– przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowych planów zagospodarowania
planów przestrzennego zagospodarowania terenów lokalizacji farm wiatrowych
na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków, Krobusz – Gostomia
– Solec oraz Biała – Olbrachcice.
Radni zapoznani zostali z informacjami
dotyczącymi złożonych oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Znaczących uchybień w oświadczeniach nie
stwierdzono.
W interpelacjach radny Joachim Kosz
zaproponował, aby w tematyce sesji unikać
nadmiaru spraw przewidzianych do przedstawienia na sesji. Sołtys z Olbrachcic Jan
Smiatek zaproponował utworzenie w tej
miejscowości świetlicy środowiskowej
dla dzieci. Sołtys Łącznika Dorota Małek
zaprosiła radnych i sołtysów na jarmark
świąteczny, który sołectwo zorganizuje 8
grudnia.
R. Nowak

Strażackie wydatki

O

gółem na działalność jednostek strażackich w 2013 r.
przydzielono 245,260,40 zł.,

w tym dla OSP w:
–– Józefowie – 210 zł
–– Nowej Wsi 3.120 zł
–– Chrzelicach – 8.993,70 zł
–– Łączniku – 75.310,20 zł
–– Białej – 14.942,20 zł
–– Pogórzu – 7.444,03
–– Grabinie – 1.615,22 zł
–– Ligocie Bialskiej – 4.007,96 zł
–– Olbrachcicach – 11.426,79 zł
–– Górce Prudnickiej – 1.249,10 zł
–– Prężynie – 6.850.20 zł
–– Śmiczu – 3.508,82 zł
–– Rostkowicach – 289,02 zł
–– Wilkowie – 7.915,57 zł
Działalność niektórych ochotniczych
straży pożarnych dofinansowywały

miejscowe rady sołeckie. Rada Sołecka
w Brzeźnicy przekazała 500 zł na zakup
drabiny, w Krobuszu 4.000 zł na zakup
dwóch skrzyń p.poż. z wyposażeniem,
w Chrzelicach 6.000 zł na zakup i montaż
bramy wjazdowej do remizy, w Grabinie
3.500 na zagospodarowanie terenu wokół
remizy, w Ligocie Bialskiej 2.000 na zakup
piły spalinowej, w Józefowie 6.511,46 zł
na wykonanie ogrodzenia przy remizie
i remont świetlicy OSP, w Nowej Wsi 5.000 zł
na remont i zakup wyposażenia do świetlicy,
w Prężynie – 2.000 zł na remont remizy
OSP, w Łączniku 5.000 zł na rozbudowę
remizy OSP i w Pogórzu 2.600 zł na zakup
dla strażaków piły spalinowej.
Dotychczas jednostki straży pożarnych
wyjeżdżały do akcji gaśniczych i ratowniczych 48 razy. Najwięcej wyjazdów
zanotowały OSP: Biała – 31, Łącznik
i Chrzelice – po trzy wyjazdy, Pogórze,
Nowa Wieś i Śmicz – po dwa razy.

Zapowiada się trudny rok

W

2014 r. mniejsza subwencja
spowoduje, że budżet gminy
będzie niższy o 1 mln zł. Ponadto już obecnie wiadomo, że mniejsze
będą dochody budżetowe z tytułu podatku
rolnego o ok. 150 tys. zł. Co to oznacza
dla budżetu gminnego?

Przede wszystkim trudno będzie
zbilansować planowane wydatki, w tym
głównie na inwestycje. To oznacza konieczność ograniczenia części inwestycji.
Władze gminy zapewniają jednak,
że najważniejsze i znaczące inwestycje
zostaną wykonane. Ich nie obejmą cięcia
budżetowe. Przede wszystkim oddany
zostanie do użytku basen kąpielowy,
obecnie dobiegają końca prace w tym

zakresie. Ważnym przedsięwzięciem
będzie oddanie do użytku i rozpoczęcie
działalności w Białej przez powiatowe
biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy ul. Kościuszki.
Cieszy również i to, że planowane jest
uruchomienie żłobka przy ul. Moniuszki
w budynku w którym w przeszłości
znajdowała się przychodnia lekarska.
Przewidywana jest również termoizolacja
obiektów szkolnych w Białej, dokończenie
prac związanych z zakończeniem budowy
kanalizacji na ulicach Świerczewskiego,
Składowej i Szynowice. Planowana jest
również modernizacja ulicy Nowej
w Łączniku. Gdyby te zadania udało się
zrealizować w trudnym okresie byłby
to znaczący sukces.

Poszukujemy wolontariuszy

R

okrocznie w styczniu prowadzona jest kwesta
pieniężna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gminne Centrum Kultury
w Białej ogłasza zapisy młodzieży chętnej do
zbiórki pieniędzy na ten szczytny cel.
Chętnych do udziału w kweście prosimy
o osobisty bądź telefoniczny kontakt z GCK
tel. 77/ 4387 026 w. 22.

Zapraszamy.

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026, e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl
Redaktor naczelny: Rafał Magosz; Opracowanie: Ryszard Nowak;
Autorzy tekstów i zdjęć: Anna Myszyńska, Ryszad Nowak, Leokadia Schneider,
Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47-303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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Poetycki
debiut

W

wydanym w 2013 r. tomiku
wierszy w czeskim mieście
Broumov pt. Do tiche skal
zamieszczone zostały trzy wiersze
Teresy Kamienieckiej Hreczaniuk,
stanowiące jej poetycki debiut. Nadmieniamy, że pani Teresa jest żoną
Witolda Hreczaniuka z Gostomi posiadającego już znaczący dorobek
poetycki. Poniżej przedstawimy jeden z jej debiutanckich wierszy.
Teresa Hreczaniuk
*

*

*

Buki otulały młodość.
Poziomki przydawały
smaku miłości.
Jeżyny w drodze
na Kopę barwiły
życie na granatowo
góry wspierały
z dala od bliskich szelestem dni
splatając dłonie
błysk trudów
w strumieniu
tylko w oczach
dawne wszystko.

Ale

ten czas przelecioł,
zajś grudnia stoi pod
dwiyrzóma Kalandołr
se zrobił taki cieńki, na dworze jest ćma
i zimno, choć tak mieli my ciepły listopad
i ty kristbałmy wy sklepach mie richtich
rajzioły bo mi przypominały iż idoł świałta,
rok se kończy.Jednak ten grudzien moł coś,
co nie moł inszy miesiołc, moł hadwiant,
czerwijone świeczki na wiyńcu, roraty,
wajnachtsztole, łorzechy, pierniki i to coś
co nie idzie tak namacać, co jest kajś skowane
głałboko wewnołtrz człowieka. To jest
ta radość oczekiwania na ta jedna noc w roku,
gdy Bóg się urodzi. Niemcy padają na to die
Vorfreude- radość oczekiwania
Za połrał dni banie też poczołtek zimy,
tej kalendarzowej. Ale joł se zdołżyła jednak
knipsnąć moje nasturcje, chtore tak fajnie
do końca kwitły zani śnieg, te wielkie zielone
liście przyprószy.
Momy też już zegary na czas zimowe
pocołfany, możemy dużej spać, ale joł zegara
przy łóżku już połrał lołt nie cołfoł, bo se
myślał, iże szczeście abo radość to se uzbiera
z takich malutkich radości i tak rano se ocuca,
łoczy zaklajstrowane i bez nie widza, iże jest
siedem, no to musza stać, a tu narołz blysknie
w głowie ta radość, iże jest richtich dziepiero
sześć, i moga ździebko jeszcze poleżeć.
Czemu czas jest przestawiony na letni,
a teraz na zimowy? Bodejś dzisiej żołden
genał nie wie czamu. Jak w roku 1973 boło
tak knap z ropoł, miało to uszporować siłał
sztromu, tak o 10%, ale za połrał lołt Niemcy
wyrachowali, iż jyno 0,01% uszporowali,
Terołz, 3 lata temu w Brukseli uradzili, iże
tak richtich to żołdnygo profitu z tych zmian
godzin nie ma, ale też żołdnymu nie szkodzi.
To niech już tak łostanie, bo chto nic nie moł,
ten też nic nie straci.
Że stary rok moł se ku końcowy, widać też

