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BIALSKA PANORAMA Z DREZYNĄ.
Zdjęcie w czasie pleneru

wykonał Rafał Hajewski z Warszawy.
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4 PAŹDZIERNIKA4 PAŹDZIERNIKA

Szczegóły na str. 12

NA BOISKU W BIAŁEJ 
 ŚWIĘTO PIWA I GOLONKI

Trzeba być dobrym jak chlebTrzeba być dobrym jak chleb

NA DREZYNIE

z dinozauramiz dinozaurami

Jedyna ziarnkowa korona z Olbrachcic 
reprezentowała gminę Biała 
na dożynkach wojewódzkich

Dwie pary dożynkowych starostów, gospodarzy z Browińca Polskiego: 
Ewelina Hoppe i Bruno Gabrisch oraz Regina Sobota i Reinhard Hoppe 
wręczają chleby prudnickiemu staroście – Radosławowi Roszkowskie-

mu i burmistrzowi Białej – Arnoldowi Hinderze.

W kościele parafi alnym, nagrodzona pierwszym miejscem 
w konkursie powiatowym korona z Browińca Polskiego.

Efektowne pokazy strażaków Efektowne pokazy strażaków 
(w międzynarodowej rywalizacji)(w międzynarodowej rywalizacji)

i monocyklistów (mecz koszykówki).i monocyklistów (mecz koszykówki).
O szczegółach na str. 5 i 7O szczegółach na str. 5 i 7

Starosta prudnicki – Radosław RoszkowskiStarosta prudnicki – Radosław Roszkowski

I WOJEWÓDZKIE ZAWODY SAMORZĄDOWCÓW. I WOJEWÓDZKIE ZAWODY SAMORZĄDOWCÓW. 
„Rodzinne” zdjęcie uczestników z pięciu drużyn. O drezynowej imprezie na str. 5 i 7„Rodzinne” zdjęcie uczestników z pięciu drużyn. O drezynowej imprezie na str. 5 i 7

Ekipa Urzędu Marszałkowskiego z OpolaEkipa Urzędu Marszałkowskiego z Opola
Zwycięska drużyna z Białej z burmistrzemZwycięska drużyna z Białej z burmistrzem

 – A. Hinderą. – A. Hinderą.

W konkursie „Piękna wieś opolska” wśród zagród – za najpiękniejszą w bialskiej gminie 
uznana została posiadłość Anieli i Antoniego Czerwińskich z Olbrachcic.

Jedną z wakacyjnych atrakcji Jedną z wakacyjnych atrakcji 
organizowanych przez MGOK, organizowanych przez MGOK, 
była wycieczka do Krasiejowa.była wycieczka do Krasiejowa.

O akcji letniej – na str. 12O akcji letniej – na str. 12

O dożynkach na stronie 7

NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODANAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA

O konkursie na stronie 3.

WAKACJEWAKACJE
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Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej 
radni zapoznali się z dwoma infor-

macjami: o wykonaniu budżetu gminy 
za pierwsze półrocze i o przygotowaniu 
placówek oświatowych do no-
wego roku szkolnego.

Odpowiedzieli też na apel 
starosty strzeleckiego, który zwrócił się 
do gmin w całym kraju z prośbą o po-
moc fi nansową na usunięcie skutków 
żywiołu, jaki dotknął gminy Strzelce 
Opolskie i Ujazd. Bialska rada postano-
wiła przeznaczyć na ten cel 15 tysięcy 

złotych w formie dotacji celowej z bu-
dżetu gminy.

Radni zdecydowali również 
o zaciągnięciu kredytu długotermino-

wego w wysokości 460 tysięcy złotych 
na sfi nansowanie wydatków związanych 
z modernizacją źródła ciepła w bialskim 
Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji. Podjęte 
na sesji uchwały dotyczyły zmian w bu-

dżecie na rok 2008, a także spraw zwią-
zanych z systemem opłat targowych 
i zasad korzystania ze stołówek szkol-
nych. Sześć uchwał wprowadziło zwol-

nienia z obowiązku sprzedaży 
w trybie przetargowym nie-
ruchomości gruntowych przy 

Placu Zamkowym i ul. 1 – Maja. 
Sympatycznym akcentem było wystą-

pienie Manfreda Soboty – sołtysa z Bro-
wińca Polskiego, który dziękował za po-
moc i udział w gminnych i powiatowych 
dożynkach.         (m)

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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- czyli 50 – lecie pożycia
małżeńskiego świętowali:

Stefania i Jan
GERUSOWIE
z Białej – 3 sierpnia

Maria i Paweł
HUPKOWIE

z Olbrachcic – 10 sierpnia

Maria i Tadeusz
WIKTORZEWSCY

z Białej - 20 sierpnia

Stefania i Bernard
HEDOWIE

z Grabiny – 22 września

Maria i Jan 
GRUCHMANNOWIE

z Łącznika – 27 września

Jubilatom życzymy wielu jeszcze 
wspólnych lat 

w zdrowiu i radości.

Kochanej Mamie i Babci 
długich jeszcze lat 

w zdrowiu i radości, 
w serdecznej atmosferze z bliskimi 

życzą
 – dzieci z rodzinami

Na 80. urodziny
Erny Scholz

Kwiaty i „sto lat” 

wraz z życzeniami 

wielu jeszcze pogodnych 

i rozśpiewanych wspólnych chwil

od koleżanek z czwartkowych 

spotkań pań przy kawie.

Rodzinie, a także wszystkim przyjaciołom, 
znajomym, sąsiadom – za pamięć, dobre 

słowa, 
życzenia, kwiaty i prezenty – 

serdecznie dziękuję

   – Erna Scholz.

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Na temat tej nowości przeprowadzi-
łem wywiad z lekarzem med. Ro-

bertem Płotnikiem pracującym od sze-
regu lat w bialskim szpitalu.

- Panie doktorze, dyrektor naszego 
szpitala doktor Zdzisław Juszczyk zaska-
kuje nas każdego roku nową aparaturą 
medyczna, doskonalącą diagnozowanie 
i leczenie chorych. Na przykład w ubie-
głym roku szpital nasz zakupił spiroego-
metr do analizy diagnostyki układu krą-
żenia i oddechu. Bada się nim wymianę 
gazową w płucach. A co wymyślił dyrek-
tor Juszczyk w tym roku?

- W lipcu nowością istotną dla lekarzy 
i pacjentów stała się cyfryzacja rentgena 
w naszym szpitalu.

- Czy to oznacza, że dotychczaso-
wy rentgen naszej placówki leczniczej 
nie spełniał należycie swojej funkcji?

- Nie można tak powiedzieć. Spełniał, 
ale uzyskanie zdjęć rentgenowskich było 
bardziej pracochłonne pod względem 
czasowym i materiałowym. Dotychczaso-
wy rentgen wymagał klisz, odczynników 
chemicznych i dłuższego czasu osuszania 
wywołanych zdjęć. Czasem zdarzało się, 

że ostrość wywołanego obrazu była słaba 
i wtedy prześwietlenie powtarzano.

- A jakie są zalety rentgena cyfrowe-
go?

-W rentgenie cyfrowym proces otrzy-
mywania zdjęć jest prostszy i doskonalszy. 
Cyfrowy rentgen nie potrzebuje klisz, ani 
odczynników chemicznych, a obraz bada-
nego organu otrzymuje się na płycie CD. 
Zdjęcie wykonane na tej płycie nadaje się 
do natychmiastowego odczytu i pozwala 
dokładnie i kompleksowo zbadać pacjen-
ta. Dodam, że płyta CD jest nieduża, 
trwała, łatwo ją przechować lub wysłać 

do konsultacji medycznym specjalistom.
- Czy z racji ucyfrowienia rentgenow-

skiego aparatu płyną jakieś korzyści ma-
terialne?

- Oczywiście, tylko z rezygnacji klisz 
i odczynników chemicznych szpital rocz-
nie zaoszczędzi kilkanaście tysięcy zło-
tych.

- Dowiedziałem się, że ucyfrowie-
nie rentgena w Białej wymagało ponad 
250 tysięcy złotych. Skąd szpital wziął 
tyle pieniędzy? O to zapytałem dyrektora 
dra Z. Juszczyka.

- Dużą pomoc, bo w sumie 100 tysięcy 
złotych udzieliło nam Starostwo i Rada 
Powiatowa w Prudniku. Wspaniałym 
władzom za pomoc fi nansową świadczą-
cą o szlachetnej wrażliwości na potrzeby 
chorych, serdecznie dziękujemy.

Ja zaś dziękuję moim rozmówcom le-
karzom za informacje o nowości w bial-
skim szpitalu.

Kazimierz Kasicz

Na zdjęciu: Przed cyfrowym rentge-
nem radiolog dr R. Płotnik i technik rtg. 
B. Dębicka.

Znowu nowość

W BIALSKIM SZPITALU

Zasadniczym problemem gminy 
Biała jest postępująca degrada-

cja zasobów komunalnych budynków, 
w szczególności będących obiektami 
zabytkowymi, wybudowanymi przed 
rokiem 1900. Pozostawienie ich w obec-
nym stanie technicznym, doprowadzi-
łoby z czasem do całkowitej dewastacji.

