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Niebezpieczne
skrzyżowanie
W ciągu trzech lat na skrzyżo-

waniu obwodnicy z drogą 
podporządkowaną Biała – Ol-
brachcice zginęło już trzy osoby.

 Ostatni śmiertelny wypadek miał 
miejsce w październiku. 
82 - letni kierowca osobowego fiata 
z Głubczyc w dniu wypadku odwoził 
do szpitala w Korfantowie chorą żonę. 
Wracając do domu na skrzyżowaniu 
z obwodnicą nie zachował należytej 
ostrożności i wymusił pierwszeństwo 
wyjazdu z drogi podporządkowanej 
zderzając się z jadącym obwodnicą 
busem, ponosząc śmierć na miejscu. 
Kierowca busa był trzeźwy, nic mu się 
nie stało. Nie miał szans na uniknięcie 

zderzenia.
 Skrzyżowanie to należy do nie-
bezpiecznych na co zwracają od 
kilku lat uwagę kierowcy pojazdów. 
W tym miejscu chociaż obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 60 km 
dochodzi nadal do wypadków.
 O istniejących zagrożeniach na tym 
skrzyżowaniu informował wielokrotnie 
sołtys Olbrachcic Jan Smiatek, który 
proponował w tym miejscu budowę 
ronda. Rozwiązanie to podobno nie jest 
sprawą prostą, ale J. Smiatek zamierza 
podejmować dalsze interwencje w tej 
sprawie w Wojewódzkim Zarządzie 
Dróg. Jaki będzie ich efekt wkrótce 
się przekonamy.

5 października na początku 
autorskich spotkań uczestnicy 

mieli okazję do poznania artystki 
rosyjskiego pochodzenia, pracow-
nicy bialskiego Gminnego Centrum 
Kultury Tatiany Boduch.

 Pani Tatiana studiowała w Tiumenii       
, gdzie również pracowała zawodowo. 
Studiowała też we Wrocławiu. Ukończyła 
studia w zakresie geologii, finansów, 
ceramiki i malarstwa. W Białej prowadzi 
cykl warsztatów plastycznych, które będą 
się odbywały dwa razy w tygodniu. Jej 
prace artystyczne były prezentowane 
między innymi we Wrocławiu, Lublinie 
i Łodzi, a także za granicą – w Chinach 

i  Szwecji. Jest również autorką wielu 
artykułów w prasie polskiej i zagranicznej 
związanych ze sztuką, fotografią i rzeźbą. 
Swoje prace artystyczne, na które składają 
się portrety wykonane różnymi tech-
nikami zaprezentowała w  jednej z  sal 
GCK.W czasie wernisażu wyświetlony 
został kilkunastominutowy film oparty 
na motywach książki Michaiła Bułhakowa  
„Mistrz i Małgorzata”. Później przyszedł 
czas na prezentację portretów wykonanych 
przez Tatianę Boduch. Wszechstronne 
zainteresowanie sztuką pozwala żywić 
nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy 
mogli podziwiać prace tej artystki.

19 października doszło do tragedii w Krobuszu. W godzinach połu-
dniowych najprawdopodobniej od pieca grzewczego zapalił się 

budynek wielorodzinny w tej miejscowości. W wyniku pożaru śmierć 
poniósł w płomieniach 62-letni mieszkaniec budynku. W akcji gaszenia 
pożaru uczestniczyła m.in. bialska jednostka OSP. 

ciąg dalszy na str. 2

spotkania

Tragedia w Krobuszu
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Artystyczne spotkania

 Swój debiutancki tomik wierszy zapre-
zentował w sali Gminnego Centrum Kultury 
w Białej Witold Hreczaniuk. Poeta urodził się 
na ziemi chełmskiej w województwie lubel-
skim i z wielu jego wierszy przebija tęsknota 
za rodzinnymi stronami, za minioną beztro-
ską młodością na wsi. Od lat urzeka go przy-
roda, jej piękno, wiejskie krajobrazy i życie 
ludzi na wsi. Często jednak w jego utworach 
przebija się nostalgia za latami minionymi, tą 
wsią jaką była w latach dzieciństwa i wczesnej 
młodości poety, za tą wsią jej życiem i trady-
cjami, które znikają z wiejskiego krajobrazu 
bezpowrotnie.
 Poeta jest z wykształcenia historykiem, 
emerytowanym nauczycielem. Od ponad 
czterdziestu lat mieszka w Gostomi, z którą 
związał się na dobre i złe. Tu tworzy, podziwia 
piękno podsudeckiego krajobrazu w cieniu 
Kopy Biskupiej i soleckiego kościoła, czemu 
daje wyraz zauroczenia w swych wierszach. 
Od 1995 roku należy do Klubu Ludzi Piszą-
cych w Prudniku, Był prezesem i sekreta-
rzem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury w Nysie i należy do Nyskiej Grupy 
Literackiej. Powołał do życia Kawiarenkę 
Poetycką w Białej. Swoje utwory poetyckie 
publikował w wielu zbiorowych tomikach 
wierszy. Za swoją działalność odznaczony 
został  odznakami „Zasłużonemu Opolsz-
czyźnie” i „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 Witold Hreczaniuk wiele zawdzięcza 
– o czym również mówił na promocyjnym 
spotkaniu poecie Tadeuszowi Soroczyń-
skiemu, który zachęcał go do pracy nad wyda-
niem tomiku wierszy. Na początku spotkania 
Witold zaprezentował wiersz „Moja Gosto-

dokończenie ze str.1

mia”. Jego wiersze recytowała również mło-
dzieżowa grupa recytatorów pod kierunkiem 
instruktora Elżbiety Malik. Poeta zaprezen-
tował również pisaną prozą poetycką opo-
wieść rodzinną począwszy od 1862 r. Kolejne 
pokolenie Janów uczestniczyło w wielu zna-
czących zdarzeniach – w powstaniach, woj-
nach itp. Opowieść ta zrobiła na słuchaczach 
duże wrażenie. Oprawę muzyczną zapewnił 
instruktor muzyczny Stanisław Michałow-
ski. Na zakończenie spotkania grupa przy-
jaciół  poetów złożyła Witoldowi podzięko-
wania i gratulacje. Były kwiaty, a żona poety 
Teresa częstowała gości tortem i nalewkami. 
Artystyczne spotkania prowadzili pracownicy 
GCK Joachim Kosz i Joanna Chilińska. Poeta 
Witold Hreczaniuk wyraził przekonanie, że 
najprawdopodobniej już wkrótce ukaże się 
tomik wierszy Jana Szczurka – poety z Łącz-
nika, który był również obecny na spotkaniu.

Ryszard Nowak

W ostatnich dniach przeprowadzono 
ocieplanie budynku w którym mieści się 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej. 
Budynek otrzyma nową elewację. Być 
może w chwili ukazania się gazety prace 
te zostaną już zakończone. Odmalowane 
zostaną elewacje zewnętrzne dwóch 
budynków przy ul. 1-go Maja 16 i 18. 
Planowane jest w ramach remontu 
budynku na placu Zamkowym odno-
wienie elewacji zewnętrznej i mieszkań. 

Wykonany zostanie remont elewacji 
zewnętrznej budynku przy ul. Kościuszki  
zbudowany został chodnik przy ul. 
Kilińskiego na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Prudnicką do marketu DINO. W 
planach zakłada się również rewitalizację 
ul. P.Skargi, od strony Rynku do zbiegu z 
ul. Kościuszki. Na tym odcinku położone 
zostaną otaczaki, a ulica uzyska wygląd 
jak za dawnych lat.

Na rzecz poprawy estetyki

Moja Gostomia to wieś maleńka,
Zaledwie sto numerów,
W środku kościółek Aniołów Stróżów
W krajobraz lip wtopiony.

Droga tu biegnie okrężnicą.
Najpierw dotyka strumienia
By nagle skręcić łukiem na północ
W krajobraz cichych, równych przestrzeni.