3
jak se tracoł hałdy cukeriby z pól. Czytałach,
iż ten nasz cukier co to sujemy se kożdy dzień
do kafeju i teju, moł już dwiesta lołt i łostoł
pierwszy rołz wyprodukowany ze futeriby
w Konarach kole Wołowa (Wohlau)
na Dolnym Śląsku. Uczony, co to wynołd
zwioł se Achard, choć był bogaty, to jednak
zpałkrocił i umarł w 1921 roku w biedzie.
Anglicy woleli do Europy przywozić
cukier z Indii robiony ze trzciny cukrowej
i dziepiero 30 lołt po jego śmierci ten jego
wynalazek poznał cały świat. On udowodnił
wszystkim, iż dobre buraki cukrowe nie
urosną na piołsku, jyno na takiej ziemi jak
tu u nołs w powiecie prudnickim, czyli
na ziemi buraczano pszenicznej. Bestusz boło
tu cukerfabryki, w Biale i w Gogówku, chtóre,
jak wiecie wszystkie po wojnie rozebrali

Jak to boło z tyj cukrał
i wywieźli do Rusyji.
Samach jako dziecko jeździyła z fotrał
ze ćwiklo do Gogówek, już ani nie wiał,
czy mie wdycko brali ze soboł, czy jyno jak
cukrownia płaciyła za ćwikla i szło też potyj
kupić cały miech cukru toniej. Wtedy foter
szli do tego biura, a joł musiałach być przy
koniach. Strachu ech przi tyj dojś pożyła,
bo na tyj placu se tela łunaczyło. Wagony
wyjeżdżały na banchołf, z tyj lokomotywy
się kurzyło, buchało i uchało, i gwizdała jak
jechała bez szosejoł. Wielkie fury z ćwiklą
ciałżko naladowane ciołgły konie, parskały
przy tyj i drołpały se na tał wołga. Wio,
wio jyno szło, a pieruny tak jyno leciały.
Niektóre konie se bardzo boły tygo gwizdania
lokomotywy i czaboło jy fest dzierzyć za uzda.
Ze sznitów buchała para i z wysokiego
komina czorny kurz zakrył całe niebo. A joł

ze strachał kukała na dwierza z tego biura, aż
se entlich foter w nich pokołzali. Za trochał
mogłach puścić wałdzidła i dać im cugle.
Choć stołach po kostki w marasie, bołach
bardzo szcześliwoł ize mie zabrali ze soboł.
Moi drodzy czytelnicy.
Czałsto, jak wołs trefiał na miejście
padołcie mi, iże wystrzyżecie se ty moje
rozprołwki z naszy gazety i skowołcie jy loł
potomnych, abo poślecie waszi dzieciom
do Reichu. Bardzo mie to cieszy i jakbyście
jeszcze nie mieli na Dzieciątko geszynku
loł waszych bliskich, możecie se u mnie
wybrać ksiołżki i płyty po śląsku, polsku
i po niemiecku. – mój adres- 48‒210 Biała -ul.
Góra Wolności 1.-Zakład fotograficzny Pawła
Myszyńkiego.tel.77 4387 109,i77 4388295.
e-mail- pawmysz poczta.Onet. pl.

Podatki od nieruchomości na 2014 r.
Od gruntów:
1.	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – od 1 m kw.
powierzchni – 0,89 zł.
2.	pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
retencyjne lub elektrowni wodnych
– od 1 ha powierzchni – 4,56 zł.
3.	pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
od 1 m kw. powierzchni 0,34 zł.
Od budowli - 2 % wartości.
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Powodzenia!

Od budynków lub ich części:
1.	mieszkalnych – od 1 m kw. pow. użytkowej – 0,74 zł.
2.	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności – od 1 m kw.
powierzchni użytkowej – 21,54 zł.
3.	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 10,36 zł.
4.	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od
1 m kw. powierzchni użytkowej – 4,68 zł.
5.	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
działalności statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m
kw. powierzchni użytkowej – 4,75 zł.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Łączniku

skład Z esp ołu Szkolno – Przedszkolnego w
Łączniku wchodzą : Szkoła
Podstawowa im. F. Roboty, Publiczne
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego oraz filia szkoły podstawowej w
Pogórzu, gdzie uczęszczają dzieci do
klas I-III. Poza tym do zespołu należą
przedszkola w Łączniku, Chrzelicach,
Pogórzu i Brzeźnicy.
Widać z tego, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku to znaczny
organizm oświatowy, którego zarządza-

nie jest sporym wyzwaniem. Dyrektora
J. Siano wspomagają dwie panie
wicedyrektor- A. Kuzak- zajmująca
się przede wszystkim przedszkolami
oraz M. Sobczak, która nadzoruje
głównie pracę w gimnazjum. Grono
pedagogiczne to grupa ponad 30
nauczycieli, tak więc zarządzanie tą
placówką nie jest sprawą łatwą.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Łączniku to również metamorfoza
związana z bazą lokalową. To tutaj
oddano do użytku nowoczesną halę

sportową w 2010 roku i zmodernizowano ogrzewanie, a w 2012r. i
2013r. ocieplono oba budynki szkoły
podstawowej. Obecnie zakończono
porządkowanie terenu wokół nich,
tak więc dzisiaj szkoła podstawowa
wraz z przedszkolem tworzy nowoczesny kompleks. Wiele inwestycji
poczyniono również w placówkach
spoza Łącznika.
Należy mieć nadzieję, że ogromna inwestycja materialna przełoży
się w rozwój intelektualny dzieci i

młodzieży. To co obecnie dzieje się
w placówkach oświatowych Zespołu
Szkolno-Przedszkonego w Łączniku
jest najlepszym uświetnieniem Święta
11 Listopada. Z jednej strony to
chwała pokoleniom za dar wolności,
a z drugiej- inwestowanie w dzieci w
sposób odpowiadający wymogom
współczesności.

Krzysztof Szymanek
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Wieści z Publicznego
Gimnazjum w Białej
Gminny turniej szachowy

Turniej ten odbył się 30 października
w bialskim gimnazjum, uczestniczyli
w nim uczniowie z gimnazjów w Białej
i w Łączniku, a zorganizował go Zarząd
Świetlicy przy PG w Białej i pomysłodawczyni, p. E. Baran.
W rozgrywkach indywidualnych
zwyciężył Piotr Trinczek z Łącznika,
drugie miejsce zajął Mario Kostka,
trzecie Adam Kusber, obaj z Białej.
Natomiast w rozgrywkach drużynowych
walczono o puchar dyrektora PG w Białej
i puchar ten zdobyła drużyna z Białej.
Po raz pierwszy turniej drużynowy
rozgrywany był na szachach plenerowych
w sali gimnastycznej. Szachy to świetne
hobby, turniej ten przyniósł wiele emocji
uczestnikom i widzom.
Ania Wojciechowska, Julia Globisz

Zaduszki artystyczne

W pierwszych dniach listopada nasza
świetlica zorganizowała zaduszki artystyczne. Na program spotkania złożyły się
wiersze współczesnych poetów i piosenki
popularne, ale motywem przewodnim
była poezja ks. Twardowskiego i znane
wszystkim słowa wiersza:
,, Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą”.

Atmosfera zadumy i refleksji towarzyszyła temu spotkaniu, podkreślały
je dekoracje i zapalone świece. Pamiętamy
o tych, którzy już odeszli. Pamiętamy,
że śmierć jest najwierniejszym przyjacielem człowieka…
Sonia Stein

Wizyta w opolskim teatrze

Od kilku lat ulubioną rozrywką
bialskich gimnazjalistów są wyjazdy
na wieczorne spektakle do opolskiego
teatru organizowane przez nasze polonistki. Tym sposobem obejrzeliśmy
wiele spektakli, zawsze tuż po premierze.
Lubimy te wyjazdy, atmosferę teatru
pełnego ludzi. Wszyscy elegancko ubrani
w wieczornym świetle prezentują się
doskonale.
Spektakl,, Wszystko w rodzinie” Raya
Cooney’a okazał się świetną komedią,
podobnie jak,, Mayday” i,, Mayday 2”
tego samego autora. Na naszych oczach
komplikują się sprawy pewnego pana
doktora, który jedno kłamstwo przykrywa
drugim, jeszcze większym. Nie znam
lepszego lekarstwa na smutek jesiennego
wieczoru, a twarze ludzi wychodzących
z teatru promieniały uśmiechem.
Diana Bryndza

Mleczne sukcesy

T

eresa i Joachim Bar ysz
– rolnicy z Białej w XV edycji
konkursu SUPERMLEKO’2013
w kategorii II obejmującej gospodarstwa produkujące od 54 tys. do 150
tys. l. mleka zajęli w skali województwa III miejsce. To sukces znaczący.