W poprzednim wydaniu „Panoramy” 
burmistrz Białej informował miesz-
kańców o zakończeniu inwestycji, jaka 
miała miejsce w centrum miasta. Reali-
zacja zadania pn.: „Remont budynków 
komunalnych przy ul. Armii Ludo-
wej 6-8 w Białej”, wpisanych w układ 
urbanistyczny bialskiego rynku, miała 
na celu podniesienie standardu obiek-
tu wraz z pozyskaniem dodatkowych 

powierzchni usługowych (2 lokale 
użytkowe) i mieszkalnych (2 lokale 
mieszkalne), uzyskanych dzięki zasto-
sowaniu nowych rozwiązań zwiększają-
cych funkcjonalność przedmiotowego 
budynku. 

Remont pozwolił przywrócić mu 
dawny charakter i wygląd nawiązujący 
do zabytkowego otoczenia. Poprawie 
uległo również bezpieczeństwo użyt-
kowania bezpośredniego otoczenia bu-
dynku, który znajduje się przy głównym 
trakcie zarówno komunikacji samocho-
dowej, jak i pieszej. Także wyburzenie 
obiektów i budynków stanowiących 
kiedyś zabudowane zaplecze budynku 
głównego, zapewniło możliwość do-
stosowania posesji do teraźniejszych 

potrzeb, dzięki budowie wewnętrznej 
drogi dojazdowej z miejscami parkin-
gowymi i chodnikiem dla mieszkańców 
oraz użytkowników lokali usługowych. 
Pozostała część działki zagospodarowa-
na zostanie zielenią rekreacyjną.

Współfi nansowana przez UE
inwestycja na mecie!

Pieniądze szpitalowi ofi arowali: Ma-
ria Andruchowicz z Uciechowic, Mag-
dalena Barysz z Białej, Grzymek z Ligo-
ty Bialskiej, Jadwiga Husak z Prudnika.

Produkty spożywcze kuchni szpi-
talnej dostarczyli: Zofi a Małek z Białej 
– jabłka, Leon Vogel z Białej – szczypio-
rek, pietruszkę, seler, Tadeusz Rozlazły 
z Niemodlina – jajka, Gerda Brzezi-
na z Solca – ogórki, Anna Myszyńska 

z Białej – ogórki, Edward Puchała z Mi-
łowic – porzeczki i kości do gotowania 
zup, Maria Ferdyn z Białej – kalarepę, 
Maria Kasicz z Białej – ogórki, Konow-
ska z Wodzielina – ogórki, Gerard Frej 
z Pogórza – słoninę, Jerzy Beka z Józefo-
wa – ogórki, Jadwiga Husak z Prudnika 
– porzeczki. Anonimowo dostarczono 
cebulę, seler, ogórki i pomidory.

Piotr Apostel z Otok wykonał napra-

wę urządzeń elektrycznych w szpitalu. 
Walter Kaul z Białej ofi arował kilka 
chodzików dla chorych z niedowładem 
kończyn dolnych.

Za wszystkie dary serdecznie dzięku-
jemy i prosimy o dalszą pomoc nasze-
mu szpitalowi. Oczekujemy na owo-
ce, ziemniaki i inne płody spożywcze 
z jesiennych zbiorów.

Kazimierz Kasicz

Dary dla bialskiego szpitala



PANORAMA BIALSKA � WRZESIEŃ � 2008 3

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze roku szkolnego 2008/2009 kończą się 
19 czerwca 2009 roku. Przerwa świąteczna od 22 do 31 grudnia. Ferie zimowe 

ustalone dla województwa opolskiego będą trwały w okresie od 19 stycznia do 1 lu-
tego, wiosenna przerwa świąteczna od 9 do 14 kwietnia. Dodatkowym dniem wol-
nym od zajęć w szkołach może być po odpracowaniu 10 listopada 2008 i 2 stycznia 
2009. Uzgodniono z dyrektorami szkół, że dzień 10 listopada będzie odpracowany 
w sobotę 15 listopada, a 2 stycznia w sobotę 10 stycznia 2009r.

Nowy rok szkolny rozpocznie ogółem 1316 uczniów, w tym 285 dzieci przed-
szkolnych, 612 uczniów szkół podstawowych i 419 uczniów gimnazjum. Liczba 
uczniów w stosunku do minionego roku szkolnego jest mniejsza o 49 dzieci.

PRZEDSZKOLA
na terenie wiejskim i oddziały przedszkolne posiadają wolne miejsca. Razem 

w gminie jest 138 wolnych miejsc. Pełny stan posiada przedszkole w Białej, gdzie 
w bieżącym roku liczba dzieci chętnych do przedszkola jest większa od możliwo-
ści przyjęcia. Przedszkole w Łączniku posiada 2 oddziały – 1 grupa 6 - i 5 - lat-
ków i 1 oddział 3 – 4 latków. Pozostałe przedszkola są jednooddziałowe, grupujące 
dzieci od 3 do 6 lat. Jeden oddział w przedszkolu w Białej czynny jest 8 godzin, 
pozostałe oddziały i przedszkola wiejskie czynne są 5 godzin dziennie. Na wniosek 
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, organizowana będzie nauka języ-
ka mniejszości niemieckiej.

SZKOŁY PODSTAWOWE
Według arkuszy organizacyjnych w roku szkolnym 2008/09 do szkół podstawo-

wych uczęszczać będzie 612 dzieci to jest o 15 mniej niż w roku ubiegłym. Utwo-
rzonych jest 47 oddziałów, a liczba uczniów w oddziałach wynosi od 3 do 25. Śred-
nia liczba uczniów przypadająca na oddział wynosi: w gminie: 15,1; w szkołach: 
Biała – 21,5, Łącznik – 20,3, Pogórze – 9,8, Radostynia – 8,6, Gostomia – 8, Śmicz 
– 7,5, Grabina – 6.

GIMNAZJA
Do gimnazjów uczęszczać będzie 419 uczniów, w tym w Białej – 198, w Łączni-

ku – 121. W porównaniu do roku ubiegłego liczba gimnazjalistów zmniejszyła się 
o 30 uczniów.

NAUCZYCIELE
Ogółem zatrudnionych jest 128 nauczycieli w pełnym wymiarze i 50 w niepeł-

nym. W gminie zatrudnionych jest 2 pedagogów szkolnych, 1 psycholog i 2 logope-
dów. Z pomocy tych nauczycieli specjalistów korzystają wszystkie szkoły, a logope-
dzi obsługiwać będą w bieżącym roku szkolnym wszystkie przedszkola. Dyplomy 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym ma 118 pełnozatrudnionych i 41 nie-
pełnozatrudnionych nauczycieli.

Nie pozyskano nauczyciela do języka niemieckiego w przedszkolu w Białej, Solcu 
i Gostomi. Pozostałe wakaty zostały uzupełnione przez zatrudnienie nauczyciela, 
bądź przyznanie godzin ponadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym w szko-
le i posiadających wymagane kwalifi kacje.

DOWÓZ DZIECI
Uczniowie mają zapewnioną opiekę w czasie przejazdu autobusów do szkoły 

i z powrotem do domu. W roku szkolnym 2008/09 zorganizowanym dowozem 
objętych będzie 579 uczniów, w tym również uczniowie, których droga z domu 
do szkoły nie przekracza ustawowych odległości.

Dla uczniów, którzy ze względu na wcześniejszy przyjazd do szkoły i oczekują-
cych na odjazd do domu zorganizowana jest opieka w świetlicy szkolnej. W szko-
łach, które nie posiadają typowej świetlicy szkolnej przyznano dodatkowe godziny 
na tzw. zajęcia świetlicowe w ilości według przez szkołę zgłoszonego zapotrzebo-
wania. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni są do szkół przez rodziców własnym 
środkiem samochodowym lub autobusem szkolnym. Gmina zwraca koszty dowo-
żenia dziecka do szkoły na podstawie umowy zawartej z rodzicami.

POMOC
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci przedszkolne, kwa-

lifi kujące się do pomocy ze świadczeń społecznych korzystają z ciepłego posiłku 
w stołówkach szkolnych i punktach żywieniowych w szkołach w ramach rządowe-
go programu w zakresie dożywiania. Stołówki szkolne działają w szkole w Białej 
i Łączniku, a punkty żywieniowe w szkole w Śmiczu i Gostomi. Szkoła w Rado-
styni, która nie ma warunków lokalowych do utworzenia punktu żywieniowego, 
podaje dzieciom (w ramach programu) kanapki i ciepły napój lub jogurt. Ucznio-
wie szkoły w Pogórzu mają możliwość korzystania ze stołówki przedszkolnej po-
łożonej w sąsiedztwie szkoły. Dla uczniów, których rodzice są w trudnej sytuacji 
materialnej jest stypendium szkolne przyznawane przez gminę. W roku szkolnym 
2008/09 realizowany jest również program pomocowy dla uczniów niepełnospraw-
nych pn. „Uczeń na wsi – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej zamieszkujących na wsi i w małych miastach”. Uczniowie szkół 
podstawowych klas I – III oraz dzieci 6- letnie objęte obowiązkiem rocznego przy-
gotowania przedszkolnego, którzy kwalifi kują się do pomocy społecznej otrzymują 
dofi nansowanie do zakupu podręczników szkolnych

W okresie wakacji przeprowadzono szereg prac remontowych, modernizacyj-
nych i w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Dalsze remonty jeszcze są prze-
widziane.        (m)

Na podstawie opracowania Marii Tomali

NOWY ROK SZKOLNY

OŚWIATA
KONKURS GMINNY

W czerwcu pięcioosobowa komisja 
powołana przez burmistrza Białej pod 
przewodnictwem Heleny Domaszew-
skiej – inspektora ds. rolnictwa UM do-
konała przeglądu zagród we wszystkich 
sołectwach gminy Biała. 