Za wsią wiatrak – Holender stary
Najstarsi to wiedzieli,
Że kiedy dmuchnie od Kopy Biskupiej
To się pogoda wnet zmieni.

Dawno już ucichł krzyk żurawi,
Co się na niebie odbił kluczem.
Nie ma jaskółek o zachodzie
I nawet sowa w noc nie huczy.

Jeż się zaplątał w szare liście,
Jeszcze złociste gam kolory,
Żagwią dziś niebo o zachodzie
Zapali czesko – polskie góry.

	 Moja	wieś
Wieś do mnie wraca w tamtych obrazach,
Konnym zaprzęgiem, z gniadą i siwkiem,
Widzę, jak zsiadasz z wozu, jak mówisz,
Jak ściskasz dłonie swoim najbliższym.

Wieś do mnie wraca tym, czego nie ma,
Dymem spod lasu znad kartofliska,
Tamtym podwórkiem, studnią z żurawiem,
Ludźmi, co dawno odeszli w przeszłość.

I choć już dawno nikt tam nie mieszka,
Nie słychać rżenia dziadkowych koni,
Tylko ta przestrzeń i te klimaty
- taką w pamięci zachowam wieś.

Kiedy patrzę na nasze góry
To Solec mam nad polami,
Wieżę wysoką, kościół i chmury,
Zachody słońca jakich nie znamy.

Dookoła wież aż dziewięć
Spiżowe ich czyste tony
Bogu co boskie, ludziom co ludzkie,
Pokój i dobro jest na tej ziemi.

A gdybyś mnie zapytał dlaczego
Osiadłem tu na stałe?
To ci odpowiem – to Śląsk zielony
I w nim się zakochałem. 

Moja Gostomia

Solecka wieża w tym prześwicie
Wystrzela bardziej wyrazistsza,
Jest jak dostojna wież królowa,
Taka wyniosła, smukła, czysta.

Zmierz przyblakł i rozświetlił niebo,
Tysiące planet – z mleczną drogą.

Widzisz – to okruch życia spada. 

wiersze Witold Hreczaniuk
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Krzyże pokutne
– pomniki bólu i śmierci

Miesionc listopad, zimny, mokry 
i  smutny, żyjemy strojyni gro-
bów bo jest Wszystkich Swiał-

tych. Cza pomyć ty drogie dynkmaly i te 
czołrne marmurowe platy. Bo zwykłych 
ajnfachowych krzyży tych z żelazła abo 
drzewa, żołdyn już nie stawia. Niedługo 
to już prawie wcale krzyży na kerchowach 
nie banie. Bestusz chcał woł przypomnić 
dzisiej ło krzyżach, co mają po połrałset 
lołt – ło krzyżach pokutnych. 
 Są wykute z  kamienia i  nie stojoł na 
kerchowach, jyno na miejscach kaj czowiek 
zabił człowieka. Soł to kamienne pomniki 
średniowiecznego prawa, bo przedtyj za 
śmierć boła śmierć, jak to padajoł łoko za 
łoko, ale potyj zabójca móg łodpokutować 
swój łokrutny czyn przez wykucie krzyża 
w kamieniu. Na ni musiał tyż wykuć narzał-
dzie zbrodni. Bardzo dołwno temu niejaki 
Mikołej zabił łopatoł swojego somsiada 
w studole. Zwioł sie Ignac. Za ten czyn sta-
noł przed łobliczy dziedzica, swojego połna 
bo boł jego poddany. Całoł gromada ludzi 
szła do dwora coby posłuchać jaki banie 
wyrok. Wszyscy rachowali, iż banie wisioł 
a łoni w kaczmie banoł mieli niejeden wie-
czór ło czyj rozprawiać. A tu Mikołajowi 
książe darował życie. Aż zaczli wszyscy 
głośno szemrać, nie widziało im se to. Rze-
kłech już – padoł dziedzic - i słowa mego nie 
odmienia. Postanowiyłech, iż ten tu Mikołaj 
banie aż do pełnoletności wspierał Ignacowe 
dzieci i jego niewiasta. Jeden dzień w tyjd-
niu, jak banie robota, pomołgać ma w polu, 
nołwiałci we żniwa. Zapłaci farołrzowi za 

pogrzeb, świałtemszoł za dusze zabitego 
łodprawionoł i świece wypołlony wtenczas. 
Bez rok, kożdyj dzień miesiołca jak se dopu-
ścił tego strasznego czynu, świeca za dusza 
Ignaca zaświeci i ło spokojność jego duszy 
banie prosił Ponbóczka naszego. Na znak 
pokuty krzyż w kamieniu swoimi rałkoma 
wykuje i postawi na miejscu, kaj dokonał 
swej zbrodni. Wyryje na nij łopata, chto-
roł zakopie głałboko w tyj miejscu. Jak już 
zrobi swojoł powinność, Hajźbieta, wdowa 
do kupy z dziećmi ma mu przebaczyć i rałki 
na znak zgody nad krzyżał podać. Wszyst-
kich tu wołs za świadków biera i strażni-
koma czynia. 
 Tak skończył dziedzic. Dwa tyjdnie 
Mikołej kuł krzyż. Jak boł gotowy posta-
wił na gumnie. Zaprosił Ignacowoł niewia-
sta i jej dzieci, za nimi zbiegła se do studoły 
prawie całoł wieś. Stołli przecał na straży, 
czy wdowa przyjmie rałka Ignaca wycioł-
gniono do nij nad krzyżał, czy ni. Ani nie 
dychali ze strachu. Ale wezła rałka prze-
bołcza joł woł Mikołaju – padała – wszy-
scy se oddychli. 
 Takie to boły sondy 500 lołt tymu. 
Skrzywdzone rodziny dostały zadośćuczy-
nienie. A jak to jest terołz? Sami se musi-
cie łodpowiedzieć. Krzyżów drzewinia-
nych dojś stoji przy szosejach, a nołwiał-
cej miedzy Białą i  Krobuszał. Niechtore 
sprawy w sondzie se toczoł połrał lołt i nie 
ma zadośćuczynienia.
 Krzyży pokutnych jest jyno dwa w Bia-
łej, a w całyj powiecie prudnickim sześć. 
Skołd joł to wszystko wiał, bestusz, iż był 

w Biale taki rechtór – Zbigniew Komarnicki, 
co mioł richtich szmyrgla na tyjma zabyt-
ków, a nołwiałcej jak szło ło krzyże pokutne. 
Kolegowoł se z moji chopał, bestusz ta moja 
znajomość tematu. Pan Zbyszek już dołwno 
nie żyje, ale spisał wszystko i wydoł przy 
Bialskim Towarzystwie Kulturalno Oświa-
towym, chtorego aż do śmierci był preze-
sał a uczniowie i studenci z Białej jeszcze 
długo banoł mogli korzystać z jego badań
 Joł też mieszkom kole zomku, kaj ten 
nołstarszy krzyż stoi. Moł niecały meter, 
ale jest już prawie łokrołgły i  nic już na 
nim ani nie idzie odczytać, bo czas wypłu-
kał kamień. Drugi krzyż pokutny stoi przy 
wjeździe do miasta w  Szynowicach. Moł 
jyno jedno ramiy. Podanie głosi, iż w 1635 
roku w  Biale panowała zaraza i  mioł to 
być znak dloł podróżnych – takie łostrze-
żenie, coby omijali miasto. Takich znaków 
bodejś używano w całej Europie, kaj też jest 
wiele krzyży pokutnych. Zajś insze poda-
nia mówioł, iż w tyj miejscu zabili boga-
tego kupca, co jechoł do Białej na tołrg.
 Tela o krzyżach pokutnych.

Niebezpieczne 
przewody

Naprzeciwko budynku przy ul. 
Kościuszki 24 – 26 rośnie okazała 

wierzba. Przy niej przebiega linia 
energetyczna, a niektóre gałęzie drzewa 
stykają się bezpośrednio z nią. W 
deszczowe dni istnieje niebezpieczeń-
stwo przewodzenia prądu do nisko 
położnych partii gałęzi i porażenia 
osób, które nie zachowają należytej 
ostrożności. Gałęzie zwisające na 
przewody elektryczne winny być jak 
najprędzej usunięte, zanim dojdzie 
do tragicznego w skutkach wypadku.