Teresa i Joachim w 1994 r. przejęli
gospodarstwo rolne od rodziców Joachima. Rodzice również byli producentami
mleka. Laureaci gospodarują na 22
ha gruntów. Dzierżawią również 3
ha ziemi uprawnej. Struktura upraw
roślinnych przedstawia się następująco: na 10 ha wysiewają pszenicę,
na 4 ha rzepak, również na 4 ha
jęczmień, na 3 ha buraki cukrowe.
Na pozostałych gruntach wysiewają
kukurydzę i zielonki na pasze.
Obecnie Baryszowie hodują 26
krów, w tym 14 mlecznych, pozostałe
zwierzęta to młode byczki, które
sprzedają, natomiast jałówki pozostawią do dalszego chowu. Rocznie
sprzedają do prudnickiej Spółdzielni
Mleczarskiej ponad 60 tys. l. mleka.
Dochody ze sprzedaży mleka nie
są najwyższe, przydałyby się większe,
zważywszy na rosnące koszty produkcji
rolnej.
Oprócz hodowli bydła mlecznego
Teresa i Joachim sprzedają rocznie
około stu tuczników. To dodatkowy
dochód dla gospodarstwa. Sprzedają
również część zboża i buraki cukrowe.
W tym roku jeszcze w czerwcu zbiór
buraków zapowiadał się nie najwyższy,
ale w kolejnych tygodniach było coraz
lepiej i Baryszowie zebrali około dwustu
ton buraków. Sprzedali również 15 ton

Piknik marchewkowy

rzepaku. Pasze sporządzają we własnym
zakresie, dokupując do nich otręby,
dodatki paszowe jak soja i śruta oraz
koncentraty.
Hodowla zwierząt wymaga dużej
wiedzy fachowej. I tę laureaci czerpią
z literatury specjalistycznej, z udziału
w wykładach i szkoleniach. Mankamentem prowadzenia hodowli jest to,
że nie mogą, pozwolić sobie na dłuższe
opuszczenie gospodarstwa – bydło
potrzebuje regularnego żywienia
i udoju. Teresa i Joachim wychowują
pięcioro dzieci, z których troje uczęszcza jeszcze do szkoły podstawowej.
W gospodarstwie pomaga im syn,
uczeń szkoły średniej, który być może
w przyszłości przejmie gospodarstwo
po rodzicach.

W

dniu 08.10.2013r. w Publicznym Gimnazjum w Łączniku
odbył się piknik ekologiczny
pt. „Szlachetne Zdrowie”. Zrealizowany on został przez Stowarzyszenie
Aktywnej Pomocy Rodzinie „ALTERNATYWA” – SAP.R.A w ramach projektu „Amulong – inicjatywy młodzieżowe”. Projekt współfinansowany
jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu:
„Bezpieczna i przyjazna szkoła- projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej
szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”.
Założeniem akcji było szerzenie wiedzy
dotyczącej postaw pro-zdrowotnych, dlatego
całość rozpoczęła się pogadankami na temat
prawidłowego odżywiania się przeprowadzonymi przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz dietetyczkę. Kolejnym działaniem była gra terenowa realizowana pod hasłem „Marchewkowe pole”, w której młodzież, podzielona
na grupy, wykonywała określone zadania
na odpowiednich stanowiskach.
Uczniowie poszerzali swoją wiedzę

na tematy związane z ekologią, dowiadywali się, ile śmieci produkuje statystyczny
człowiek, jak sortować odpady komunalne
oraz co to jest żywność ekologiczna. Dużym
zainteresowaniem cieszył się warsztat dogoterapii. W jednej z sal klasowych uczniowie
mieli możliwość udziału w zajęciach na temat
cyberprzemocy. Cała gra wymagała od nich
wykazania się nie tylko wiedzą, ale także
spostrzegawczością, kreatywnością i zręcznością. Uwieńczeniem wszystkich zmagań
było spotkanie w klasie, w której czekał „marchewkowy” poczęstunek: gorąca marchewkowa zupa, marchewkowy pasztet, a na deser
ciasto marchewkowe i mufinki. Wszystkie
potrawy przygotowane zostały przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Chrzelic, którym należą się podziękowania za poświęcony
czas i trud w przygotowanie smakołyków.
Cele pikniku zostały zrealizowane, uczniowie wykazywali się dużym zainteresowaniem
i zapałem w rozwiązywaniu zadań. Co najważniejsze, młodzi ludzie zapoznali się z zasadami
prawidłowego odżywiania, poznali postawy
pro-zdrowotne. Cała akcja uświadomiła także,
jak ważne w edukacji młodzieży jest poznanie poprzez działanie. Należy mieć nadzieję,
że przyswojoną wiedzę gimnazjaliści wprowadzą w życie.
Katarzyna Litwin

Nasze gminne bezrobocie

W

edług stanu na koniec trzeciego kwartału 2013 r. na terenie bialskiej
gminy było 485 bezrobotnych, co stanowi 13,9 % bezrobotnych w powiecie
prudnickim. Udział bezrobotnych kobiet w poszczególnych grupach
wiekowych najgorzej wypada w grupach 25-34 lat i wynosi 30,4 % ogółu bezrobotnych. Ze względu na wiek najwięcej osób długotrwale bezrobotnych występuje
w grupie 25-34 lata 78 osób, oraz w grupie wiekowej 45-54 lata 66 osób. Z danych
na koniec września br. wynika, że aż 160 osób bezrobotnych zarejestrowanych w
gminie Biała to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Z wykształcenie
zasadniczym zawodowym bez pracy pozostaje 180 osób. Łącznie na terenie gminy
340 osób to ludzie o niskim stanie wykształcenia.
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Kapliczka w Wilkowie

O

koło 1789 r. wybudowana została w Wilkowie dzwonnica.
W początkach XIX wieku
dobudowano do niej kapliczkę.
W kapliczce znajduje się ołtarz
i obra z y na ma lowa ne w latach
1871–1889 (obrazy świętych: Mikołaja,
Barbary, Urbana i Marka).
Na remont zabytkowej kapliczki
i zagospodarowanie przyległego
terenu pozyskano środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach
działania „Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na remont
kapliczki pozyskano również środki
od mieszkańców wsi.

Izba Regionalna

Wnętrze kapliczki i zewnętrze mury
zostały odnowione Koszt tych prac
wyniósł ok. 15 tys. zł. Odnowione
zostały również przez poszczególne
rodziny obrazy, a jedna z mieszkanek
obecnie mieszkająca w Niemczech
ufundowała krzyż misyjny.
Dwa razy w tygodniu w kapliczce
odbywają się msze św. odprawiane
przez proboszcza Józefa Bensza
z Wierzchu do którego należy Wilków.
Jak informuje sołtys Klaus Bremer
niewykorzystane środki finansowe
zostaną przeznaczone na remont
pomnika poległych mieszkańców
wsi w I i II wojnie światowej.

P

rzeprowadzony został remont
dachu na budynku w Wilkowie,
w którym mieści się między innymi
wiejska świetlica. W jednym z pomieszczeń
usytuowanych na parterze znajdują się
pomieszczenia jedynej na terenie naszej
gminy izby regionalnej, w której zgromadzono między innymi stare meble – szafy,
kredens, łóżka oraz sprzęt używany
w gospodarstwach rolnych i domowych.
Wśród eksponatów na uwagę zasługuje

tradycyjny śląski strój noszonych przez
mieszkanki Wilkowa na początku XX
wieku. Wśród eksponatów na starym
zdjęciu oprawionym w ramy znajduje
się większych rozmiarów portret Pauliny
i Czesława Twardych z 1914 roku, rodziny
znanego na Śląsku badacza historii tych
ziem Johannesa Chrząszcza. W jednej
i izb wystawienniczych zgromadzono
dożynkowe korony i stroiki przygotowane
na tegoroczne dożynki parafialne.