W ocenie nie brano pod uwagę (zgod-
nie z regulaminem wojewódzkim) lau-
reatów wyróżnionych w poprzednich 
trzech latach, aby innym zagrodom dać 
możliwość udziału w konkursie gmin-
nym.

Komisja wyróżniła siedem zagród 
z czego pierwsze miejsce przyznane 
zostało zagrodzie Anieli i Antoniego 
CZERWIŃSKICH z Olbrachcic. Pozo-
stałym sześciu, których właścicielami 
są Edyta i Alfred Spyrowie z Brzeźnicy, 
Urszula i Krzysztof Kwoczkowie z Gra-
biny, Jadwiga i Hubert Hedowie z Ligo-
ty Bialskiej, Urszula i Alfred Baryszowie 
z Rostkowic, Ewelina i Patryk Czajowie 
ze Śmicza oraz Monika i Gerard Strzo-
dowie z Solca, postanowiono przyznać 
nagrody równorzędne. Wszystkim na-
grody w postaci talonów na sadzonki 
drzewek ozdobnych wręczone zostały 
na powiatowych i gminnych dożynkach 
w Browińcu Polskim – 14 września.

Warto dodać, że wyróżnione w latach 
ubiegłych zagrody nadal utrzymują 
wysoki standard, są pięknie ukwie-
cone, bardzo zadbane i pomysłowo 
zagospodarowane. Są przykładem 
do naśladowania i należą im się ogrom-

ne podziękowania za upiększanie i tak 
estetycznego wyglądu bialskich wsi. 

KONKURS WOJEWÓDZKI

Już po raz dziesiąty Zarząd Woje-
wództwa przeprowadził konkurs „Pięk-
na wieś opolska”. Do udziału w konkur-
sie zgłoszono 37 miejscowości z 27 gmin 
w 5 kategoriach: 8 wsi do kategorii 
„Wieś przyszłości” – ogłoszonej po raz 
pierwszy z okazji jubileuszu konkursu 
(tu naszą gminę reprezentował Solec), 
16 miejscowości do tytułu „Najpięk-
niejsza wieś” (Chrzelice), 13 do „Naj-
lepszy start w odnowie wsi”, 10 do „Naj-
lepszego projektu odnowy wsi”, oraz 
8 do „Najpiękniejszej zagrody”. Niestety 
zagroda państwa Czerwińskich nie mo-
gła brać udziału w konkursie. Regulami-
nu bowiem określa, że w konkursie wo-
jewódzkim może być brana pod uwagę 
tylko zagroda z tej wsi, która zgłoszona 
jest w czterech pozostałych kategoriach, 
a Olbrachcice nie zostały zgłoszone 
w żadnej kategorii.

Komisja wojewódzka w oparciu 
o zgłoszoną dokumentację i wizytacje 
terenowe dokonała wyboru laureatów 
przyznając w kategorii „Najpiękniejsza 
wieś” – III miejsce CHRZELICOM. 
Zwyciężył Kadłub w gminie Strzelce 
Opolskie, a drugie miejsce zajęły Kar-
łowice w gminie Popielów. Wręczenie 
nagród odbędzie się 18 października 
w Kadłubie. 

D. Hejneman

PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA

Slaskie rozprawianie,
,

Nołwiancyj ludzi na wsiach robiło 
piyrwyj na pańskij, abo we dworze se 
padało. Wszałdzie z przyczyny wielkiej 
biedy, jaką ludzie piyrwyj mieli. Mu-
sieli coś z pola ściągnąć, czyli ukraść, 
a ukraść na pańskij to nie był grzech. 
Doma se też ło tyj rządziło, iż niejeden 
mondelik zboża z pańskiego se stra-
ciło. Pisze też ło tyj w swojej książce 
niemiecki pisarz August Scholtis. Za-
pamiałtoł taką prawdziwą historyje ło 
bardzo wielkij mocnyj babie z Bolatic- 
Izydorce, co se nic nie robiła z pruskiej 
władzy i prawa i służebnego wachtyża 
dominiom grałfa, kulawego małe-
go Pejtra. Była to baba-kolos i jedyne 
przysłowie co umia-
ła po niemiecku 
to było: „Auf dem 
Herrschaft l ichen 
gestolen ist sowieso keine Sünde”.

Nie boła se ani farołrza ani szan-
dary, a jej chop Izydor nie mioł u niej 
nic do śmiechu, bo porząd był łożarty. 
Kożdyj wiedzioł iż Izydorka kożdoł 
noc z pańskiego prziwlekła dodom 
jeden mondelik, a kulawy wachtyż 
nie mógł jej przi temu dopaść. Jak mu 
tego było już za siłał, szoł raz w nocy 
na pole i tam wachował. Kole północy 
coś se zaczło ruszać, drabko przycisnoł 
se do zbożoł i uszy nastawił, co banie 
dalij. A tu narołz powróz bez pierś 
przyciskoł go do snopu, potyj jesz-
cze drugi rołz i łostoł mocno związa-
ny do kupy ze snopoma, wciepniony 
na plecy i wniesiony przez Izydorka 
do wsi. Już blank nie umioł dychać, jak 
pociepła wszystko do kupy na dwór-
ku i rozwiązała, a tu wyskoczył zły jak 
diołbli wachtyż i wrzeszczoł do nij. 
Ta jyno kukła na niego, nazołd zwią-
zała do tych powrozów, wciepła se 

Izydorka

na plecy i zaniesła na pole. Po drodze 
se łokropnie z niego śmioła i przezy-
wała go, że jest pański pachołek i gizd, 
a półrzitka moł jak dwa kafejki, chtore 
mu rozedrze na pół jak jyno ją oskarży 
i podoł do sądu. Bo ta ziemie, jak dale-
ko i szeroko nie nołleży żołdnymu, jyno 
Ponbóczkowi. Wachtyż jej przysiągł, 
że jej sie nic nie stanie.

Wdycko tak było, iż ludzie co przy 
chlebie robili, nie mieli go nigdy w do-
statku, że go ukraść musieli. A jak to było 
po wojnie, to wiecie. Na miejsce grołfów 
przyszły nołprzód Rusy, co piersi zacz-
li żniwować. Wszystko garli do siebie, 
niedopuścili żołdnygo, ani repatrian-
tów, a głodni byli wtedy wszyscy.

Potyj przyszła władza ludowa 
i wszystko zrobiło se nałopak. We dwo-
rze ludziom se żyło małowiela, robili 

w Pegieerze, dostali 
deputat we zbożu, 
chowali se bydełko 
i biedy nie mieli. 

Za to na wsi u gospodołrzy se zaczło, 
bo kontyngenty były takie, iż wiela 
ze żniw łostało. Wtedy ludzie ze wsi 
we dworze kupowali kartofl e, zboże 
i mleko dloł małych dzieci, bo kontyn-
gent musioł być łoddany - inaczej se 
poszło siedzieć wtedy.

Tak iż jakoł by władza tam na wier-
chu nie była, czy ludowoł, czy kapitali-
styczna, to łona jest przi żłobie, nie ob-
chodzi ich jak żyją ludzie na dole. 

Pamientołcie szołtysa Kierdzioł-
ka, co długo w radiu występował, jak 
jego sąsiad chciał jechać na skargał 
do pierwszego sekretarza PZPR z jakąś 
sprawą, to łon mu padoł: człowieku, niż 
ty se do Pana Boga dostaniesz, to cie 
po drodze świałci zagryzą.”