Rozmowa z Barbarą Stein
– sołtysem Gostomi.

-  Wielu nie wierzyło, że uda się w Gostomi 
zorganizować dożynki powiatowo – 
gminne. Dlaczego?

-  Nasza wieś była dość zaniedbana – drogi 
i chodniki w fatalnym stanie, wiele 
domów w złym stanie.

Co słychać sołtysie? Ewakuacja szpitala
-  A jednak ci, którzy przyjechali na 

dożynki przecierali oczy ze zdumienia, 
Gostomia bardzo się zmieniła na lepsze.

-  To zasługa naszych mieszkańców, 
wszyscy chcieliśmy się pokazać z dobrej 
strony, jako wieś pracowita, gospodarna 
i zadbana. I to nam się udało.

-  Co dalej? Ten społeczny zapał nale-
żałoby nadal wykorzystać do prac na 
rzecz lokalnego środowiska?

-  Myślimy o tym. Planujemy między innymi 
na placu przy remizie OSP i świetlicy 
budowę drewnianej, zadaszone wiaty 
z myślą o organizowaniu tam spotkań 
mieszkańców, imprez integracyjnych, 
zabaw i innych działań. 

-  Skąd wieś weźmie środki na realizację 
tego zamierzenia?

-  Na ten cel pozyskane zostały środki 
finansowe z funduszy unijnych. My-
ślimy również o zgłoszeniu Gostomi 
do konkursu pn. „Piękna wieś opolska”.

-  Jakie jeszcze inne zadania będą 
realizowane?

-  O tym mówić na wcześnie, pomyślimy 
o nich po zbudowaniu wiaty.

 Dziękuję za rozmowę.

W 
dniu 25 września 2012 r. swoje 99 urodziny 
obchodziła pani Rozalia Dutka z Białej, a 28 
września 2012 r. swoje 101 urodziny świętowa-

ła pani Hedwig Zimmermann ze Śmicza. Jubilatkom 
składamy najserdeczniejsze życzenia dalszych długich 
lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Jubilaci

W październiku, podobnie 
jak w latach ubiegłych zor-

ganizowano wieczorne ćwiczenia 
ewakuacji pacjentów i  personelu 
bialskiego szpitala.
 Miały one na celu doskonalenie 
przebiegu akcji na wypadek zagro-
żenia. Takie wymogi nakłada na 
szpital uzyskany certyfikat ISO. 
W ćwiczeniach wzięły udział jednostki 
straży pożarnej z Prudnika i Białej 
oraz personel szpitala. Ewakuowano 
pacjentów z  oddziału męskiego 
placówki.
 Ćwiczenia przebiegały sprawnie 
i  w  krótkim czasie. Pacjenci ze 
zrozumieniem uczestniczyli w akcji.



PANORAMA BIALSKA • PAźdzIeRNIK • 20124

Dekanalne spotkanie 
młodzieży

Remont świątyni

13 października odbyło się II dekanalne 
spotkanie młodzieży w parafii 

p.w. WNMP w Białej, którego hasłem 
przewodnim były słowa: „Z bł.Karoliną 
i bł. Janem Pawłem II przez Różaniec 
Święty dążymy do czystości”.
 O godz. 1800 różańcowe modlitwy 
prowadził o. Krzysztof Gorzelnik, przy 
współudziale młodzieży i licznie zgroma-
dzonych wiernych. Po mszy w miejscowej 
salce katechetycznej uczestników deka-
nalnego spotkania przywitał proboszcz 
o. Franciszek Bieniek. 

 W czasie zorganizowanego w kościele 
Apelu Jasnogórskiego była okazja do 
spowiedzi. O 2230 o. Krzysztof Gorzelnik 
odprawił mszę św. Różańcowe modlitwy 
i mszę św. uświetniła młodzież śpiewając 
pieśni kościelne. Po mszy w salce kate-
chetycznej zorganizowany został dla 
uczestników uroczystości poczęstunek. 
Zorganizowano również gry i zabawy 
dotyczące wiedzy religijnej połączone 
z nagrodami dla jego uczestników.

(r)

Laureaci z Białej 
7 listopada w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbędzie 

się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu AGRO-EKO „Zielone 
Lato”  m.in. w kategorii  na najlepszy zajazd, restaurację, pensjonat. Miło nam 
donieść, że obiekt restauracyjny „W dolinie Białej” Małgorzaty i Rszarda Brylków 
położony za bialskim stadionem znajduje się w gronie laureatów konkursu. Dzia-
łalność laureata przedstawimy w kolejnym wydaniu gazety.

Złote gody

Gertruda i Walter Szczepanek
zam. Pogórze, ślub: 29.09.1962 r.

Krystyna i Jan Wotka
zam. Pogórze,ślub: 13.10.1962 r.

Śląski Festiwal w Białej

4 października w  Sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w  Białej odbył się 
w ramach jubileuszowego XX Śląskiego Festiwali im. Ludwiga van Beetho-

wena koncert zespołu kameralnego „Santarello”, działającego od dziesięciu lat pod 
kierunkiem Iwony Bańskiej. Zespół zaprezentował między innymi utwory Wacława 
z Szamotuł, A. Lottiego i D. Botniańskiej. Szkoda, że w koncercie uczestniczyło 
niewielu słuchaczy.

(r)

Prace na bialskim Rynku
Teren pomiędzy dwoma pasami – na bialskim Rynku został wybrukowany 

kamieniami tzw. otoczakami.  Prace te zostały sfinansowane przez PUP Pru-
dnik. Materiały wykorzystane do tych prac zostały wygospodarowane w ramach 
tzw. odzysku. Na tym terenie zostaną zamontowane dwie stylizowane latarenki, 
podobne do tych znajdujących przy chodnikach w centrum miasta.

Mówi o. Franciszek Bieniek – proboszcz parafii p.w. WNMP w Białej:
- Trwa remont kościelnej wieży w Białej. Obecnie również trwają przy-

gotowania do remontu blaszanej kopuły świątyni. Wymieniane są blaszane 
elementy kopuły stykające się bezpośrednio z murami wieży. W dalszej, trudnej 
do określenia perspektywie przewiduje się malowanie elewacji zewnętrznych 
kościoła parafialnego.
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W 
2012 r. gmina Biała ogłosiła 
przetarg na zakup i montaż no-

wych urządzeń zabawowych na placach 
zabaw  w Białej, Józefowie, Miłowicach 
i Olbrachcicach. Wyłoniona w ramach 
przetargu firma z Jarosławia na poszcze-
gólnych wymienionych placach zabaw 
zainstalowała nowe urządzenia.

Plac zabaw w Białej
 Zamontowano na istniejącym 
placu zabaw między innymi: drążki 
gimnastyczne, ścianę wspinaczkową, 
zestaw zabawowy, karuzelę tarczową, 
lokomotywę i  tablicę informacyjną 
z  regulaminem. Wartość sprzętu 
i wykonanych prac – 17.038 zł.

Plac zabaw w Józefowie
 Zainstalowano: dwa zestawy 
zabawowe, dwie huśtawki, huśtawkę 
wagową, ławkę tablicę informacyjną, 

Nowe place zabaw
kosze na śmieci, ławkę ze stołem 
i daszek, huśtawkę, karuzelę tarczową 
i mały stojak na rowery. Koszt zakupu 
i wykonanych prac – 29.167 zł.

Plac zabaw w Miłowicach
 Zainstalowano trzy zakupione 
zestawy zabawowe. Koszt realizacji 
– 9.248 zł.

Plac zabaw w Olbrachcicach
 Zakupiono i  zainstalowano: 
huśtawkę sprężynową, huśtawkę typu 
ważka, huśtawkę podwójną metalową, 
piaskownicę z bali, zjeżdżalnię, altanę 
biesiadną, pięć ławek. Koszt zakupu 
i instalacji – 15.292 zł.
 Łączna wartość zakupu urządzeń 
i zainstalowania ich na czterech wy-
mienionych placach zabaw wyniosła 
57.5127 zł netto.