Poezja Eichendorffa w Białej
7 listopada w Białej w sali widowiskowej
Urzędu Miejskiego odbyło się widowisko słowno – muzyczne poświęcone
poezji niemieckiego autora Josepha von
Eichendorffa w przekładzie jego wierszy
przez znaną aktorkę Martę Klubowicz.
Aktorka ta czytała wiersze poety w języku
polskim, a w języku niemieckim Fred

Apke. Muzyczne utwory zaprezentowali
Aleksandra Maurer (śpiew) i Piotr Walewski (śpiew i gra na pianinie) oboje
z krakowskiej Piwnicy pod Baranami.
Dopisała publiczność, a opinie o widowisku wyrażane przez widzów były w
zdecydowanej większości pozytywne.
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38 lat w służbie Bogu i ludziom

Ks. Franciszek Drenda urodził się 24 września
1951 r. w Szombierkach – dzielnicy Bytomia.
Jego ojciec pracował jako ślusarz w kopalni,
matka w handlu. Mimo, że pomagał mamie
w pracy w handlu zawsze znajdował czas aby
służyć do mszy św. Od najmłodszych lat Franciszek był ministrantem. Pochodził z głęboko religijnej rodziny. Ojciec był członkiem
Rady Parafialnej, a wuj jest do dziś oblatem
w Niemczech. Po ukończeniu nauki w szkole
podstawowej młody Franciszek kontynuował
dalszą naukę w liceum ogólnokształcącym
w Bytomiu – Bobrku. Naukę w tym liceum
kontynuowało kilkunastu przyszłych kapłanów, w tym późniejszy biskup Jan Kopiec. Już
wtedy młody Franciszek był głęboko przekonany, że jego miejsce jest w seminarium.
Po zdaniu matury Franciszek wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie.
Studiował następnie na kierunku filozoficzno - teologicznym w Opolu. Święcenia
kapłańskie otrzymał w drugi dzień Zielonych Świątek 25 maja 1975 r. w kościele p.w.
św. Trójcy w Bytomiu z rąk pierwszego opolskiego biskupa Franciszka Jopa.
Po święceniach młody kapłan został skierowany do tymczasowej posługi w parafii p.w.
św. Teresy w Zabrzu – Mikulczycach. W sierpniu 1975 r. został wikariuszem w parafii

św. Mikołaja w Krapkowicach, gdzie pełnił posługę duszpasterską przez cztery lata.
Do dziś wspomina mile wspaniałego duszpasterza ks. Radcę Stanisława Niesporka,
który był prawdziwym ojcem duchowym
i wychowawcą młodych kapłanów. Po czterech latach ks. Franciszek Drenda został skierowany jako wikariusz do parafii św. Michała
w Opolu – Półwsi. Tam dodatkowo z polecenia bpa Alfonsa Nossola organizował i nadzorował budowę domu zakonnego dla sióstr
Kamilianek w Sławicach.
Ks. Franciszek podczas dwuletniej pracy
w tej parafii wiele nauczył się od bogatego
w doświadczenia proboszcza tej parafii ks.
Radcy Pawła Czolkosa. Niestety śmierć tego
kapłana nadała nowy kierunek posługiwaniu
ks. Franciszka. 15 sierpnia 1981 r. decyzją bpa
A. Nossola rozpoczął posługę kapłańską jako

całe miasto. Budowa trwała pięć lat i udało
się ją zrealizować w tamtych trudnych czasach dzięki pomocy wiernych, zakładów
pracy i fachowców różnych branż. Konsekracji nowej świątyni dokonał 27 czerwca
1987 r. ks. bp Jan Bagiński.
W dniu konsekracji nowego kościoła ks.
Franciszek Drenda został proboszczem tej
parafii. Po pięćdziesięciu dniach nowemu
proboszczowi przydzielono trzech wikariuszy.
Kiedy do szkół wprowadzona została nauka
religii liczba wikariuszy zwiększyła się do pięciu kapłanów. Nieoceniona była posługa
w parafii sióstr Józefitek, które pomagały
w pracy katechetycznej, w kancelarii i prowadzeniu chóru.
Mówi ks. Franciszek: – Parafia ta p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa pod wieloma
względami była parafią niezwykłą- Warto

wikariusz w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Powierzone
zostały jemu również obowiązki budowy
nowego kościoła parafialnego.
Wspomina ks. Franciszek: – W Kluczborku
liczącym wówczas dwadzieścia osiem tysięcy
mieszkańców był tylko jeden kościół katolicki.
Zespół duszpasterski tworzyło sześciu kapłanów, którymi kierował ówczesny proboszcz
Jan Bagiński, późniejszy biskup pomocniczy
diecezji opolskiej. Budowa nowego kościoła
była dużą inwestycją, budowało świątynię

wspomnieć, że w czasie mojej posługi odbyło
się dwadzieścia prymicji nowych kapłanów,
a osiem kobiet złożyło śluby zakonne.
W 2008 r. w konkursie Nowej Trybuny
Opolskiej parafia zwyciężyła jako najlepsza na terenie Opolszczyzny. Zdecydowały
o tym głosy czytelników gazety.
Świątynia jako budowla sakralna otrzymała
również zaszczytny tytuł Mistera Architektury Opolszczyzny. Po dwudziestu dziewięciu
lat ach – wspomina ks. Franciszek Drenda –
w Kluczborku poprosiłem biskupa o urlop

zdrowotny. Wielopoziomowa dyskopatia
utrudniała mi codzienne aktywne posługiwanie. Być może choroba ta była efektem
uprawiania w młodości sportu (podnoszenie
ciężarów). Byłem dwukrotnie mistrzem Śląska w podnoszeniu ciężarów. Po części może
na pogorszenie stanu mojego zdrowia wpłynęła ciężka praca na budowie świątyni.
Biskup uwzględnił moją prośbę i skierował mnie do pracy w Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu, gdzie pełniłem również
posługę kapelana w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez siostry franciszkanki
przy kościele św. Aleksego. Po trzech latach
doszedłem do wniosku, że jestem w stanie
mimo choroby służyć jednej z wybranych
wspólnot parafialnych. Ks. bp ordynariusz
Andrzej Czaja zaproponował mi objęcie parafii w Gostomi, gdzie proboszczem był mój
kolega z lat seminaryjnych ks. Jerzy Chybicki. W przeprowadzce dostrzegałem wielkie przywiązanie mieszkańców do kościoła
i udziału w praktykach religijnych.
Uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza miało miejsce 24 września 2013
pomagali mi klerycy, moja siostra z mężem
i siostrzeniec z żoną. Od początku pobytu
w Gostomi doświadczałem wiele życzliwości ze strony nowych parafian. Nowy ksiądz
proboszcz został również bardzo życzliwie
przyjęty przez panią sołtys, radę sołecką
oraz osoby cieszące się społecznym zaufaniem. Od samego początku – jak mówi ks.
Franciszek Drenda – nieoceniona okazała się
posługa pana Józefa Koguta w zakrystii jak
i nieocenione zaangażowanie Lecha Jasińskiego – pracownika miejscowej szkoły. Cieszę się, że parafianie mimo wielu obowiązków znajdują czas na udział w nabożeństwach
różańcowych i misjach świętych, które prowadził o. Mirosław Uptowicz redemptorysta z Wambierzyc. Ks. Franciszek od 38 lat
służy Bogu i ludziom. Na obrazku prymicyjnym ks. Franciszek wybrał słowa „Przystępuję do ołtarza Bożego, do Boga radości
i wesela. I cieszę się dodaje na zakończenie
rozmowy, że te słowa spełniły się i spełniają
nadal.
Ryszard Nowak

Bialski Szpital w rankingu

W

listopadzie 2013 r. w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” w grupie szpitali niezabiegowych bialski szpital zajął
szóste miejsce. Placówka ta plasuje
się od trzech lat na czołowych miejscach w kraju. Szczególnie wysoko
oceniono jakość szpitalnej opieki
(222,59 pkt.), jakość usług (81,82
pkt.) i komfort pobytu pacjentów.
Sukces to tym bardziej znaczący
zważywszy, że bialska placówka należy do małych, a okazała się lepszym szpitalem od dużych wojewódzkich. To, że nasz szpital należy do krajowej czołówki jest zasługą całego personelu – lekarzy,
pielęgniarek i personelu pomocniczego. To wszystko składa się na
wysoką ocenę jego funkcjonowania i składa się na uznanie pacjentów korzystających z jego usług.
Pełni uznania dla sukcesów bialskiego szpitala i jakości świadczonych usług są między innymi prudnicki starosta Radosław Roszkowski
i bialski burmistrz Arnold Hindera.