Anna Myszyńska
Tekst publikujemy dokładnie w takiej 

formie w jakiej przekazany został przez 
autorkę.
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B ialskie plenery malarskie 
to już tradycja, ale forma tego 
artystycznego spotkania w tym 

roku była zupełnie inna. Zgodnie 
z nową koncepcją, z udziałem zupeł-
nie „świeżych” uczestników, bardziej 
samodzielnie, bez wymuszonych przez 
współorganizatorów ram – plener od-
był się w dwóch częściach

CZĘŚĆ PIERWSZA  OPOLSKA

Przez trzy dni poprzedzające Boże 
Ciało, przebywała w Białej młodzież 
z Liceum Sztuk Pięknych z Opola. 
27 osób (w tym trzech chłopców) pod 
opieką nauczycieli: Joanny Preuhs, 
Anny Madej i Roberta Suchańskie-
go realizowało zadania wytyczone 
w programie pleneru malarskiego. 
Ze względu na niesprzyjającą pogodę 
zadani te trochę zostały zmienione, 
ale jak na podsumowaniu przyznała 
J. Preuhs – ku jej zaskoczeniu na duży 
plus. Tak więc młodzież klasy pierw-
szej miała podczas pobytu w Białej 
się zintegrować, aktywnie spędzić 
czas poza szkołą poprzez oderwanie 
się od jej „murów”, poszerzyć hory-
zonty myślenia, wspomóc myślenie 
kreatywne, dopracować warsztat 
i rozwinąć wyobraźnię. I to ostatnie 
(z powodu padającego deszczu) było 
wyzwaniem dla znalezienia tematu, 
obiektu do namalowania w budynku 
(lub z okien) ośrodka kultury, w któ-
rym grupa mieszkała. Wyszli z tego 
problemu obronną ręką i ku zdzi-
wieniu własnemu oraz opiekunów, 
powstały bardzo ciekawe prace, za-
równo malarskie, jak i rysunki oraz 
pastele.

Uczniowie rozwijali umiejętno-
ści doboru materiałów w zależności 
od wybranego motywu. Było to dla 
nich pierwsze samodzielne podjęcie 
decyzji: od kadru, poprzez technikę 
do sposobu przedstawienia. Praco-
wali z myślą o właściwej kompozycji, 
umiejętnej grze linii i plamy – tak, aby 
pokazać potęgę koloru i linii, w pełni 
ich doskonałości. Miejsce było więc 
zaledwie motywacją do działania, 
a materia malarska wyzwaniem dla 
niego po to, by otwierając się i prze-
łamując własne bariery, odnaleźć się 
w podwójnym wymiarze. 

Ale to nie wszystko. Młodzież mu-
siała zebrać wiadomości, aby poznać 
miejsce, w którym się znaleźli. Co-
dziennie odbywały się zajęcia z wy-
chowania fi zycznego (można było za-
uważyć biegającą nawet w deszczu 
grupę), wieczory fi lmowe i korek-
ta powstałych w ciągu dnia prac. 
Do realizacji były też cztery konkur-
sy: na najlepszy szkic plenerowy, ob-
raz oraz najzabawniejszą fotografi ę 
i fi lm pokojowy. Nagrodą było samo 
wyróżnienie. Warunki i atmosfera 
sprawiły, że powstało w ciągu trzech 
dni ponad 100 prac. Na zakończenie 
odbyła się ich prezentacja, po czym 
młodzi artyści otrzymali od prze-
wodniczącego Rady Miejskiej – Jo-
achima Kosza pamiątkowe upominki 
oraz słowa podziękowania za pobyt 
z zaproszeniem na ponowny przy-
jazd. Młodzieży spodobało się u nas 
– nie chciała wyjeżdżać.

Z samego rana 18 czerwca w dniu 
wernisażu młodzież znów przestąpi-
ła progi ośrodka. Przywiozła z sobą 
oprawione rysunki, grafi ki i pastele. 

W kilka godzin uporała się z monta-
żem prac, a potem – pogoda w tym 
dniu sprzyjała – poszła na długi spa-
cer po mieście i okolicy. Gospodarzem 
wernisażu był Joachim Kosz, który 
podtrzymując na duchu panią Joan-
nę z humorem przybliżył obecnym 
młodych twórców, ich pracę i czas 
spędzony w Białej, po czym głos od-
dał pani Joannie. Wystawa nosiła 
tytuł „spod parasola”, a najlepszym 
jej podsumowaniem było stwierdze-
nie pani Joanny: „ile słońca można 
było wydobyć z deszczu”. W oprawie 
artystycznej wystąpiła Justyna Wró-
blewska (uczestniczka pleneru) śpie-
wając stosowną do spotkania pieśń 
Edyty Geppert „To tak malował pan 
Chagall”. Potem na trzech salach 
oglądać było można prace, które jesz-
cze przez półtora miesiąca zdobiły 
sale, towarzysząc sesjom, naradom, 
spotkaniom, uroczystościom (m.in. 
specjalnemu wydaniu Bialskiej Aka-
demii Wiedzy i Umiejętności), a część 
z nich zaprezentowana została także 
na wystawie w Opolu.

CZĘŚĆ DRUGA 
 CZĘSTOCHOWSKA

18 osobowa grupa studentów pod 
opieką profesora Tadeusza Snocha 
z różnych stron Polski przyjecha-
ła w sobotę 19 lipca na tygodniowy 
plener do Białej. Niedzielę spędziła 
na zwiedzaniu Głogówka i zapozna-
niu się z jego historycznymi obiek-
tami oraz uczestnicząc w drugim 
spotkaniu przy altanie w prudnickim 
parku. 

Studenci pierwszego i drugiego roku 
malarstwa i grafi ki Wydziału Arty-
stycznego Akademii im. Jana Długo-
sza w Częstochowie solidnie wzięli się 
do pracy, zabierając z sobą szkicow-
niki, aby utrwalić wrażenia z nowo 
poznanych miejsc i imprez. Przy alta-
nie na sznurach pomiędzy drzewami 
rozwiesili swoje szkice. Zaprezento-
wali się również ze śpiewem i gitarą. 
Później jeden z wieczorów poświęcili 
na zapoznanie się z historią prudnic-
kiej Diany i „obrysowanie” jej. 

Kolejne dni to już tylko praca, pra-
ca i … praca. Nie pod przymusem, 
ale z chęci tworzenia. Oprócz obowiąz-
kowych dwóch prac każdy namalował 
jeszcze kilka, a rekordziści kilkana-
ście. Profesor T. Kosala wyjeżdżając 
z Częstochowy miał przygotowany 
program pleneru, ale uatrakcyjniał 
go swoim studentom już tu na miej-
scu korzystając z możliwości tech-
nicznych, warunków lokalowych 
i czasowych oraz przychylności orga-
nizatorów. Najciekawsze zajęcia (ry-
sunkowe studia postaci, abstrakcyjne 
grafi ki) odbywały się nocą. 

Młodzi artyści bardzo mile po-
strzegani byli przez mieszkańców 
miasta i przyjezdnych, którzy z za-
ciekawieniem obserwowali ich pracę 
na skwerkach, chodnikach, w polu. 
Niektórzy częstowali kawą, napoja-
mi. To bardzo miłe, że mieszkańcy 
tak serdecznie przyjęli ich w Białej.

Sami zaprojektowali, wydruko-
wali i rozwiesili plakaty, rozdawali 
zaproszenia oraz wykonali ogrom-
ny, zawieszony na strażackim masz-
cie transparent z napisem: werni-
saż. Sami też zaaranżowali pokaz 
wszystkich wykonanych prac (ponad 

Zakończył się już tegoroczny sezon 
dla gołębi dorosłych. Mamy bardzo 

miłe wiadomości dla sympatyków tych 
wspaniałych ptaków. Życiowy sukces za-
notował nasz młody hodowca Mateusz 
Cziomer (sekcja Ligota Bialska), który 
zdobył mistrzostwo oddziału Prudnik. 
Sukces bardzo cenny zważywszy, że nie 
stracił on ani jednego konkursu, a prze-
waga nad drugim w klasyfi kacji (Walde-
mar Honcia, również sekcja Ligota B.) 
była bardzo duża, bo przekroczyła 2000 
punktów. Wagę tego sukcesu podkreśla 
fakt, że obecnie oddział Prudnik liczy 
aż 10 sekcji. Mateusz wygrał w cuglach 
jeszcze trzy inne kategorie. Był najlepszy 
w rejonie drugim, wygrał punktację wg 
COFFICIENTÓW (szybkościową) wy-
przedzając Waldemara Honcię i Alberta 
Kwoczka (Biała), a jego pupil (obrączka 
nr PL 0264-04-5516) wygrał punktację 
na najlepszego gołębia, zdobywając w 15 
konkursach 6597,53 punktów. Aby uzy-
skać ten sukces musiał przelecieć 6250 
kilometrów konkursowych. W tej punk-
tacji na drugim miejscu uplasował się 
Wacław Fluder (sekcja Ligota Bialska). 
Nasi hodowcy mogą jeszcze pochwalić 
się znaczącymi sukcesami w najdłuż-
szych lotach z Kleve (Holandia). Liczącą 
blisko 830 km trasę, gołębie musiały po-
konać dwukrotnie. Pierwszy lot wygrał 
Tomasz Simonides (sekcja Rostkowice), 
a drugi Emil Deszczka (sekcja Łącznik). 

Na koniec sezonu można pokusić się 
o małą refl eksję. Na pewno dużym za-
skoczeniem jest postawa hodowców z 
sekcji Ligota Bialska, którzy w nieofi cjal-
nej klasyfi kacji drużynowej minimalnie 
ustępują tylko sekcji z Zieliny. Bardzo 
dobrze wypadli hodowcy z sekcji Łącz-
nik. Emil Deszczka bez zmian należy 
do ścisłej czołówki, ale coraz groźniejsi 
są hodowcy z nieco mniejszym stażem. 
Zaskakujący jest spadek formy jeszcze 
do niedawna czołowego hodowcy Aloj-
zego Kulpy. 