W październiku w czasie trwania 
obchodów „Święta Kapusty” 

w skoroszyckich Makowicach zorgani-
zowano konkurs na kiszenie kapusty 
metodą tradycyjną. W  konkursie 
wzięło udział 10 drużyn, w tym jedna 
z Czech. Organizatorem konkursu było 
Stowarzyszenie KGW w Makowicach 
i  Gminny Ośrodek Kultury w  Sko-
roszycach. Okazało się, że kapusta 
kiszona sporządzona przez chrzelickie 
panie była najlepsza i zespół ten zajął 

Chrzelicka kapusta 
kiszona najlepsza

I miejsce, wyprzedzając w punktacji 
ogólnej zdobywców drugiego miejsca 
aż o 9 pkt. Zwyciężczynie w nagrodę 
otrzymały kamerę cyfrową ufundowaną 
przez Opolski Związek Rolników 
i Organizacji Społecznych w Opolu.
 W przygotowaniu kapusty kiszonej 
wzięła udział drużyna chrzelicka 
w  składzie: Danuta Dąbrowska, 
Agnieszka Tannenbaum, Lucyna 
Jodłowska, Magdalena Zoń, Dorota 
Oppelt i Teresa Tarach.

Działkowe dynie olbrzymy
Od kilku lat dynie na działce jednego z działkowiczów w Białej przy ul. Nyskiej mają 
nietypowe rozmiary. Dynie olbrzymy są dumą użytkowników działki. Na zdjęciu 
dzieci działkowiczów Marcelina i Kacper przy dyniach olbrzymach.

Informujemy, że Ochotnicza 
Straż Pożarna w Chrzelicach  
zakończyła realizację zadania 
publicznego o tytule „VI Mię-
dzynarodowy Turniej Strażacki”. 
 Wsparcie na realizację 
tego zadania zostało udzielone 
przez Starostwo Powiatowe w 
Prudniku. Szczegóły na stronie 
www.ospchrzelice.pl
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RAJD SKORPIONA Święto pieCzonego 
ziemniaka

Tradycyjne „Święto pieczonego 
ziemniaka” w Pogórzu odbywa 

się od kilku lat. Rozmaite po-
trawy z ziemniaków – pieczone 
ziemniaki, sałatki i wiele innych 
potraw przygotowują członkowie 
miejscowych organizacji – Rady 
Sołeckiej, Odnowy Wsi, Mniejszości 
Niemieckiej, KGW, i OSP.

 Tym razem dodatkowo do ziemniaka 
był pieczony prosiak i kiełbaski. Była 
również kiełbasa z grilla. Podstawa 
urządzenia do grillowania została 
wybudowana z kostek granitowych. 
W Pogórzu od lat inicjuje się wiele działań 
na rzecz lokalnego środowiska. Przy 
świetlicy i położonej w bezpośrednim 
sąsiedztwie remizie OSP na zapleczu od 
strony boiska sportowego postawione 
zostały dwie zadaszone wiaty drewniane. 
Urządzone wiaty prezentują się efektownie. 

W czasie obchodów święta wsi teren ten 
został poświęcony przez łącznickiego 
wikarego ks. Wojciecha Modelskiego.
 Budowa wiat to działanie w ramach 
inicjatywy lokalnej. Koszt jej budowy 
wyniósł 44.500 zł, z czego ponad 19 tys. 
zł na ten cel przeznaczono z funduszu 
sołeckiego, 6,6 tys. zł stanowił wkład 
miejscowego Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi, a 18,3 tys. zł na ten cel został 
przekazany z gminnego budżetu. Wiaty 
zostały wykonane przez zaprzyjaźnionych 
fachowców. Do prac włączyli się również 
mieszkańcy wsi, a wśród nich Alojzy 
Cybis, Daniel Hoppe, Mariusz Pientka, 
Sandra Luda, Tomasz Neugebauer, Robert 
Manieta, Patryk Bocheński, Henryk 
Pientka i inni.
 Obok postawionych wiat urządzono 
siłownię na świeżym powietrzu. Koszt 
urządzeń zamontowanych na zewnętrznej 
siłowni wyniósł ponad 34 tys. zł.

Oficerski Rajd Konny Skorpiona 
organizowany jest od 1993 r. 

tj. od chwili przejęcia przez V Bry-
gadę Pancerną Skorpion w  Opolu 
tradycji przedwojennego IV Pułku 
Pancernego Skorpion przez byłych 
żołnierzy obu jednostek.
 Tegoroczny rajd trwał dwa dni 
i obejmował próby skoków na koniach 
i władania szablą w siodle. Odbywał 
się on w  Borach Niemodlińskich, 
a trasa liczyła ponad 100 km. Przy 
okazji uczestnicy konnego rajdu 
zawitali do Pogórza wzbudzając 
duże zainteresowanie mieszkańców 
sołectwa.
 Na zdjęciu uczestnicy rajdu 
w Pogórzu.
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„Strażacki konny wóz bojowy elementem 
wzmacniającym współpracę

między oSp Chrzelice i SDH Radslavice”. 

Pod takim tytułem Ochotnicza 
Straż Pożarna w Chrzelicach 

od kilku miesięcy realizowała 
projekt współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
ze środków budżetu państwa 
PRZEKRACZAMY GRANICE

 W ramach projektu strażacy odre-
staurowali swój konny wóz bojowy zwany 
sikawką konną, który w latach 90-tych XX 
wieku został  mocno zniszczony przez nie 
znanych wandali. Zaplanowane działania 
pozwoliły strażakom doprowadzić ten 
pojazd do stanu używalności i  wziąć  
udział  w  zawodach sikawek konnych 

w Czechach.
 W lipcu podczas dwudniowej wycieczki 
do Czech , strażacy i mieszkańcy Chrzelic 
mieli okazję zwiedzić region swojego 
czeskiego partnera. Oprócz walorów 
przyrodniczych zobaczyli Muzeum 
Pożarnictwa, Państwową i  Kolejową 
Straż Pożarną w Přerovie gdzie zostali 
ugoszczeni przez samego komendanta. 
Poznali również zabytki miasta Lipnik nad 
Bečvou i zamek Helfštýn. Kulminacyjnym 
elementem zwiedzania była przejażdżka 
spalinową kolejką po Radslavicach, jest to 
miasteczko w którym gościli uczestnicy 
wycieczki z Polski.  Podczas wieczornego 
spotkania integracyjnego wycieczkowicze 
mieli  okazje do podzielenia się swoimi 

wrażeniami z czeskimi przyjaciółmi. 
 W sierpniu miała miejsce rewizyta. 
Chrzelice gościły strażaków z czeskich 
Radslavic. Czesi zwiedzili Państwową 
Straż Pożarną w  Prudniku, zamek 
w Mosznej , kościół parafialny w Łącz-
niku, „Kamienicę Czynszową”w Opolu 
i Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. 
Na wieczornym spotkaniu integracyjnym 
z mieszkańcami Chrzelic nawiązały się 
nowe znajomości i  ukształtowały się 
poglądy na różne tematy z  wielu sfer 
życia obu społeczności. W  niedzielne 
popołudnie strażacy z Czech i jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy 
Biała mieli okazję zaprezentować swoje 
sikawki konne podczas „I zlotu sikawek 

konnych gminy Biała w  Chrzelicach”. 
Zlot cieszył się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gminy a strażacy 
w nim uczestniczący już zapowiedzieli 
udział w następnym zlocie. W ramach 
projektu zostały opracowane i wydruko-
wane dwujęzyczne broszurki z zdjęciami 
i  opisami miejsc , które mieli okazję 
zwiedzić uczestnicy wycieczek do Czech 
i Polski. Broszurki te będą rozprowadzane 
podczas imprez organizowanych przez 
organizacje działające w  Chrzelicach. 
Pierwszą z nich była prezentacja multi-
medialna z realizacji w/w projektu, która  
miała miejsce 13 października w Wiejskim 
Centrum Integracji w Chrzelicach.