Wystawa
artystycznych
fotografii

K

atarzyna Szelka od kilku lat pasjonuje się fotografią artystyczną. Jej
tegoroczna wystawa prac fotograficznych w nyskiej galerii cieszyła
się dużym zainteresowaniem. Swoje
fotograficzne dzieła w październiku
2013 r. zaprezentowała w Gminnym
Centrum Kultury w Białej.
Współpracuje z kilkoma nyskimi
fotografikami. Na zdjęciu artystka.
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Remont wieży kościelnej

W

śród star ych dokumentów umieszczonych w tubie
w blaszanej kopule znajdował
się łaciński tekst pisma ówczesnego
proboszcza ks. Antoniego Ernsta,
w którym informuje, że remont kościoła
kosztował około 3.000 złotych monet.
Dach kościoła został wówczas pokryty
w miejsce gontu dachowego dachówką.
Wieża została odnowiona, a jej szczyt
ozdobiony nowym krzyżem. Proboszcz
ks. A. Ernst pisze również o spustoszeniu
w lipcu 1853 r. miasta przez straszliwą
burzę z gradem. Zniszczonych zostało
wiele budynków i plony na polach.
Z pisma dowiadujemy się również,
że 14 lutego 1846 r. w wieżę kościoła
uderzył piorun, który spowodował jej
pożar, ale został on ugaszony dzięki
pomocy parafian.
W tubie znajduje się również testament proboszcza A. Ernsta, w którym
zapisuje środki pieniężne na budowę
nowej szkoły w Białej oraz dla biednych

dzieci z miasta, Wasiłowic i Józefowa.
Ponadto środki pieniężne proboszcz
zapisał kilkunastu osobom – swoim
opiekunem i opiekunkom. W tubie
umieszczono również w 1853 r. spis 44 braci
strzeleckich należących do miejscowego
Bractwa Kurkowego. Odnaleziono również
dokument zawierający skróconą historię
Białej od 1808 roku, ceny produktów
spożywczych w 1853 r. Wśród starych
dokumentów znajdowało się pismo
rektora szkoły Glatschkego do wiadomości przyszłych pokoleń. Wymienia
w nich osoby przeprowadzające remont
kościoła, proboszczów w XIX wieku oraz
kapelanów, zarobki nauczycieli uczących
w miejscowej szkole oraz przedstawicieli
władz gminnych.
W zapisach nutowych znajdowały
się nuty pieśni pochwalnej odtworzonej
w czasie osadzenia kuli na wieży kościelnej
7 sierpnia 1853 r. skomponowanej przez
Jochanna Maase, późniejszego organistę
i dyrygenta chóru.
Ryszard Nowak
zdj. D. Olajossy, R. Nowak

Święto Niepodległości
w ZSP w Łączniku

Ś

Bezpieczeństwo na terenie gminy

więto Niepodległości skłania do zapytania, jak powinniśmy współcześnie
obchodzić ten dzień. Czy z patosem i w zadumie wspominać przeszłe pokolenia walczące o wolność kraju, czy może poddać krytyce współczesne
życie polityczne i skupić się na tym, co możemy zmienić najbliżej nas, w naszym
otoczeniu? A może spróbować i jednego i drugiego?
Dobrą odpowiedzią na te pytania jest to, co obecnie dzieje się w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku. Z okazji 11 Listopada uroczystą akademię
przygotowała pani A. Kacprowicz wraz z panią I. Preusner oraz panem P. Ziębą.
Było to połączenie poezji, pieśni patriotycznych oraz sztuki multimedialnej i muzyki
rockowej. Uczniowie otrzymali dawkę historii Polski w pigułce w nowoczesnym
wydaniu, które fragmentami zapierało dech w piersiach.
Krzysztof Szymanek

3

listopada Gminne Centrum Kultury w Białej przygotowało Zaduszki artystyczne w atmosferze zadumy i powagi nad przemijaniem życia i nadzieją. Na występy złożyła się recytacja wierszy i
liryczne śpiewane utwory muzyczne
przez młodych artystów uczęszczających i doskonalących swoje
umiejętności w kołach działających
przy miejscowym Gminnym Centrum Kultury. Były również przedstawione układy taneczne przez
tancerki z zespołu STARS. Program
przygotowali: Elżbieta Malik - scenariusz i wiersze, Iwona Preusner
– piosenki, Aleksandra Hindera –
choreografia i Renata Sznajweis –
dekoracje.

W

okresie trzech kwartałów 2013 r. Posterunek Policji
w Białej wszczął 136 postępowań przygotowawczych
i odnotował 153 przestępstwa. O trzy przestępstwa
odnotowano w analogicznym okresie 2012 r. Wzrosła natomiast
nieznacznie wykrywalność przestępstw o 3,5%. W okresie tym
zanotowano osiem kradzieży cudzych rzeczy (2012 r. – 16), dziesięć
kradzieży z włamaniem (2012 r.- 6), cztery przestępstwa narkotykowe
(2012 r. – 2). Przestępstw drogowych odnotowano 68 wobec 72
w 2012 r r. i 63 przypadki prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwym
wobec 71 przypadków w 2012 r. W pozostałych grupach ilość przestępstw
była mniej więcej na takim samym poziomie. W ciągu trzech kwartałów
2013 r. sporządzono 41 wniosków o ukaranie (2012 r. 43). Nałożono 155
mandatów za poszczególne wykroczenia (2012 r. – 188). Zanotowano spadek
kolizji drogowych. W 2013 r. było ich 26, podczas gdy w 2012 r. – 44.

Zaduszki artystyczne
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Święty Marcin w przedszkolu

Uwaga na oszustów

C

oraz częściej na terenie różnych miejscowości w kraju
spotykamy się oszustami wyłudzającymi pieniądze od mieszkańców wielu miast i wsi, zwłaszcza
tych mniejszych. Poszkodowanymi
działaniami oszustów są zwłaszcza osoby starsze. Schemat działania oszustów jest prosty. Najczęściej posługują się oni książką telefoniczną, wybierając ze spisów
imiona abonentów popularne przed
laty, co wskazuje z dużym prawdopodobieństwem na osoby starsze.

8

listopada – podobnie jak w latach
ubiegłych – sprzed siedziby Urzędu
Miejskiego w Białej wyruszył pochód
przedszkolaków z kolorowymi lampionami
w towarzystwie rodziców dzieci. Na czele
pochodu jechał policyjny samochód
strzegący bezpieczeństwa uczestników
uroczystości. Za nim podążał na koniu
w czerwonym płaszczu św. Marcin, którym
był Marcin Bąk. Uczestnikom pochodu
towarzyszyła grupa bialskich muzyków,
członków miejscowej orkiestry dętej.

Dzieci przemaszerowały ulicą Opolską
do przedszkola. Tam w holu przy stołach
zasiedli rodzice, a dzieci zaprezentowały
widowisko słowno – muzyczne przygotowane pod kierunkiem nauczycielek.
Na uroczystości obecny był również
bialski ksiądz o. Krzysztof Gorzelnik.
Po przyjętym ciepło przez rodziców
widowisku uczestnicy poczęstowani zostali
słodkimi rogalikami przygotowanymi
przez dzieci i nauczycielki oraz kawą.

Metoda na wnuczka
Wówczas przestępcy przystępują do działania w prosty sposób. Działający na metody
tzw. „na wnuczka” czy „na inkasenta” wiedzą,
że osoby starsze są gotowe do niesienia pomocy
innym i, że to sprawia im to satysfakcję.
Kiedy sprawcy wytypują potencjalną ofiarę,
przede wszystkim starszą przystępują do przestępczego działania. Dzwonią do tej osoby
i przedstawiają się jako rzekomy wnuczek,
który dawno temu wyjechał, kontakt z nim
nie był wiec utrzymywany. Często prowadzi
rozmowę w ten sposób, że ofiara niejednokrotnie sama wskazuje imię wnuczka oraz dane
na temat rodziny. Często w trakcie prowadzonej rozmowy sprawcy posługując się taktykami psychologicznymi poruszają temat zdrowia oraz trudnej sytuacji życiowej zarówno
swojej jak i rozmówcy zdobywając zaufanie,
wczuwając się w położenie swojego rozmówcy
i kierując rozmowę tak by była ona przepełniona życzliwością i zainteresowaniem.
Kolejnym etapem jest przedstawienie
odpowiednio wiarygodnej historii, która
przyczyni się do zdobycia pieniędzy. Najczęściej są to historie o nagłej chorobie, bądź kłopotach finansowych w pracy, kupno samochodu na bardzo korzystnych warunkach,
kradzież.
Ostatnim etapem działania sprawców,
po uzyskaniu zaufania ofiary jest tłumaczenie, że on sam nie może przyjechać po odbiór
pieniędzy podając różne przyczyny. Informuje wówczas, że po pieniądze przyjedzie