W Białej jest trzech może czterech 
dobrych hodowców, potem już średnia-
ki a może jeszcze gorzej. Niespodzian-
ką jest słaba postawa hodowców z sekcji 
Rostkowice. 

Najlepszy z nich sklasyfi kowany jest 
dopiero w czwartej dziesiątce. Uzupeł-
niając relację, podamy jeszcze trochę 
statystyki. W piętnastu lotach łącznie 
udział wzięło 73884 gołębi, co daje śred-
nią prawie 5 tysięcy gołębi na lot. Do 
pokonania było 6000 km (odległość do 
punktu średniego oddziału) i sklasyfi -
kowano 172 hodowców z 10 sekcji. 

Prezentujemy najlepszych w poszcze-
gólnych sekcjach:

Sekcja nr 4 – Rostkowice: Tomasz Si-
monides (33 miejsce w oddziale Prud-
nik), Jan Nowak (39), Jan Tyma (43), Al-
fred Daniel (47), Adrian Kozubek (48).  

Sekcja nr 5 – Biała: Albert Kwoczek 
(4), Klaus Otte (5), Robert Reszka (22), 
Damian i Joachim Fraj (44), Alfred Kosz 
(75). 

Sekcja nr 6 – Ligota Bialska: Mateusz 
Cziomer (1), Waldemar Honcia (2), 
Norbert Przyklenk (14), Wacław Fluder 
(25), Roland Heda (28).

 Sekcja nr 8 – Łącznik: Emil Deszczka 
(10), Wiesław Radecki (18), Mateusz 
Baron (20), Piotr Siwakowski (23), Aloj-
zy Kulpa (34).

jk.

Hodowcy i ich gołębie

MAMY MISTRZA
CZAS PLENERU

300 sztuk) w dwóch salach i holu 
Gminnego Centrum Kultury, pre-
zentując każdego z uczestników oraz 
oprawę muzyczną spotkania. Na wer-
nisaż przyjechał prorektor prof. Ja-
rosław Kweclik i mgr Sławomir Har-
kawy – wykładowcy częstochowskiej 
uczelni, a honory domu pełnił opie-
kun grupy Tadeusz Kosala. 

Pięknym gestem ze strony młodzie-
ży było przekazanie obrazu bialskie-
mu szpitalowi na ręce jego dyrektora 
Zdzisława Juszczyka. Na zakończe-
nie każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowe wydawnictwa i gadżety 
promujące nie tylko Białą, ale także 
powiat prudnicki.

Trochę (z różnych powodów) 
nie sprawdził się zakładany przeze 
mnie plan pleneru, ale może to i do-
brze, bo dzięki temu zrodził się po-
mysł burmistrza i dyrektora ośrodka 
kultury na dalszą współpracę z aka-
demią i przyszłoroczny pobyt studen-
tów w Białej. 

Wracając na uczelnię mają do wy-
konania „zadanie domowe”, zapro-
jektowanie grafi czne ściany w Rynku 
oraz dwóch ścian w szkole. Po wyko-
naniu projektów i zaakceptowaniu 
ich przez bialskie władze, młodzież 
wykona te prace w przyszłym roku. 
Tym samym pozostawi trwały, wi-
doczny ślad swojego pobytu szerszej 
grupie odbiorców, nie tylko tej, która 
jest obecna w ośrodku kultury, banku 
spółdzielczym, bibliotece, straży po-
żarnej czy szpitalu gdzie znajdują się 
poplenerowe obrazy.

Dziękując za pomoc w organi-
zacji pleneru sponsorom: Bankowi 
Spółdzielczemu w Białej, Róży i Ry-
szardowi Lemkom, Bożenie i Jano-
wi Wojciechowskim oraz wszyst-
kim pracownikom ośrodka kultury 
(szczególnie Elżbiecie Malik), a także 
ochotniczej straży pożarnej, mam 
nadzieję na pomyślną realizację przy-
szłorocznych zamierzeń.

Szczególne „podziękowania” nale-
żą się również dyrektorowi prudnic-
kiego muzeum za zaproszenie w nie-
dzielny wieczór połowy uczestników 
pleneru do obejrzenia wystawy pla-
katu B. Polnara, (pomimo wcześniej-
szych przeprosin za nieobecność 
w Białej z powodu wyjazdu i oczywi-
stym faktem, że w niedzielę muzeum 
jest nieczynne), co spowodowało … 
rozbicie grupy oraz końcowego spo-
tkania.

PO PLENERZE

Forma tegorocznego pleneru 
w dwóch częściach sprawdziła się 
w praktycznej realizacji tych spo-
tkań – w ich przebiegu, atmosferze 
i efektach. Pozostawiane organiza-
torom prace to tradycja, ale i w tym 
elemencie zaznaczyła się odmien-
ność. O 45 prac wzbogaciła się ko-
lekcja bialskiego ośrodka kultury, 
ale jest w tych pracach inne spojrze-
nie, inny jest ich charakter, podobnie 
jak inne były charaktery, artystyczne 
doświadczenia i metody pracy mło-
dych uczestników. Jeszcze można 
obejrzeć plon częstochowskiego ple-
neru w salach Gminnego Centrum 
Kultury w Białej, a część opolska eks-
ponowana jest w sali ośrodka kultury 
w Głogówku.

Danuta Hejneman
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Śpiewać każdy może

DNI CHRZELIC 2008
Dni Chrzelic to święto, w naszej 

miejscowości które odchodzili-
śmy już po raz trzeci. Zapoczątkowała 
je rocznica 700-lecia istnienia Chrzelic 
w 2006 roku. 

Tegoroczne święto było najdłuższą 
imprezą w historii miejscowości, trwa-
ło bowiem aż cztery dni. Odbywały się 
koncerty, występy chórów i zespołów, 
zabawy taneczne, kabarety, pokazy 
monocyklistów, wschodnich sztuk 
walki, a także po raz pierwszy mieli-
śmy okazję obejrzeć wspaniały pokaz 
pirotechniczny, który mam nadzieję 
długo pozostanie w naszej pamięci. 

W ramach tych obchodów odbyły 
się VI Ogólnopolski Zlot Monocy-
klistów, II Międzynarodowe Zawody 
Strażackie i Dzień Kultury Niemie-

ckiej. Dni Chrzelic przebiegały pod 
hasłem: „RAZEM ŻYJEMY. RAZEM 
ZMIENIAMY. Promocja idei odno-
wy wsi” i uzyskały wsparcie Samo-
rządu Województwa Opolskiego oraz 
patronat Marszałka Województwa. 
Dzień Kultury Niemieckiej wsparł fi -
nansowo Konsulat Niemiecki. Pomoc 
organizacyjną i fi nansową zapewniło 
nam Gminne Centrum Kultury Sportu 
Turystyki i Rekreacji w Białej. 

Dni Chrzelic to ogromne przedsię-
wzięcie, które wymagało wielu przygo-
towań i dużej pracy mieszkańców oraz 
zaangażowania wszystkich organizacji 
działających na terenie wsi. Imprezę 
współorganizowały: Rada Sołecka, Koło 
Mniejszości Niemieckiej, Ludowy Ze-
spół Sportowy, Koło Gospodyń Wiej-

skich, Ochotnicza Straż Pożarna, Sekcja 
Monocyklistów oraz Stowarzyszenie 
„Kobudo Kenkyukay”. Mieliśmy również 
wsparcie ze strony Opolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 
który co roku współorganizuje z nami 
konkurs „Chrzelickie Specjały” i użycza 
nieodpłatnie namiotu na ten cel.

Impreza ta nie była by tak wspaniała 
gdyby nie nasi sponsorzy: Wodociągi 
i Kanalizacja z Białej, Bank Spółdziel-
czy w Białej, Zakład Nr 3 „Ustronian-
ka” w Białej, fi rma Rol- Pol w Białej, 
Spółdzielnia Produkcyjna w Chrze-
licach, fi rma H. Niemeyer - Polserw 
z Krapkowic- Gert Betzmer, Eco- Las 
ze Smolarni - Józef Rataj, Restauracja 
w Krobuszu - państwo Suchy, Sklep 
Spożywczy w Łączniku- państwo Desz-

czkowie, Firma Handlowo - Usługowa 
„Wiktor” z Białej- Barbara Hanko, tłu-
macz przysięgły języka niemieckiego 
i hiszpańskiego– Janusz Stolarczyk, 
sklep z Ligoty Bialskiej- państwo He-
dowie, fi rma „Elektrodom” z Prószko-
wa- Diter i Teresa Bocianowie, fi rma 
RAY-TRANS z Racławiczek - Rajmund 
Józef, Firma COMTEK z Chrzelic- Ro-
bert Roden, Firma dekarska z Chrze-
lic- Edward Latta, fi rma ceramiki bu-
dowlanej „ROBEN” z Opola. 