Michaela Kozubek z Gostomi i Marcin Przyklenk z Pogórza 
– 08.09.2012 r.  w Gostomi 

Kamila Tomala z Olbrachcic i Zbigniew Adomeit z Olszynki 
– 08.09.2012 r. w Olbrachcicach

Emilia Kasicz z Pogórza i Artur Bryndza z Łącznika 
– 11.09.2012 r. w Białej

Michaela Szyroki z Wasiłowic i Damian Przybilla z Pogórza
 – 15.09.2012 r. w Białej

Celina Antosik z Bierawy i Piotr Goździewicz z Chrzelic
 – 29.09.2012 r. w Łączniku

Dorota Wolak z Kolnowic i Adam Siwek z Zakrzowa
 – 29.09.2012 r. w Kolnowicach

Angelika Gonsior z Ligoty Bialskiej i Krzysztof Gorek z Borku
 – 10.10.2012 r. w Ligocie Bialskiej

Śluby
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Od kilku tygodni na bialskim Rynku 
znajdują się dwie tablice infor-

macyjne.  Na środku Rynku we wschodniej 
części rynkowej pierzei znajduje się tablica 
z mapką Euroregionu Pradziad, na której 
zaznaczono miejscowości z turystycznymi 
atrakcjami. Druga z tablic znajdująca się 
na murze budynku obok ul. P. Skargi  
przedstawia aktualny plan miasta. 

Tablice 
informacyjne

na Rynku

Będzie świetlica wiejska

Ulica bez
sklepów

Jeszcze kilka tygodni temu na ul. Armii 
Ludowej w Białej znajdowało się kilka 

sklepów spożywczo – przemysłowych. 
Obecnie wszystkie lokale użytkowe 
są puste i  oczekują na chętnych do 
ich zagospodarowania. Fakt ten jest 
potwierdzeniem, że czasy dla dzia-
łalności handlowej nie są najlepsze, 
nie tylko w naszym mieście.

Przy ul. Prudnickiej naprzeciwko 
Gminnego Centrum Kultury w Białej  

działkę należącą do wrocławskiej gminy 
żydowskiej od wielu miesięcy porastają 
chwasty.
 W sprawie uporządkowania działki 

zaniedbany teren

Rozpoczął się remont części zabyt-
kowych murów obronnych przy 

ul. Szkolnej. Prace te wykonuje jedna 
z opolskich spółek budowlanych, wy-
łoniona w przetargu. Część murów ze 
względu na bardzo zły stan techniczny 
została rozebrana i odtworzona zostanie 
od podstaw, przy jednoczesnym zacho-
waniu ich średniowiecznego wyglądu.
 Koszt prac remontowych wyniesie 

Remont murów obronnych
271 tys.zł, przy czym 176 tys.zł. na ich 
remont pozyskano z PROW w ramach 
działania 413 – Wdrażanie lokalnej 
strategii i  rozwoju w ramach operacji 
„Działania Odnowa i rozwój wsi objętego 
programem rozwoju obszarów wiejskich 
na lata 2007 – 2013”. Po wykonaniu prac 
renowacyjnych teren przed murami, 
w miejscu gdzie usytuowane były dotych-
czas garaże zostanie zagospodarowany.

bialski Urząd Miejski wystosował do   
właściciela pismo. Widok ten na tle 
zadbanej sąsiedniej posesji z działką nie 
jest budujący.
 Należy liczyć tylko na uporządkowanie 
zaniedbanej działki w najbliższym czasie.

W Prężynie trwa remont obiektów 
po byłym sklepie spożywczym 

i przystosowanie pomieszczeń do 
potrzeb świetlicy wiejskiej. Pomysł 
budowy świetlicy – mówi sołtys 
Marcin Morawiec zrodził się w 2009 
r. Na ten cel wygospodarowano część 
środków pieniężnych przekazanych 
na zorganizowanie dożynek powia-
towo – gminnych.
  Finansowo zakup obiektu po 
byłym sklepie wsparł bialski Urząd 
Miejski. W 2011 r. podjęta została 
decyzja, że ok. 11 tys. zł z funduszu 
sołeckiego zostanie przeznaczonych 
na dofinansowanie prac remonto-
wych. Również na ten cel pozyskano 
dofinansowanie ze środków unijnych 
w ramach programu „Rozwoju 

obszarów wiejskich”. 
 Prace remontowe wykonuje jedna 
z miejscowych firm budowlanych 
wyłoniona w przetargu. W ramach 
prac remontowych zbudowane zo-
stały sanitariaty i aneks kuchenny. 
Pomieszczenia uzyskają między 
innymi nowe podłogi. Wymieniona 
została również instalacja elektryczna. 
 Jak informuje sołtys M. Mora-
wiec – uroczyste otwarcie nowej 
świetlicy planowane jest 10 listopada, 
w przededniu święta św. Marcina. 
Fundusz sołecki na 2013 r. zostanie w 
całości przeznaczony na zakup mebli 
do świetlicy. Będą w niej odbywały 
się zabawy wiejskie, okolicznościowe 
imprezy, spotkania integracyjne i 
inne.
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Co słychać w świetlicach?

Już po raz drugi w ciągu dwóch ostatnich 
lat uszkodzona została zamontowana na 
zewnętrznej elewacji budynku przy ul. 1-go 
Maja 16  w Białej antena satelitarna nale-
żąca do jednego z lokatorów. Przed dwoma 
laty w czasie usuwania zwisających z dachu 
budynku sopli lodu wysięgnik uszkodził 
antenę. Obecnie w trakcie stawiania rusz-
towań związanych z pracami malarskimi 
przewody anteny zostały zerwane. Antena 
nadaje się tylko do wymiany.

pechowa antena

O tym, że sztuka kulinarna 
wcale nie musi być trudna, 

a przy odrobinie chęci i dobrego 
smaku może zaskoczyć niejednego 
smakosza, przekonały się dzieci 
oraz młodzież uczęszczające do 
świetlic środowiskowych naszej 
gminy. 

 Jak to jesienną porą bywa, coraz 
częściej zdarzają się takie dni, kiedy za 
oknem chłodno i mokro. Wtedy właśnie 
zakładamy fartuszki i urządzamy sobie 
wieczór kulinarny. A  ponieważ przy 
niektórych świetlicach mamy wspaniale 
wyposażone kuchnie, znacznie ułatwia 
nam to pracę, a  wspólne gotowanie 
i pieczenie sprawia wiele frajdy, zwłaszcza 
w jesienne, zimne wieczory. Punktem 
wyjścia każdego kulinarnego spotkania 
jest pomysł. Metodą burzy mózgów 
wybieramy jeden najlepszy przepis, po 
czym ustalamy, jakie składniki przynosimy 
na kolejne zajęcia. 
 Dziś opowiemy o  tym, jak zrobić 
przepyszne naleśniki wg przepisu Nicoli 
Battel z Prężyny.

Gdzie kucharek sześć- tam do-
bra zabawa i puszyste naleśniki !