jego przyjaciel lub przyjaciółka podając dla
wiarogodności imię i nazwisko tej osoby,
opisując jej wygląd zewnętrzny. Następnie
ofiara przekazuje tej osobie pieniądze dla
wnuczka, a potem okazuje się, że została
oszukana. Jeśli mamy wątpliwości co do wiarygodności tych osób należy o tym powiadomić policję.
Metoda na inkasenta
Metoda na inkasenta polega na tym, że oszuści podają się za pracownika gazowni, zakładu
energetycznego itp. Zjawiają się w mieszkaniu i pod pretekstem rozliczenia za prąd lub
gaz wykorzystują nieuwagę domowników
kradną zogromadzone oszczędności. Pamiętać należy, aby nie dawać inkasentom żadnych pieniędzy. Wszelkiego rodzaju rozliczenia przeprowadzane są za pomocą poczty lub
przelewów bankowych.
Policyjne dochodzenia pokazują, że ofiara
o błędzie jaki popełniła orientuje się dopiero
po fakcie, kiedy okazuje się wnuk nie dzwonił, nie kontaktował się, a przekazane pieniadze, często oszczędności całego życia trafiły
do rąk oszustów. Podobnie jest w przypadku
odwiedzin rzekomych inkasentów.
Dobre serce, łatwowierność, naiwność,
a czasami zwykła bezmyślność starszych ludzi
jest wykorzystywana przez pozbawionych
skrupółów oszustów. Dlatego policja apeluje o rozwagę oraz nie nawiązywanie kontaktów z takimi osobami. Ważne jest przy
tym zasada ograniczonego zaufania i umiejętność odmowy.

Regeneracja
wyrobów z pierza.
Pranie i czyszczenie kołder.
Oferujemy ręczniki dla firm.
Krzyżkowice 50
tel. 77/4360988
kom. 608 769 437

Monografia
Białej

G

minne Centrum Kultur y
w Białej oferuje w atrakcyjnej cenie dodatkowe egzemplarze wydanej monografii
Białej autorstwa dr Macieja Borkowskiego i dr Marka Czaplińskiego. Jest to druga monografia od czasu wydania w 1926 r.
monografii naszego miasta autorstwa ks. Johanessa Chrząszcza. Publikacja zawiera historię
naszego miasta od najdawniejszych czasów do chwili obecnej.
Bogata tematyka książki stanowi
cenną publikację będącą źródłem
wielu informacji z różnych dziedzin życia. Monografię można nabyć w Gminnym Centrum Kultury
w Białej oraz za pośrednictwem
Internetu e-mail: info@gck.biala.pl
Książka ta może stanowić wspaniały, wartościowy prezent świąteczny. Zdecyduj się – wielkość
nakładu do sprzedaży ograniczona.

Remont
drogi gminnej

W

listopadzie br. zakończył
się remont ul. H.Sawickiej,
która otrzymała nową bitumiczną nawierzchnię. Ulica ta
łączy ul. Moniuszki na odcinku od
szpitala z ul. Opolską w okolicach
pawilonu handlowego „Rolnik”.
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Po lotach

Piłkarska jesień na mecie

Prezentujemy najlepszych w poszczególnych sekcjach
sekcja Rostkowice
1. Józef Kozubek – 41413,82 pkt (14
miejsce w Oddziale Prudnik)
2. Tomasz Simonides -39355,86 pkt (19)
3. Alfred Barysz – 31765,91 pkt (37)
sekcja Biała
1. Klaus Otte – 36049,24 pkt (25)

Gołębie młode startowały w sześciu
konkursach. Rywalizacje rozpoczęło 5504
ptaków a do ostatniego lotu zgłoszono
już tylko 1990. Najdłuższy był ostatni lot
z Świebodzina liczący 260 km. Zwycięzca
pokonał ten dystans ze średnia prędkością
77 km/h. Najwyżej sklasyfikowany w tej
kategorii jest Emil Deszczka – 3 miejsce
w Oddziale Prudnik. Wysoko sklasyfikowani zostali również Cyprian i Józef
Kudlek – odpowiednio 7 i 8 miejsce.
Najlepsi w sekcjach:
sekcja Rostkowice
1. Cyprian Kudlek – 6249,61 pkt (7)
2. Józef Kudlek – 6127,09 pkt (8)
3. Józef Kozubek – 5799,70 pkt (12)
sekcja Biała
1. Klaus Otte – 4668,84 pkt (36)
2. Robert Reszka – 4610,35 pkt (38)
3. Krystian Maiwald – 4276,07 pkt (46)
sekcja Ligota Bialska
1. Artur Spyra – 5712,00 pkt (14)
2. Jakub Fluder – 5590,32 pkt (18)
3. Waldemar Honcia – 5162,73 pkt (27)
sekcja Łącznik
1. Emil Deszczka – 6522,64 pkt (3)
2. Wiesław Radecki – 5337,92 pkt (23)
3. Piotr Siwakowski – 5335,83 pkt (24)

jk

Otwarty Turniej Skata

27

października w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej zorganizowany
został Otwarty Turniej Skata. Rozegrano trzy rundy, w których uczestniczyło
24 zawodników. W turniejowych zmaganiach zwyciężył Marcin Wójcik z
Chrząszczyc (2.267 pkt.), drugie miejsce zajął Jerzy Wybraniec z Radostyni (2.221
pkt.), a trzecie Joachim Gibas z Ligoty Bialskiej (2.165 pkt.). Kolejne miejsca zajęli:
Leonard Cebula z Chrzowic (czwarte), Ernest Kusber z Łącznika (piąte), a Stanisław
Byczek z Borku (szóste). Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Każdy
z uczestników otrzymał również pamiątkowy upominek. Zawodnicy chwalili dobrą
organizację turnieju i miłą atmosferę w czasie turniejowych zmagań.

Miłośnik
dwóch kółek

J

anusz Rudolf od lat lubi korzystać z jazdy na pojazdach dwuśladowych. Przez kilka lat jeździł
na motorowerach, a od kilku miesięcy posiada motor marki Junak.
Zaplanował między innymi odwiedzenie znanych w kraju sanktuariów.
W tym roku odwiedził Częstochowę,
w tym kaplicę z Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. W 2014 r. zamierza zwiedzić
inne znane miejsca kultu religijnego
w całym kraju, w tym np. Kalwarię
Zebrzydowską i Licheń oraz sanktuaria położone na północy kraju

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Orzeł Branice
LZS Lisięcice
Victoria Łany
Polonia Biała (b)
LZS Dytmarów
Partyzant Kazimierz
Troja Włodzienin (b)
Zryw Pawłowiczki (b)
Cukrownik Baborów (s)
LZS Łężce
Spartan Grudynia
Start Bogdanowice (b)
Zryw Opawica
Pogoń Wojnowice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

31
30
29
24
23
21
18
17
15
12
12
10
9
7

38
41
26
32
29
30
13
20
30
23
21
29
27
24

-

16
21
14
29
14
27
16
19
28
27
32
43
41
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LZS Racławiczki
Sudety Burgrabice
LZS Dziewiętlice (b)
Czarni Korfantów (b)
LZS Gierałcice
LZS Konradowa
Polonia Pogórze
LZS Jasienica G.
LZS Ścinawa Nyska
Góral Sidzina (b)
LZS Jędrzychów
LZS Meszno
LZS Buków
LKS Biała Nyska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

LZS Lubrza
Grom Szybowice
LZS Ligota Bialska
LZS Rzepce
LZS Zawada
LZS Trzebina
LZS Czyżowice
Pogoń II Prudnik
LZS Olbrachcice
LZS Kolnowice
Polonia II Pogórze
LZS Chrzelice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

29
24
23
21
21
18
16
15
10
9
3
0

41
31
44
43
36
18
33
24
19
28
16
12

-

14
18
19
15
21
17
34
23
31
44
62
47

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Koksownik (Ruch) Zdzieszowice
Chemik Kędzierzyn
Polonia Nysa
LZS Walce
Śląsk Reńska Wieś
Unia Krapkowice
LZS Piotrówka
Odrzanka Dziergowice
LZS Jasienica D.
Jedność Rozmierka
Victoria Żyrowa
Odra Koźle
Polonia Biała

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

34
28
24
20
19
15
14
14
14
13
12
11
7

47
38
48
29
32
20
18
36
29
29
21
20
22

-

9
10
24
26
24
21
35
35
42
31
36
37
59

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cukrownik Baborów
Pogoń Prudnik
Rolnik Lewice
Unia Głuchołazy
Polonia Pogórze
Metalowiec Łambinowice
LZS Racławiczki
Pogoń Wojnowice
LZS Dytmarów
LZS Olbrachcice