W imieniu Stowarzyszenia „Odnowa 
Wsi Chrzelice” pragnę wszystkim in-
stytucjom, organizacjom, sponsorom 
i mieszkańcom serdecznie podzięko-
wać za wsparcie i pomoc w organizacji 
naszego święta.

Janusz Siano

Dwa ostatnie dni wakacji mieszkań-
cy Białej spędzili na drezynach. 

Już po raz trzeci na torach przy byłej 
stacji kolejowej odbyły się mistrzostwa 
w wyścigach drezyn ręcznych. Tego-
roczne po euroregionalnych w roku 
ubiegłym i gminnych dwa lata temu 
miały charakter I Wojewódzkich Za-
wodów Samorządowców oraz otwar-
tych dla wszystkich.

Przy sprzyjających warunkach po-
godowych, w sobotę samorządow-
cy stanęli do rywalizacji. Zgłosiło 
się sześć drużyn, ale jedna (z urzędu 
Miejskiego w Prudniku) nie dojechała, 
chociaż przybyła ekipa kibiców (z bur-
mistrzem i jego zastępcą). Zawodnicy 
bardzo dokładnie wykonywali pole-
cenia prowadzącego zawody – Joachi-
ma Kosza, który sympatycznie i z hu-
morem komentował każdy przejazd. 
Uczestnicy chcieli dobrze się zabawić 
– w takim nastawieniu przyjechali, 
ale już po pierwszym przejeździe zła-
pali bakcyla rywalizacji i zaciekle wal-
czyli o każdą sekundę i każdy punkt. 

Do pokonania na „kiwajce’ mieli 
100 - metrowy odcinek drogi, na któ-
rej końcu trzeba było się zatrzymać, 
zejść z drezyny i przełożyć dwukrot-
nie oponę z palika na palik, po czym 
wsiąść na drezynę i wrócić z powro-
tem. „Głupiego robota” – jak to ktoś 
określił, ale o to właśnie chodziło, aby 
nie było zbyt łatwo, a na ogólny wynik 
liczył się i czas pokonania trasy i punk-
ty karne za nieprawidłowe wykonanie 
czynności oraz przekroczenie toru ha-
mowania. 

Drużyny liczyły po cztery osoby, 
ale startowało po dwóch zawodników 
w dwóch przejazdach. Po pierwszej 
turze wygrywała drużyna z Urzędu 
Gminy w Lubrzy, lecz w turze dru-
giej drużyna gospodarzy się sprężyła 
i pokonała Lubrzę o ułamki sekund. 
Drużyna z Białej startowała w skła-
dzie: Arnold Hindera, Norbert Ofi e-
ra, Sławomir Adamik i Robert Roden 
i czasem 5 minut i 51,16 sekundy zdo-
była puchar Marszałka Województwa – 
Józefa Sebesty, który objął patronatem 
zawody. Urząd Gminy w Lubrzy ( Sta-
nisław Aleksandrowicz, Marek Hućko, 
Mirosław Wojtowicz i Bogdan Wójcik) 
uzyskał czas 5.51,82 s. i nagrody oraz 
puchar burmistrza Białej, a zajmująca 
trzecie miejsce ekipa z Urzędu Miej-
skiego w Korfantowie (Krzysztof Kor-

czak, Gracjan Kurzeja, Piotr Kalicun 
i Łukasz Borsuk) z czasem 6.10,43 s. – 
puchar przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Białej. Na miejscu czwartym 
uplasował się zespół z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Opolu, a na piątym 
Starostwo Powiatowe w Prudniku (ze 
starostą Radosławem Roszkowskim 
w składzie drużyny).

W niedzielne popołudnie rywali-
zowali przybyli na stację miłośnicy 
drezynowej przygody. W kategorii 
dzieci i młodzieży do lat 16 startowało 
18 drużyn. Zwyciężył Sylwester Mar-
czak i Dawid Feiga, drugie miejsce za-
jęli Paweł Ekald i Mateusz Byra, a trze-
cie Martin Macion i Mateusz Byra. 
Najszybszymi kobietami (5 ekip) oka-
zały się Ewa Remisz i Emilia Kowal-
czyk przed Marią Ernst i Iloną Koczulą 
oraz Agnieszką Feduń i Aleksandrą 
Suchy. Wśród mężczyzn (9 drużyn) 
po zaciekłej rywalizacji wygrali Janusz 
i Henryk Hamerlowie przed Sławomi-
rem Adamikiem i Damianem Banią 
oraz Pawłem i Michałem Prokopowi-
czami. W interesująco przebiegającej 
kategorii open (14 startujących) wygrał 
Mateusz Pietrasik i Paweł Czerwiński 
przed Małgorzatą i Stanisławem Woj-
ciechowskimi oraz Marią i Andrzejem 
Ernstami.

Oprócz fascynujących zawodów moż-
na było skorzystać z przejazdów tury-
stycznych drezyną spalinową na trasie 
Biała – Józefów oraz przejazdów „kiwaj-
ką” na wyznaczonym torze w obrębie 
stacji. Chętnych przybyłych całymi ro-
dzinami było wielu od najmłodszych 
po osoby dorosłe. Organizatorzy zabez-
pieczyli także punkty gastronomicz-
ne i miejsca siedzące pod parasolami, 
chroniące przed upalnym słońcem. 

W sobotę można było zobaczyć stary 
sprzęt kolejowy, który wystawił Ma-
rian Klubowicz z Nysy były kolejarz 
i miłośnik drezyn. Opolskie Stowarzy-
szenie Miłośników Kolei pokonało tra-
sę z Białej do Prudnika – specjalnym 
przejazdem porządkując jednocześ-
nie tory, obcinając gałęzie. Oni tak-
że zabezpieczyli drezyny na imprezę 
i przez dwa dni wozili wszystkich 
chętnych. Z ramienia PKP imprezę 
nadzorował Witold Paszkiewicz, a or-
ganizatorzy po udanej imprezie zapro-
sili już wszystkich na stację do Białej 
w przyszłym roku.

Danuta Hejneman

MISTRZOSTWA PO RAZ TRZECI

JAK TO NA DREZYNIE ŁADNIE Jednostka OSP Chrzelice zorganizo-
wała już drugi Międzynarodowy Tur-

niej drużyn OSP, w którym rywalizowały 
jednostki straży pożarnej z Nowej Wsi, 
Pogórza, Przechodu, Racławiczek, Zie-
liny, Chrzelic i dwie drużyny z Czech 
- SDH Lhota i Radslavice. Pomimo złej 
pogody strażacy nie zawiedli i turniej 
rozpoczął się punktualnie. Przybyłych 
strażaków, gości i kibiców przywitał pre-
zes OSP Chrzelice Józef Roden. Naczel-
nik Herbert Rzyszka odczytał list gratu-
lacyjny, który OSP Chrzelice otrzymała 
w związku z organizowanym turniejem, 
od zastępcy prezesa Zarządu Głównego 
OSP - druhny Teresy Tiszbierek. W te-
gorocznym turnieju strażacy musieli so-
bie poradzić w różnych sytuacjach. 

Pierwszą konkurencją była sztafeta, 
w której najwięcej problemów przy-
sporzyło strażakom przejście po linie. 

Po poczęstunku rozpoczęła się dru-
ga część imprezy, w której równocze-
śnie odbywały się cztery konkurencje: 
rozwinięcie i zwinięcie liny 200 m, za-
danie z hydronetką, nartołyżwy i wy-
prowadzenie samochodu z zagrożo-
nego terenu. Po tak wyczerpujących 
zadaniach organizatorzy przygotowali 
niespodziankę w postaci tajnych kon-
kurencji. Podczas tych konkurencji 
tradycyjnie było bardzo wesoło, bo i za-
dania do wykonania były nietypowe. 
Pierwsze polegało na ubraniu przez 
wyznaczonego zawodnika zmrożonej 
koszulki, w drugim należałowypić 
piwo na czas, ale za pomocą łyżki. 

Po podliczeniu punktów okazało się, 
że OSP Racławiczki i SDH Lhota uzy-

skały jednakową ilość punktów. Skład 
sędziowski zadecydował dogrywkę, 
przeciąganie liny. Lepsi okazali się 
strażacy z Czech i tym samym zdobyli 
pierwsze miejsce broniąc jednocześnie 
tytułu mistrzowskiego z zeszłego roku. 
Puchary i nagrody rzeczowe zwycięz-
com wręczali zastępca komendanta 
PSP z Prudnika - kpt. Tomasz Protaś, 
prezes Zarządu Gminnego OSP druh 
Henryk Spyra i komendant gminny 
OSP – druh Joachim Daniel. 

W tym roku organizatorzy postano-
wili nagrodzić najstarszego uczestnika 
turnieju, którym okazał się druh Hen-
ryk Weniger z OSP Nowa Wieś. Po za-
wodach strażacy mieli okazję porozma-
wiać o swoich wrażeniach z turnieju 
i poznać się bliżej podczas zabawy ta-
necznej. Wszystkie drużyny podzię-
kowały organizatorom za zaproszenie 
i deklarowały chęć uczestnictwa w ko-
lejnym turnieju. Takie opinie uczest-
ników świadczą o tym, że strażacy 
z Chrzelic po raz kolejny organizacyjnie 
stanęli na wysokości zadania. 