Składniki:
 • 1 szklanka wody mineralnej (może 

być gazowana)
 • 1 szklanka mleka
 • 2 jajka
 • 200 dag mąki
 • Łyżka cukru
 • Szczypta soli
 • Łyżka roztopionego masła
 • Łyżeczka margaryny
 • 150 dag dobrych chęci
 • 0,5 kg humoru
wykonanie:
 Najpierw wlewamy do miseczki 
wszystkie płynne składniki, po czym 
wsypujemy cukier i  szczyptę soli. Do-
kładnie mieszamy (można mikserem), 
ale my wolimy trzepaczką, ciasto jest 
wtedy puszystsze. W trakcie mieszania 
stopniowo wsypujemy mąkę. Podczas gdy 
„starszaki” wraz z opiekunem przygotowują 
w kuchni ciasto naleśnikowe, młodsze 
dzieci nakrywają do stołu. Co chwilę 
ktoś ciekawsko zagląda do kuchni, żeby 
sprawdzić, na jakim etapie gotowania 
się znajdujemy. Jest przy tym bardzo 
zabawnie. Kiedy wszystkie składniki są 
już dobrze wymieszane, nagrzewamy 
kuchenkę, a patelnię smarujemy odro-
biną margaryny, aby naleśnik się nie 
przykleił. Wlewamy chochelką ciasto 
na rozgrzaną patelnię. Smażymy z obu 
stron na złoty kolor. Punktem kulmi-
nacyjnym jest oczywiście obracanie 
naleśnika w  powietrzu. „Bez tego nie 
ma prawdziwych naleśników” – śmieją 
się młodzi kucharze. Aby to uczynić, 

Kulinarne inspiracje
Nietypowe hobby

 W czasach wszechobecnego Internetu, 
nieustającego postępu technologicznego, 
posiadanie nieskomputeryzowanego 
hobby jest wręcz rzadkością, dlatego 
z podwójną siłą napawa zachwytem i 
zdumieniem oraz bardziej przyciąga 
uwagę. Na taką uwagę zasługuje pewien 
piętnastoletni młodzieniec z Chrzelic- 
Sebastian Suchan, który posiada bardzo 
ciekawe zainteresowanie. Czy wiecie, że 
patyczki po lodach w połączeniu z klejem 
do drewna i brystolem potrafią wzbudzić 
zachwyt niejednego ciekawskiego oka? Ja 
już się o tym przekonałam, przekonajcie 
się i Wy, drodzy Czytelnicy.
 Z jednej strony wykorzystanie wol-
nego czasu, z drugiej strony kreatywny 
recykling. Na zdjęciu widnieje domek 
złożony przez młodego modelarza z 
patyczków oraz motocykl, do którego 
wykonania Sebastian użył także różnych 
części plastikowych. 
 Zapytałam Sebastiana skąd taki pomysł, 
na co bez zastanowienia odpowiedział, że 
sam nie wie. „Kiedyś podczas nudnego 

popołudnia usiadłem i przyłożyłem jeden 
patyczek do drugiego, a że mam ich sporo, 
gdyż mama pracuje w sklepie i zawsze mi 
trochę przynosi, postanowiłem jakoś je 
wykorzystać. Kupiłem klej do drewna, 
brystol i tak jakoś zaczęły powstawać 
różne rzeczy.” W kolekcji Sebastiana 
znajdują się 4 domki, motocykl, huś-
tawka, ławka oraz stolik. Miniaturowe 
modele powstają bardzo szybko i często 
pod wpływem chwili: „Kiedy mam jakiś 
pomysł po prostu siadam i zaczynam 
sklejać, czasem coś modyfikuję, czasem 
zmieniam koncepcję w trakcie pracy, ale 
zawsze staram się ukończyć moje dzieło, 
wykorzystuję przy tym patyczki po lodach 
różnego kształtu, a także zapałki. Czasem 
przycinam drewienka i maluję. Sklejanie 
jest trochę pracochłonne, ale gotowy model 
jest tego wart, daje mi satysfakcję.” 
 Jak widać na zdjęciach, modele są 
ciekawe i dopracowane. Niejeden mógłby 
pozazdrościć Sebastianowi pomysłu i 
chęci do tworzenia. Mam nadzieję, że ten 
młody człowiek zainspiruje innych do 
pracy twórczej i zarazi zapałem, byleby 
nie słomianym. Martyna Mielnik

należy podnieść patelnię, trzymając za 
uchwyt i energicznym ruchem, ale nie za 
mocno unieść w górę tak, by podrzucony 
naleśnik obrócił się w powietrzu. Trzeba 
zatem podrzucać dość wysoko. Należy 
się przedtem upewnić, że naleśnik nie 
przywarł do patelni i że jest już w miarę 
z obu stron usmażony, powinien „ślizgać 
się” po patelni. Z pozoru wydaje się trudne, 
ale ku naszemu zaskoczeniu wszystkim 
to wspaniale wychodzi, a śmiechu jest co 
nie miara. Każdy obiera swoją technikę 
„podrzucania naleśnika” i o dziwo, nie 
marnuje się przy tym ani jeden placek. 
Wszystkie z  powodzeniem lądują na 
talerzach. Wreszcie nadchodzi upragniony 
moment- z uśmiechem na twarzy pałaszu-
jemy przyrządzone smakołyki. Naleśniki 
według uznania i  smaku smarujemy 
dżemem, nutellą czy białym serem z cu-
krem i zawijamy w rulonik. „Jak się coś 
samemu przyrządzi, to smakuje jeszcze 
lepiej. Bardzo się cieszymy, że mamy taką 
możliwość i możemy się wykazać również 
w tej dziedzinie, łączymy w ten sposób 
przyjemne z pożytecznym, co daje nam 
ogromną satysfakcję”. Po skończonym 
posiłku naturalnie sprzątamy stoliki, 
kuchnię, myjemy naczynia, bo prawdziwi 
kucharze nigdy nie zostawiają po sobie 
bałaganu. 
 W naszym świetlicowym menu, prócz 
naleśników, znalazły się także babeczki 
z czekoladą, pizza domowa, frytki, gofry 
z dżemem, tosty oraz sałatka owocowa. 
Kiedy nie mamy gdzie spożytkować 
pokładów energii, bo za oknem jesienna 
aura z deszczem na czele daje o sobie 
znać, w  naszych świetlicach zawsze 
pachnie jak w domu i panuje przyjazna 
i ciepła atmosfera. Stale testujemy nowe 
pomysły i przepisy na pyszne smako-
łyki. Porcje są symboliczne, ale zabawa 
i  doświadczenie ogromne. „Wspólne 
przyrządzanie różnych pyszności jest 
świetne, sporo nowych rzeczy się uczymy 
od siebie nawzajem, bo każdy ma różne 
sposoby przyrządzania potraw, ale radość 
i przyjemność smakowania zawsze jest 
ogromna”- podsumowuje Ania z Grabiny.
Kulinarne spotkania cieszą się sporym 
zainteresowaniem wśród dzieci i mło-
dzieży, co więcej zawsze wnoszą powiew 
świeżości do świetlic. Dzieciaki mają 
mnóstwo ciekawych pomysłów. Widać, że 
takie zajęcia sprawiają im sporą radość. 
A nic tak nie cieszy, jak zadowole-
nie i uśmiechy 
dzieciaków- to 
mi daje naj-
większą satys-
fakcję. 

M. Mielnik
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SPORT
Małymi krokami zbliża się ku końcowi 

piłkarska runda jesienna. Dalej jak po 
grudzie idzie seniorom z Pogórza. Miejmy 
jednak nadzieję, że ostatnie dwa zwycięstwa 
są sygnałem lepszych czasów i worek z punk-
tami się rozwiąże. W klasie B nadal dobrze 
spisuje się drużyna z Białej (lider na tym eta-
pie rozgrywek) oraz wyjątkowo dobrze gra 
zespół z Kolnowic (drugie miejsce w tabeli). 
Niestety kryzys trwa nadal w Olbrachcicach 
– trzy punty po ośmiu kolejkach to naprawdę 
skromny bilans. Młodzieżowa piłka ma się 
w naszej gminie dobrze. Juniorzy z Pogórze 
należą do ścisłej czołówki II ligi, a ich rówie-
śnicy z Białej mają szanse zostać mistrzem 
jesieni w klasie A. Liga trampkarzy została 
zdominowana przez nasze zespoły. Prowadzi 
Polonia z Pogórza, tuż za nią Polonia Biała 
a na czwartym i piątym miejscu odpowied-
nio Chrzelice i Ligota Bialska . 
Dotychczasowe wyniki
Klasa A seniorów:
Pogórze – Jasienica Górna 1:3, Kałków – 
Pogórze 3:1, Pogórze Jędrzychów 3:0, Głucho-
łazy – Pogórze 0:4, Burgrabice - Pogórze 4:0
Klasa B seniorów:
Kolnowice – Olbrachcice 12:2, Czyżowice – 
Biała 1:1, Ligota B – Zawada 1:2, Racławice Śl 