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

22
21
21
18
18
15
10
3
3
3

45
33
37
28
24
28
22
11
10
8

-

8
14
15
13
17
24
20
61
39
35

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Plon Skoroszyce
Polonia Pogórze
Czarni Korfantów
LZS Racławiczki
Unia Tułowice
LZS Zawada
LZS Prusinowice
Góral Sidzina
LZS Starowice
LKS Rusocin
Polonia Biała
Delta Bielice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

27
25
22
21
21
18
18
13
12
9
6
3

74
55
71
48
71
41
41
35
17
38
28
6

-

31
17
31
28
36
39
29
46
30
49
73
116

13 29 34 - 16
13 28 37 - 15
13 26 47 - 32
13 22 39 - 28
13 21 29 - 23
13 21 27 - 16
13 19 30 - 26
13 17 22 - 28
13 16 17 - 19
13 15 23 - 33
13 13 26 - 38
13 12 36 - 45
13 8 21 - 44
13 8 22 - 47

Klasa A grupa 5

sekcja Łacznik
1. Emil Deszczka – 42687,51 pkt (8)
2. Piotr Siwakowski – 35951,31 pkt (26)
3. Wilhelm i Anita Honcia – 33057,63 pkt

N

Klasa A grupa 6

My na naszych łamach spróbujemy
dokonać małej analizy minionego sezonu.
Rozpoczniemy od gołębi dorosłych.
Przeprowadzono 14 lotów (na 15 zaplanowanych) z tego 8 to loty zagraniczne.
W pierwszym konkursie, 127 hodowców
wypuściło do lotu 6373 gołębi, natomiast
w ostatnim wystartowało już tylko 1213
ptaków (79 hodowców).
Najszybszy lot mieliśmy z Ludwigsfelder,
gdzie najlepszy gołąb pokonał dystans
375 km ze średnią prędkością 1677 m/min
(ok. 101 km/h). Nasi hodowcy odnosili
również sukcesy wygrywając rywalizacje
w poszczególnych lotach, i tak: Stefan
Baron był najlepszy w locie z Myślibórza,
Józef Przyklenk z Parchim i Oldenburg,
oraz Waldemar Honcia z Parchim II.
Najwyżej bo na drugim miejscu w Oddziale
Prudnik sklasyfikowany jest Waldemar
Honcia (sekcja Ligota B). Mistrzowski
tytuł stracił w ostatnim locie, mimo
że miał trzecią serię lotu to zabrakło mu
85 pkt. W pierwszej dziesiątce uplasowali
się jeszcze Mateusz Cziomer (7) i Emil
Deszczka (8). Punktację COEFICIENTÓW (szybkościową) wygrał Mateusz
Cziomer przed Waldemarem Honcią.

sekcja Ligota Bialska
1. Waldemar Honcia – 46821,15 pkt (2)
2. Mateusz Cziomer – 44250,45 pkt (7)
3. Józef Przyklenk – 39788,85 pkt (18)

iewiele zmieniło się w naszym lokalnym piłkarskim świecie od naszej ostatniej relacji. Seniorzy z Białej potrafią wspiąć się na wyżyny
swoich możliwości by wygrać na boisku lidera (Orzeł Branice), aby
w kolejnym meczy przegrać z ostatnią drużyną tabeli. Stabilną formę natomiast prezentują piłkarze z Pogórze, którzy mają wspaniałą serię siedmiu spotkań bez porażki. W klasie B seniorów nasze drużyny solidarnie
zamykają tabelę. Sytuację drużyn młodzieżowych odzwierciedlają niżej
zamieszczone tabele.

Klasa B – podokręg
Prudnik

2. Robert Reszka – 34801,61 pkt (29)
3. Albert Kwoczek – 34438,10 pkt (30)

II liga juniorów
I liga juniorów grupa 2
młodszych grupa 2

amy za sobą kolejny sezon w lotach gołębi dorosłych (starych) jak i młodych.
W poszczególnych sekcjach odbyły
się już spotkania na których nagrodzono najlepszych hodowców.

II liga trampkarzy
grupa 3

M

9
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Jacek Thiel

Przedstawicielom władz gminy Biała, którzy wzięli udział
w pogrzebie mojego męża

ś.p. Krzysztofa Wistuby
szczere podziękowania
składa żona Jadwiga

PROMOCJA
Dachówka ceramiczna

TITANIA
firmy CREATON
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Salon Fryzjerski
dla Zwierząt
• strzyżenie według życzeń klienta • obcinanie pazurków •
• kąpanie wszystkich psów w wysokiej jakości
kosmetykach • trymowanie (80% mniej sierści na
dywanie) • kosmetyka oczu i uszu •

ul. Kościelna 13, 47-364 Strzeleczki, tel. 660 542 521

Sprawdź termin ważności
dowodu osobistego!
Uprzejmie przypominamy, iż w roku 2013 upływa termin ważności dowodów
osobistych wydanych w 2003 r. na okres 10 lat. Sprawdź termin ważności
swojego dowodu osobistego!
Wniosek o wydanie nowego dokumentu wraz z dwoma aktualnymi fotografiami
należy złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Białej (I
piętro pok. nr 14), w godzinach urzędowania, na 30 dni przed upływem terminu
jego ważności. Data ważności dowodu osobistego umieszczona jest w prawym
dolnym rogu dokumentu, na stronie ze zdjęciem.
Osoby, które w dniu składania wniosku o dowód osobisty ukończyły 65 lat
mają teraz wydany ten dokument bezterminowo i nie muszą go już wymieniać!
Przypominamy jednocześnie, iż dowód osobisty traci ważność również w
przypadku zmiany danych, które są na nim uwidocznione.
W przypadku osób, które ze względów zdrowotnych mają problemy, by
osobiście dotrzeć do urzędu istnieje możliwość załatwienia tej sprawy w domu
przez jednego z naszych pracowników. W takim przypadku prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerami telefonów: 77 4388553 lub 77 4388543.
Uwaga! Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

• 11.09. 2013 r. w Józefowie 50-letni
mieszkaniec groził innemu mieszkańcowi pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła obawy jej spełnienia.

• 2.11. w Wasiłowicach dwudziestodziewięciolatek groził pozbawieniem
życia oraz naruszył spokój domowy
jednego z mieszkańców.

• 15.10. sprawca z niezamkniętej
piwnicy budynku jednorodzinnego
skradł rower, elektronarzędzia i oraz
inny sprzęt wartości 3.500 zł.

• 4.11. sprawca w Kolnowicach podrobił
dokument świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz na umowie rezygnacji
świadczenia tych usług na szkodę jednego z miejscowych mieszkańców.

• 18.10. 53 letni mieszkaniec pobił
innego mieszkańca tej miejscowości, w wyniku którego poszkodowany doznał obrażeń ciała. Poszkodowanym była osoba licząca 72 lata.
• 18.10. w Białej dokonano włamania do samochodu i jego, kradzieży
skradziony został fiat 126 p wartości
1.000 zł. Samochód został odnaleziony przez policję 18 listopada na terenie gminy Niemodlin.
• 29.10. w Wasiłowicach sprawca lat
47 znęcał się psychicznie i fizycznie
nad członkami rodziny.
• 31.10. w Białej dwudziestosiedmiolatek groził pozbawieniem życia oraz
spowodował uszkodzenie ciała u nieletniego mieszkańca miasta.