Szczegółowe wyniki oraz dokumen-
tację fotografi czną z turnieju można 
obejrzeć na stronie internetowej OSP 
Chrzelice.

Zarząd OSP Chrzelice dzięku-
je chrzelickim strażakom i radnym 
za pomoc i zaangażowanie w przygo-
towanie turnieju, a także wszystkim 
uczestnikom i kibicom, którzy mimo 
niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych bawili się razem z nami. 
Już dziś zapraszamy za rok na następny 
turniej. J. Roden 

Strażackie zmagania

Lipcowy wieczór z karaoke miał odbyć się w parku miejskim. Niestety ulewny deszcz 
pokrzyżował plany organizatorów, którzy jednak nie odwołali imprezy, ale przenie-

śli ją do ośrodka kultury. Pierwsza część czyli koncert Bialskiej Orkiestry Dętej odbyła 
się w sali GCK. Pomimo deszczu ludzie powoli się schodzili i gdy deszcz ustał i zrobiło się 
już ciemno, impreza przeniosła się już w plener przed budynek ośrodka.

Karaoke czyli śpiewy solo, w duecie, albo grupowe to wspaniała zabawa dla wszystkich. 
Wśród obecnych, chętnych do zaśpiewania osób krąży lista z tytułami utworów, do któ-
rych podkłady muzyczne zapewnia prowadzący. Po wybraniu utworu, tekst wyświetlany 
jest na ekranie, włączona zostaje linia melodyczna i trzeba po prostu śpiewać. A śpiewać każ-
dy może, trochę lepiej lub … jeszcze lepiej, więc i zabawy i śmiechu przy tym co niemiara.

W godzinach wieczornych zgromadziło się już wiele osób, swój udział w zabawie mieli 
także uczestnicy pleneru – studenci z Częstochowy. Im też jeden z bialskich wykonaw-
ców zadedykował oczywiście we własnym wykonaniu piosenkę: „Więc chodź pomaluj mój 
świat”, dołączając za dobrą wspólną zabawę skrzynkę piwa na zakończenie pleneru. 

Taka po raz pierwszy zorganizowana impreza została bardzo pozytywnie odebrana 
przez uczestników, którzy chętnie skorzystają z każdej następnej tego typu propozycji.

(d)

Zdjęcia do tekstów na stronie 7.
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Radio Opole z akcją „Lato skarbów” 
wystartowało 30 czerwca. Przez 

44 dni, od poniedziałku do piątku, 
do 29 sierpnia 2008 słuchacze stacji 
na Opolszczyźnie mogli poszukiwać 
skarbów.

Wakacyjna akcja, oparta była 
na sprawdzonych scenariuszach po-
dobnych zdarzeń realizowanych przez 
NTO i Radio Opole w poprzednich la-
tach. Były to: „Poszukiwacze Zaginionej 
Arki” (2005), „Bursztynowa Przygoda” 
(2006) i „Złota Pieczęć” (2007). Formu-
ła tegorocznej akcji zakładała, że wozy 
reporterskie Radia Opole i połączo-
ne ekipy dziennikarskie NTO i Radia 
Opole odwiedzały kolejne miejscowo-
ści Opolszczyzny. Każdego dnia zabawa 
w dwóch miejscowościach jednocześnie 
rozpoczynała się ok. godz. 10.15 i trwa-
ła do godz. 15.45. Polegała na szukaniu 
kopert z zabawnymi wskazówkami do-
tyczącymi lokalizacji skarbu. W każdej 
miejscowości były to trzy różne koper-
ty. Znalezienie tych kopert i odpowiedź 
na pytania (identyczne w obu miejsco-

wościach) oznaczały wygranie nagród. 
W przypadku dwóch właściwych odpo-
wiedzi, w dwóch miejscowościach rów-
nocześnie, nagroda została podzielona 
na pół pomiędzy dwóch laureatów. Ten 
etap tworzył atmosferę narastającego 
napięcia przed etapem zasadniczym, 
w którym „poszukiwacze” szukali 
skarbu. Skarbem, był przedmiot, każ-
dego dnia inny, który należało znaleźć 
i dostarczyć na stanowisko reporter-
skie. Każdego dnia w Nowej Trybunie 
Opolskiej w pół stronicowej ramce 
poświęconej akcji zamieszczona była 
fotografi a tego przedmiotu. Na antenie 
Radia Opole nie padała jego nazwa, 
dlatego - chcąc zdobyć nagrodę - trzeba 
było kupić i mieć przy sobie aktualne 
wydanie NTO. Dzienna pula nagród 
wynosiła 1500 zł. Osoba lub osoby, któ-
re dostarczyły znalezione w obu miej-
scowościach skarby reporterom Radia 
Opole i odpowiedziały na pytanie, 
otrzymały nagrody w wysokości 750 zł.

Dodatkowo akcji towarzyszył projekt: 
„Wszystkie skarby opolskiego” – czyli 

przybliżenie mieszkańcom wojewódz-
twa bogactwa i różnorodności regionu, 
poprzez prezentację jego „skarbów”, 
które stanowiły: historia, ludzie, trady-
cje, przyroda, zabytki i potrawy cha-
rakterystyczne dla miejscowości, które 
odwiedziła radiowa ekipa. 

Biała wspólnie z Tarnowem Opol-
skim prezentowana była na antenie 
21 sierpnia. Spora grupa młodych 
(i nie tylko) mieszkańców Białej i oko-
lic brała udział w poszukiwaniu skar-
bu. Pieszo, na rowerach, motorynkach, 
a także i samochodami poszukiwacze 
krążyli po mieście słuchając podpo-
wiedzi radiowców, którzy swoje sta-
nowisko usytuowali na Rynku przed 
kawiarnią „Malwa”. Główny skarb, 
płytę CD na Górze Wolności odnala-
zła trójka poszukiwaczy: Artur Bania, 
Jarosław Żurawski i Franciszek Czer-
wiński. Po dobrej odpowiedzi na pytanie 
(także w Tarnowie Opolskim) chłopcy 
otrzymali swoją wygraną. Franek był 
bardzo zadowolony z takiego przebiegu 
zdarzeń, bo w tym dniu obchodził swo-
je 18. urodziny i tym samym sprawił so-
bie niezły prezent. 

W trakcie poszukiwań skarbu o re-
gionie Białej opowiadali: Kazimierz Ka-
sicz, Alfred Wieszołek, Anna Myszyń-
ska i Jan Poniatyszyn.

Danuta Hejneman

W Pogórzu w niedzielę 31 sierpnia 
odbyły się wiejskie dożynki zor-

ganizowane przez Radę Sołecką, Koło 
Mniejszości Niemieckiej, Stowarzyszenie 
Odnowy Wsi, KGW, OSP, LUKS Polo-
nię. Dzień wcześniej Koło Mniejszości 
Niemieckiej zorganizowało dla miesz-
kańców udaną zabawę taneczną. W nie-
dzielę w południe z gospodarstwa Adeli 
i Waltera Uliczków ruszyła procesja z ko-

roną i darami do budującego się kościoła. 
Starostami tegorocznych dożynek byli: 
Maria Wistuba i Konrad Lubczyk.

W pięknie przystrojonym kościele 
mszę celebrował ks. proboszcz Manfred 
Słaboń. Po mszy pogórzanie i goście 
udali się na boisko, gdzie odbyła się bie-
siada dożynkowa. Zebranych w imieniu 
wszystkich organizacji, powitała sołtys 
Gabriela Neugebauer. Po powitaniu 
głos zabrał burmistrz Białej - Arnold 
Hindera. Następnie odbyły się wystę-
py artystyczne w wykonaniu dzieci 
ze szkoły podstawowej i chóru działają-
cego przy szkole. Uroczystość uświetni-
ły mażoretki i zespół taneczny „Ponk” 
z Białej, nagrodzone głośnymi owacja-
mi. Wszyscy uczestnicy świetnie się ba-
wili przy kawie i kołaczu, tym bardziej, 
że pogoda dopisała. W kościele odbył 

się koncert na fl etni w wykonaniu Joa-
chima Nowaka. Słuchacze byli zachwy-
ceni. Nie obyło się bez bisu. 

W trakcie dożynek zlicytowano 
trzy torty. Jeden z nich osiągnął kwotę 
360 zł. W międzyczasie na boisku od-
był się mecz towarzyski: juniorzy prze-
ciw seniorom. Dużą atrakcją był pokaz 
ratownictwa drogowego strażaków 
z Białej, w czasie którego zaprezento- wano rozcinanie samochodu i wycią-

ganie rannego uczestnika wypadku 
oraz gaszenie płonącego pojazdu. Go-
ści zabawiał Joachim Th oma, a o opra-
wę muzyczną zadbał Dawid Helfajer. 
Biesiada trwała do późnego wieczora 
przy dźwiękach dyskotekowej muzyki, 
lejącego się piwa i kiełbaskach z grilla. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom i sponsorom za pomoc 
w organizowaniu dożynek.