II – Chrzelice 2:1, Trzebina – Chrzelice 2:2, 
Biała – Ligota B 10:3, Olbrachcice – Lubrza 
3:7, Prudnik II – Kolnowice 0:0, Kolnowice – 
Trzebina 3:0, Ligota B – Rzepcze 2:3, Chrze-
lice – Zawada 0:5, Czyżowice – Olbrachcice 
3:0 v.o., Biała – Chrzelice 11:4, Olbrachcice 
– Ligota B 1:4, Kolnowice – Lubrza 4:1, 
Ligota B – Prudnik II 0:3, Racławice Śl II 
– Olbrachcice 5:0, Chrzelice – Rzepcze 1:2, 
Zawada – Biała 4:4
II liga juniorów
Zdzieszowice – Pogórze 3:1, Pogórze – Gło-
gówek 3:0, K-Kożle – Pogórze 2:1, Reńska 
Wieś - Pogórze 2:3
Klasa A juniorów
Niemysłowice – Olbrachcice 0:1, Biała – 
Kazimierz 8:0, Biała Olbrachcice – 7:1, Dyt-
marów – Biała 4:2, Olbrachcice – Kazimierz 
5:7, Łąka Pr. - Olbrachcice 3:2, Biała – Nie-
mysłowice 4:0, Biała – Łąka Pr. 5:2, Dytma-
rów – Olbrachcice (:1
Pogórze – Biała 3:3, Pogórze – Olbrachcice 
6:0, Ligota B – Biała 2:9, Chrzelice Ścinawa 
N. 6:1, Biała - Lubrza 6:5, Pogórze – Ligota 
B 5:1, Ligota B – Olbrachcice 6:0, Lubrza – 
Pogórze 2:4, Czyżowice – Chrzelice 3:19, 
Olbrachcice - Racławice Śl. 2:2, Biała – Ści-
nawa N. 7:3 Ligota – Lubrza 0:3 v.o.

jk

Odeszli
Regina Koczula ur. 1967 r., zm. 10.09.2012 r., zam. Biała
Joachim Gajda ur. 1957 r., zm. 12.09.2012 r., zam. Śmicz

Bernadeta Mierzwa  ur. 1956 r., zm. 20.09.2012 r., zam. Pogórze
Joachim Otremba  ur. 1959 r., zm. 24.09.2012 r., zam. Biała
Helena Picz ur. 1921 r., zm. 28.09.2012 r., zam. Olbrachcice

Mieczysław Samojeden ur. 1933 r., zm. 07.10.2012 r., zam. Biała

Franciszek Czerwiński z  Białej piłką 
nożną zaczął interesować się już jako 

piętnastolatek. Grał wtedy wspólnie z kole-
gami. Zaczął uczęszczać na mecze bialskiej 
Polonii. W  tamtym czasie dwa zespoły 
Polonii – seniorzy i juniorzy grali w A – 
klasowych zespołach. Został przyjęty do 
klubu piłkarskiego. Do zespołu wprowa-
dzał go znany bialski działacz Marek Bania. 
 W  zespole bialskich juniorów było 
w  tym czasie dwóch bramkarzy, a  jed-
nym z nich był właśnie młody Franek. 
Kiedy juniorzy walczyli o wejście do II 
ligi Franciszek został wypożyczony jako 
bramkarz do Olbrachcic. Po awansie bial-
skich juniorów Franek wrócił do II-ligo-
wej drużyny. Zespołów prowadził w tam-

piłkarskie pasje Franka
tym czasie Marek Bania. 
- Były realne szanse awansu naszych junio-
rów – wspomina F.Czerwiński – do I ligi, 
ale zespół zakończył rozgrywki na trze-
cim miejscu. Kiedy Franek zakończył grę 
w juniorach, rozpoczął grę w zespole senio-
rów w klasie A, który przeżywał trudne 
chwile. Na zgrupowaniu treningowym 
zainteresował się nim Sławomir Kożuszko 
– prezes klubu z Pogórza. Tam trafił do 
I-ligowej drużyny juniorów, następnie 
do drużyny seniorów. Trener Waldemar 
Sierakowski zaproponował Franciszkowi 
grę w klasie okręgowej w drużynie pru-
dnickiej Pogoni. Grał tam trzy lata, zdo-
bywając z tą drużyną awans do IV ligi. – 
W Pogoni – mówi Franciszek Czerwiński 
– zdobyłem bogate doświadczenie. Podo-
bały mi się treningi, była dobra organiza-
cja pracy w klubie. Rozwijałem swoje pił-
karskie umiejętności.
 W IV – ligowym zespole Pogoni grał 
do połowy 2012 r. Po wakacjach Zarząd 
Polonii Biała zaproponował Frankowi 
powrót do gry w  miejscowym zespole 
seniorów. W sezonie jesienny gra w pierw-
szym zespole, który ma ambicje awansu do 
klasy A. Z gry w Polonii Franek jest zado-
wolony, drużyna zajmuje pierwsze miej-
sce w tabeli rozgrywek.
- Jestem wychowankiem Polonii – dodaje 
– zawsze w tym zespole czułem się dobrze, 
postanowiłem więc grać w bialskim zespole.

Rozmowa z Przemysławem
Haczkiewiczem – założyciem 
klubu kolarskiego White MTB 
Biała.
-  Kolarstwo górskie uprawiałem od 

wielu lat. Już w  wieku trzynastu lat 
uczestniczyłem w zawodach kolarskich. 
Niestety z powodu nadmiernej eksplo-
atacji kolan musiałem zrezygnować ze 
swojej pasji w wieku osiemnastu lat.

-  Czym kierowałeś się zakładając White 
MTM Team w Białej?

-  Jestem mieszkańcem Białej, mam wielu 
znajomych wśród kolarzy. Współpra-
cujemy z  klubem Ziemi  Opolskiej, 
wymieniamy doświadczenia, łączy nas 
wspólna pasja – kolarstwo.

-  Kiedy powstał pomysł założenia 
bialskiego klubu?

-  W minionym roku grając z kolegami 
w koszykówkę okazało się, że dwóch 
z  nich jest amatorami kolarstwa 
górskiego. Pomyślałem wówczas 
o  założeniu w  naszej miejscowości 
klubu kolarstwa górskiego. Nawiąza-
liśmy współpracę z klubem kolarskim 
Ktukol w Głuchołazach. Przed rokiem 

moja kolarska pasja
założyliśmy w  Prudniku uczniowski 
klub sportowym. Skupia on ośmiu 
zawodników kolarstwa górskiego. 
Liczmy, że przybywać będzie nam 
miłośników uprawiania tej dyscypliny 
sportu. Znaczące okazało się wsparcie 
mojego ojca, który był wiceprezesem 
klubu kolarskiego Góral w Prudniku.

-  Na tegoroczne zawody do Białej 
przybyło wielu zawodników z innych 
gmin, a także spoza Opolszczyzny. To 
chyba cieszy?