• 5.11. sprawca za pomocą Internetu wyłudził pożyczkę pieniężną oraz
umowę świadczenia usług telekomunikacyjnych na szkodę jednego z
mieszkańców Białej. Straty – 3.412 zł.
• 18.11. sprawca lat 46 groził pozbawieniem życia członkom najbliższej
rodziny, przy czym groźba ta wzbudziła obawy jej spełnienia.
• 18.11. W Gostomi czterdziestotrzylatek znęcał się psychicznie i fizycznie nad członkami rodziny.
• W okresie od 15 października br. zatrzymano trzech pijanych rowerzystów;
20.10. zatrzymano 52-latka kierującego
samochodem po spożyciu alkoholu.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

śp. Ryszarda Sacha

wyrazy wdzięczności oraz podziękowania
w szczególności ks. Proboszczowi Franciszkowi Bieńkowi
składa Rodzina
"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
Rodzinie, sąsiadom, znajomym, kolegom z pracy i wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego
wsparcia i współczucia oraz wzięli liczny udział
w uroczystości pogrzebowej
mojego męża i naszego Ojca

ś.p. Henryka Neugebaura

za obecność, pamięć, modlitwę, złożone wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania
składają żona i dzieci z rodzinami
Pani Gabrieli Prokopowicz
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci brata

ś.p. Henryka Neugebaura

składają burmistrz, pracownicy Urzędu Miejskiego
i radni Rady Miejskiej w Białej

Odeszli

Józefa Cebula ur. 1920 r. zm. 09.10.2013 r. zam. Radostynia
Krystyna Przybyła ur. 1937 r. zm. 14.10.2013 r. zam. Śmicz
Agnieszka Jarosz ur. 1930 r. zm. 23.10.2013 r. zam. Solec
Bronisława Lichy ur. 1929 r. zm. 24.10.2013 r. zam. Grabina (DPS)
Berta Ernst ur. 1924 r. zm. 25.10.2013 r. zam. Radostynia
Krzysztof Wistuba ur. 1944 r. zm. 26.10.2013 r. zam. Grabina
Ryszard Sacha ur. 1939 r. zm. 27.10.2013 r. zam. Biała
Franciszek Nowotny ur. 1939 r. zm. 27.10.2013 r. zam. Pogórze
August Florian ur. 1926 r. zm. 28.10.2013 r. zam. Nowa Wieś Prudnicka
Henryk Neugebauer ur. 1949 r. zm. 29.10.2013 r. zam. Łącznik
Erna Gigla ur. 1938 r. zm. 31.10.2013 r. zam. Czartowice
Władysław Luberda ur. 1926 r. zm. 01.11.2013 r. zam. Biała
Walter Mierzwa ur. 1936 r. zm. 08.11.2013 r. zam. Otoki
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BIOMED OŚRODEK REHABILITACJI

Magdalena Bugajska
Biała, ul. Opolska 18/1
rejestracja 691 785 050
LASEROTERAPIA
ULTRADŹWIĘKI
MAGNETOTERAPIA
KRIOTERAPIA
HIRUDOTERAPIA

BIURO RACHUNKOWE MALEX

LECZENIE PIJAWKĄ LEKARSKĄ - żylaki, trudno
gojące się rany, obrzęki, zakrzepy, choroba
zwyrodnieniowa, zapalenie zatok i inne

Łącznik, ul. Skowrońskiego 25
telefon: +48 728 949 755 lub +48 606 833 604

• Roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT)
• Księga przychodów i rozchodów, ryczałt, KP
• VAT w rolnictwie
• Rozliczenia ZUS, US i inne

Atrakcyjne upusty • Nawet do 75% wynegocjowanej
ceny usługi przez pierwsze 2 miesiące

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

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
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Żelazne gody
Sześćdziesiąt pięć lat we dwoje
Powrót do domu
Po ośmiu tygodniach jeńcy zostali
zwolnieni z niewoli. Antoni dojechał
pociągiem do Prudnika i szedł wzdłuż
torów do Józefówka, a następnie do Białej.
Tu w Białej w okolicach stacji żołnierz
rosyjski zabrał jemu zegarek i zaprowadził do aresztu, który znajdował się
na bialskim Rynku, w budynku w którym
później mieścił się Bank Spółdzielczy.
Tutaj spotkał go znajomy pan Chlebik
z Otok, dzięki którego poręczeniu został
zwolniony z aresztu. Wracał do domu
przez Wasiłowice obawiając się spotkać
na innych drogach rosyjskich patroli.

Wojenne losy Antoniego
Młody chłopak Antoni Klein mieszkał
na Górnym Śląsku, gdzie pracował jako
murarz jego ojciec. Zarabiał niewiele
bo jedną markę niemiecką dziennie. 13
marca 1944 r. Antoni został wcielony
do wojska niemieckiego i skierowany
na front wschodni. Z wojskiem dotarł
na górzysty Kaukaz. Kilka razy jego
jednostka wojskowa znajdowała się
w okrążeniu. 14 kwietnia 1944 r. w czasie
gdy wojska niemieckie wycofywały się
z Kaukazu Antoni Klein został ranny
pociskiem w głowę. Stracił przytomność. Przewieziony został na leczenie
do Świdnicy na Dolnym Śląsku. Tam
do szpitala co dwa tygodnie przyjeżdżał
dr Wagner, bardzo dobry lekarz. W marcu
1944 r. po wkroczeniu na Śląsk wojsk
rosyjskich jego ojciec został zabrany
do Blachowni, a następnie przewieziony
do Odessy. W wyniku doznanych obrażeń

na froncie Antoni stracił wzrok w prawym oku. Został skierowany najpierw
do Norymbergii, a następnie na badania
lekarskie do Nunbergu. Tam uznano go
za niezdolnego do służby wojskowej
i skierowano do pracy w miejscowych
koszarach w ogrodnictwie. Pilnował
pracujących tam rosyjskich jeńców, ale
odnosił się do nich dobrze. Koszary te
zostały zbombardowane przez lotnictwo
angielskie. 22 kwietnia 1945 r. wojska
amerykańskie wzięły do niewoli nie
tylko żołnierzy niemieckich, ale również
jeńców.
Wspomina Antoni Klein: – W obozie
jenieckim nad Renem znajdowało się
około siedemdziesięciu tysięcy jeńców,
przez pierwsze pięć dni pobytu tam nie
otrzymywaliśmy ani jedzenia, ani napojów.
Tam w obozie Antoni poznał między
innymi Bartona z podgłogóweckich
Starych Kotkowic

Pierwsze powojenne lata
Po powrocie do domu poznał przyszłą
żonę Martę, która pracowała jako służąca
w restauracji Mencla w Otokach, gdzie
pod nr 26 mieszkał u swojej babci Antoni.
Brat ojca Franciszek sprzedał jego ojcu
dom, w którym Kleinowie mieszkają
do dzisiaj. 17 listopada 1948 r. Marta
i Antoni wzięli ślub w Urzędzie w Łączniku, a dzień później ślubu kościelnego
udzielił im w Ligocie Bialskiej ks. Steuer.
Antoni pracował w gospodarstwie rolnym.
Maria pochodzi z Grabiny.

ojciec kupował nam słodycze, między
innymi czekoladki. Oczywiście pomagaliśmy im w niektórych czynnościach
w gospodarstwie. Zawsze tu w rodzinne
strony przyjeżdżam chętnie. Ciągnie nas
tu, po prostu jesteśmy sentymentalnie
związani z krainą naszego dzieciństwa.
Mówi wnuczka Katarzyna: Babcia
i dziadek są bardzo dobrzy, jesteśmy
z nimi związani uczuciowo. Kochamy
ich, a oni nas. Dlatego chętnie ich
odwiedzamy.
Jubilatkę panią Martę zapytaliśmy
o receptę na trwałość związku małżeńskiego, zgodę w rodzinie. Powiedziała
nam: Zawsze modliłam się i modlę
o pomyślność dla mnie, męża i naszej
rodziny. Zgodne życie dwojga osób zależy
od wzajemnej wyrozumiałości, szacunku
wobec siebie, wzajemnych ustępstw.
Wiara, nadzieja i miłość to fundamenty
zgodnego życia we dwoje.
R. Nowak

Dzień dzisiejszy jubilatów
Mijały lata, Marta i Antoni Klein
doczekali się czworo dzieci: syna Józefa
i trzech córek – Róży, Anny i Krystyny.
Córki mieszkają w Niemczech, tylko
syn Józef przejął po ojcu gospodarstwo
rolne, które prowadzi do dziś. Kleinowie
doczekali się ośmioro wnuków oraz
pięcioro prawnuków. Najstarszym prawnukiem jest jedenastoletni Chankale,
najmłodszym trzyletni Julius.
Mówi najstarsza córka Róża: – Mieszkam
z rodziną w Niemczech. Odkąd sięgam
pamięcią wstecz rodzice byli zawsze
dla nas dobrzy i wyrozumiali. Nieraz

Coraz ładniejsze centrum miasta

ul. Kościuszki

W

ul. 1-go Maja

ładze Białej nie tylko dbają o estetykę domów położonych na bialskim Rynku. Pięknieją budynki położone również na sąsiednich ulicach.
W 2013 r. odnowione zostały elewacje budynków przy ulicach: Kościuszki 3,30,32, na placu Zamkowym 8, 1 Maja 24. W latach poprzednich
część kamienic przy tych ulicach uzyskała nowe elewacje. Koszt wykonanych prac remontowych wyniósł 362 tys. zł. Na zdjęciach: zachodnia część ulicy 1-go Maja jest po odnowieniu jedną z ładniejszych w mieście. Coraz ładniej prezentuje się również ul. Kościuszki, na której odnowiono
w ostatnich miesiącach roku część kamienic.