-  W  zawodach w  kolarstwie górskim 
przeprowadzonych w bialskim parku 
wzięło udział prawie czterdziestu 
zawodników. To powód do satysfakcji. 
Przychylne działalności klubu kolarstwa 
górskiego w  Białej są nasze lokalne 
władze. Dlatego już teraz planujemy 
kolejne zawody w  przyszłym roku. 
Zorganizowanie takiej imprezy wymaga 
wiele pracy, ale też dostarcza wiele 
satysfakcji i  zadowolenia. Liczymy 
również na sponsorów. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: R. Nowak

White MTB Team w Białej powstało 
po to, aby młodzież zaintere-

sowała się czynnym uprawianiem 
sportu, w tym przypadku kolarstwa 
górskiego. Dzieci i młodzież w Białej 
muszą mieć sportowe pasje i rozwijać 
je. Jeśli dzisiaj uczeń wraca do domu po 
zajęciach szkolnych, odrabia zadania 
i czas do wieczora spędza przed kom-
puterem, to powoduje, że miasto staje 
się kuźnią zmarnowanych talentów. 
Stąd potrzeba zainteresowania ich 
uprawianiem sportu.
 Sport pozwala na wyznaczanie sobie 
w życiu określonych celów, uczy samo-
dyscypliny i spełniania marzeń. Kiedy 
udaje się nam zrealizować określony cel 
stajemy się szczęśliwsi, wyznaczamy 
sobie kolejne cele. Młodzież w Białej 
nie realizuje swoich celów w szkole, 
do tego niekorzystnym zjawiskiem 
jest nadopiekuńczość rodziców, dzieci 

są więc niezdolne do podejmowania 
samodzielnych decyzji. Ucieczką przed 
tym jest uprawianie sportu.
 Uprawiający sport młodzi ludzie 
zapoznają się z reżimem ciężkiej pracy, z 
rywalizacją, uczą się odpowiedzialności 
i wyznaczają sobie określone cele. 
 Kiedy na treningach proszę młodych 
adeptów kolarstwa, aby pokonali 
stromy podjazd nie do pokonania, 
zwracam uwagę, by nie tracili wiary w 
siebie. Z pokonania takiego podjazdu 
mamy wielką satysfakcję. Wymaga ona 
wiedzy jak to uczynić. Treningi uczą 
dyscypliny, porażki pokory. Sportowe 
sukcesy mogą uczynić naszą młodzież 
sprawniejszą fizycznie i psychicznie, 
odpowiedzialności i są korzystne dla 
zdrowia. Dlatego wszystkich młodych 
ludzi zachęcam do uprawiania sportu.

Przemysław Haczkiewicz.

klub kolarski w Białej
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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

Kancelaria Księgowo – Podatkowa S.C. K.M.Szafrańska 
48-210 Prudnik, Plac Wolności 9/2,

czynna od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1600 

Świadczy usługi dla firm i rolników indywidualnych:
 księgowo – podatkowe,
  zwrot VAT z tytułu wydatków 

mieszkaniowych,
 VAT w rolnictwie,
 kadry, płace i ZUS,

FILIE:
48-210 Biała, ul. 1-go Maja 32
czynna: wtorek, środa od 1400 do 1530 

  podatki zagraniczne /UE/ w kraju 
i zwrot z zagranicy,

 doradztwo podatkowe,
 zeznania podatkowe,
 usługi administracyjno – biurowe.

Wilków 51, czynna wtorek, środa, 
piątek od 900 do 1300.

tel. 77/ 436 56 01 co dziennie od 700 do 1600. tel. kom. 602 661 798.
Zapraszamy!

Sprzedam mieszkanie 69 m kw. 
cena 90.000 zł. tel. kontaktowy 696 056 703

Serdeczne podziękowania ks. Rajmundowi Lipp, 
ks. Stanisławowi Kubieniowi, ks. J. Chybickiemu 
oraz wszystkim sąsiadom, znajomym i przyja-
ciołom, którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ś.p. Anny Lata
składają syn Alfons z żoną
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prezentacja książkikolejny sukces Chrzelic
We wrześniu we Wrocławskiej Hali Stulecia 
na IV Festiwalu Kultury Mniejszości Nie-
mieckiej Anna Myszyńska zaprezentowała 
trzecią edycję  swojej książki „Nie tylko po 
śląsku” z utworami poetyckimi i prozator-
skimi w języku polskim i niemieckim. Pani 
Anna od 1994r. Prezentuje swoje opowia-
dania w gwarze śląskiej w Radiu Opole, w 
audycji pt. „Nasz Heimat”. Jest autorką wielu 
publikacji w języku polskim, niemieckim i w 
gwarze śląskiej. Utwory publikuje również w 
prasie lokalnej, między innymi w „Panora-
mie Bialskiej”. Na wspomnianym festiwalu 

Ukazał się nowy informator miasta 
i gminy Biała „Twoje dobre miejsce” 
wydany przez Urząd Miejski w Białej. 
Zawiera on wiele interesujących informacji 
związanych z bialską gminą.70-stronicowa 
publikacja została współfinansowana ze 

Nowy informator
środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2012. Wydawnictwo 
zawiera wiele kolorowych zdjęć. Szerzej 
o tej publikacji napiszemy w kolejnym 
wydaniu gazety.

wystąpiła również Bialska Orkiestra Dęta. 
Pani Anna przez wiele lat mieszkała w Kór-
nicy, wiele utworów poświęca pracy i oby-
czajom z lat przedwojennych na wsi, w której 
się wychowała. We wrześniu - o czym pisali-
śmy w poprzednim wydaniu „PB” / w czasie 
uroczystej gali z okazji zdobycia przez Kór-
nicę I miejsca w konkursie „Najpiękniejsza 
wieś opolska” pani Anna wręczyła przedsta-
wicielom tej miejscowości okolicznościowe 
nagranie na płycie swoich utworów prezen-
towanych na antenie Radia Opole. 

Na zdjęciu: Anna Myszyńska w Kórnicy.

Szukamy wolontariuszy
Gminne Centrum Kultury w Białej poszukuje chętnych wolontariuszy do kwesto-
wania w czasie styczniowej zbiórki pieniędzy w ramach XXI finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zgłoszenia przyjmuje szef sztabu WOŚP
Joanna Chilińska w siedzibie Centrum Kultury w Białej osobiście 
lub telefonicznie. Tel. kontaktowy 77 4387 026 wewn.22.

W XV edycji konkursu „Piękna 
Wieś Opolska 2012” ogło-

szonym przez Zarząd Wojewódz-
twa w kategorii „Najpiękniejsza 
Wieś Opolska” Chrzelice zajęły 
II miejsce i uzyskały nagrodę 
w kwocie 10.000 zł.

 Na sukces ten wpływ miała aktywność 
mieszkańców i bilans dokonań. Do nich 
należy zaliczyć powstanie i działalność 
w  obiekcie byłej szkoły podstawowej 
Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji 
w  którym poza świetlicą wiejską mają 
siedzibę organizacje pozarządowe działające 
w tej wsi jak: Stowarzyszenie Odnowy Wsi, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Mniejszość 
Niemiecka, Stowarzyszenie Wschodnich 
Sztuk Walki Kobudo Kenkyukai i Chór 
„Zgoda”. W ramach LZS nieprzerwanie 
od 1970 r. działa prowadzona przez Eryka 
Murlowskiego sekcja monocyklistów znana 
w kraju i w Europie. W bezpośrednim 
sąsiedztwie Wiejskiego Centrum Kultury 
i Rekreacji znajduje się plenerowe miej-
sce spotkań mieszkańców z  miejscami 

biesiadnymi, grillem, placem zabaw dla 
dzieci i boiskiem sportowym. Wieś razem 
z  miejscowym OSP jest organizatorem 
Międzynarodowych Zawodów Strażackich, 
które w sierpniu br. odbyły się po raz szósty 
i o których piszemy w oddzielnym materiale 
w tym wydaniu gazety. Imprezą o zasięgu 
ponadregionalnym są Międzynarodowe 
Zawody Monocyklowe oraz „Chrzelickie 
grzybobranie”. Chrzelice z powodzeniem 
na te formy działalności pozyskuje środki 
z zewnątrz. Posiadają ogólnodostępną salę 
dostosowaną do zajęć szkoleniowych, salę 
komputerową oraz własną stronę interne-
tową.  Z zaangażowaniem realizowane są 
projekty odnowy wsi i działalność sportową 
dzieci i  młodzieży, które przez zabawę 
i sport integrują się z lokalną społecznością. 
 Za tegoroczny sukces w konkursie na 
tegorocznych dożynkach powiatowych 
i gminnych przedstawicielom sołectwa 
została wręczona pamiątkowa statuetka 
ze strony bialskiego burmistrza Arnolda 
Hindery. Gratulacje chrzeliczanom 
przekazał również starosta prudnicki 
Radosław Roszkowski.