 Organizatorzy 

Tegoroczne żniwa przebiegały względ-
nie sprawnie , chociaż pogoda nie była 

bardzo sprzyjająca zbiorom zbóż. 
Plony zbóż i rzepaku nie odbiegały 

od plonów ubiegłych lat. Troską rolników 
są niezadawalające ceny skupu pszenicy, 
które oscylują w granicy 600 zł za tonę 
i długi termin płatności za odstawione 
zboże.

Wysokie plony rzepaku oraz korzyst-
na cena sprzedaży ziarna spowodowa-
ły, że areał zasiewu tej rośliny jest nadal 
duży.
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Zwycięska trójka z dziennikarzem 
Radia Opole

KORONA Z OLBRACHCIC  • Jedyna ziarnkowa w gminie. Hildegarda Urbanek pracowała nad nią od października ubiegłego 
roku. Na dożynkach wojewódzkich w Byczynie koronę z Olbrachcic prezentowali (od lewej): Patrycja Kordys, Eryka Urbanek, Darek 
Kordys, Hubert Urbanek, Nikola Kordys, Kwiryna i Jerzy Kołodziejowie oraz Stefania i Janusz Lorkowie. Z
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KARAOKE

NA DREZYNACH

To słowa brata Alberta, przywoła-
ne na dożynkowej uroczystości 

przez księdza proboszcza, nawiązujące 
do ludzkich postaw, do podstawowych 
wartości i do chleba, którego bochen 
jest zawsze najważniejszy na każdym 
święcie plonów. Chleb przekazywany 
przez rolników gospodarzom regionu 
jako symbol pracy i dziękczynienia 
składanego Panu Bogu za płody ziemi, 
za trud człowieka i za wspólny wysi-
łek. Ten motyw powracał w wypowie-
dziach starosty, burmistrza i sołtysa. 
W powiązaniu też z pragnieniem spra-
wiedliwego podziału tego chleba mię-
dzy wszystkich potrzebujących.

Spotkanie w Browińcu Polskim na-
zwane zostało „Świętem Ludowym 
Pogranicza”, a więc eksponowany był 
motyw integracji i współpracy pol-
skich i czeskich mieszkańców tego re-
gionu, a także w programie artystycz-
nym pojawiły się czeskie akcenty. 

Tradycyjną dożynkową uroczystość 
rozpoczęła msza święta w kościele pa-
rafi alnym w Solcu. A potem wszystko 
odbywało się wedle obyczaju i przygo-
towanego programu: z humorem i po-
mysłem dożynkowy korowód, przeka-
zanie chleba gospodarzom, okolicz-
nościowe wystąpienia, konkurs koron 
żniwnych, artystyczne występy i jak 
zwykle na koniec ludowa zabawa.

Wieś wypiękniała i przystroiła się 
świątecznie, a miejscowi i licznie przy-
byli goście z różnych stron podkreślali 
ogrom pracy, mobilizację i zaangażo-
wanie mieszkańców Browińca Polskie-
go, a także widoczne tego efekty. 

(m)

TRZEBA BYĆ 
DOBRYM JAK CHLEB

GMINNE I POWIATOWE 
DOŻYNKI W BROWIŃCU POLSKIM

W programie artystycznym wystąpił m. in. chór z Nowej Wsi, burmistrz próbował szybkościowej jazdy na hulajnodze, popisywali się strażacy, a całość w namiocie prowadzili: 
Herbert Rzyszka i zaprzyjaźniony Leonard Malcharczyk z Konsulatu Niemiec, który na powitanie, na kolanach wyraził swoje uznanie gospodarzom.

Wieś przygotowuje się do święta.Wieś przygotowuje się do święta.

Wieś świętujeWieś świętuje

Starosta dzielił chlebem. Wystąpiły czeskie mażoretki.

W korowodzie było wesoło.

Zdjęcia: Danuta Hejneman
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Zdjęcia: Olaf Scholz
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Jeszcze 30 lipca w Chrzelicach odbył 
się ponad dwugodzinny trening ko-

szykówki na monocyklach. Organizato-
rem był Ośrodek Szkolenia Monocykli-
stów ICHIRINSHA. Trenowało około 
dwudziestu zawodników dwóch drużyn 
- LZS Chrzelice i LZS 
Żywocice. Trening 
gościnnie poprowa-
dzili dwaj utytułowani 
sędziowie Opolskiego 
Związku Koszykówki 
- Jarosław Szwadowski 
i Jarosław Sokołow-
ski, obaj z Prudnika. 
Ich fachowe, teore-
tyczne uwagi były od-
powiedzią na wiele 
pytań zawodników. 
W trakcie zajęć goście 
praktycznie poka-
zali taktykę i sztukę 
podejmowania decyzji oraz omówili 
na przykładach systemy obrony i ataku 
w trakcie gry.

 Pomimo iż był to tylko trening, duże 
emocje towarzyszyły zawodnikom 
i kilku kibicom obserwującym zmaga-
nia drużyn. Celnością strzałów mogły 
pochwalić się dziewczyny, w tym te naj-
młodsze i najniższe. Tu należy dodać, 
że dziewczyny z Chrzelic i Żywocic two-
rzyły połowę zawodników na treningu. 

Trzeba przyznać, że wszyscy zakoń-

czyli trening bez urazów, mocno zmę-
czeni, ale i bardzo zadowoleni. Także 
goście z Prudnika mile zaskoczeni nową 
formą koszykówki nie kryli zadowolenia 
z przebiegu treningu. Sami także spró-
bowali jazdy na monocyklach. 

Celem treningu było przygotowa-
nie drużyn do pierwszego ofi cjalnego 
meczu koszykówki na monocyklach 
w Polsce, który odbyła się 16 sierpnia 
na boisku w Chrzelicach, przy okazji VI 
Ogólnopolskiego Zlotu Monocyklistów, 
w ramach Dni Chrzelic 2008. Zwycięży-
ły Chrzelice 28 : 20.

Chętnych monocyklistów do zasilenia 
drużyn zapraszamy na treningi. Przepisy 
i wymagania na stronie www.monocy-
kle.pl       Eryk Murlowski

Tradycyjnie, jak co roku trzydzie-
stu bialskich karateków trenowało 

i wypoczywało w czasie wakacji w Sia-
nożętach nad morzem. Jak wspominają 
– było fajnie.

We wrześniu Jakub Kałużka i trener – 
Marek Zabiegała uczestniczyli w warsz-
tatowym zgrupowaniu w Niemczech. 
O pierwszych zawodach w następnym 
numerze.         (m)

KARATE

WSPOMNIENIE WAKACJI

Sala GimnastycznaSala Gimnastyczna
 Publicznej Szkoły Podstawowej w BIAŁEJ Publicznej Szkoły Podstawowej w BIAŁEJ

(wejście od strony podwórka szkolnego)(wejście od strony podwórka szkolnego)

TRENER KLUBU SPORTOWEGO TRENER KLUBU SPORTOWEGO 
„POLONIA – TORAKAN” BIAŁA„POLONIA – TORAKAN” BIAŁA

ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DZIECI, ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DZIECI, 
MŁODZIEŻ I DOROSŁYCHMŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

NA ZAJĘCIA KARATE:NA ZAJĘCIA KARATE:
 WTOREK godz. 17.30 – 19.30 WTOREK godz. 17.30 – 19.30

CZWARTEK godz. 17.30 – 19.30CZWARTEK godz. 17.30 – 19.30

W nietypowy sposób rozpoczyna-
my naszą relację z boisk piłkar-

skich. W poprzednim numerze napi-
saliśmy, że działacze z LZS Ligota B. 
– Radostynia będą musieli przestawić 
bramkę, bo sołtys nie chce się zgodzić 
na przeniesienie namiotu plenerowe-
go. Takim zapisem poczuł się urażo-
ny sołtys z Ligoty B., który jak nam 
oświadczył, powiedział „być może” 
bramka będzie musiała zostać prze-
stawiona” i zażądał sprostowania 
i przeprosin. Jako rzetelna gazeta czy-
nimy zadość sołtysowi i go przepra-
szamy. Wracając jeszcze do bramki, 
to zwyciężył racjonalizm oraz rozsą-
dek i została ona na swoim miejscu. 

PIŁKA NOŻNA

Ruszyły rozgrywki

dokończenie na str. 9

KOSZYKÓWKA NA MONOCYKLACH

Mecz piłki nożnej pomiędzy LZS 
Olbrachcice, a „Polonią” Biała po-

mimo fatalnej pogody jak na wrzesień 
rozegrany był w gorącej atmosferze.

Drużyny grają w klasie B. Olbrachci-
ce zajmują w tej tabeli pierwszą, a Biała 
czwartą pozycję.

Pierwsza połowa meczu przebie-
gała spokojnie i zakończyła się wy-
nikiem 1:0 dla Olbrachcic. Druga 
część była bardziej emocjonująca. 
Zacięta gra obu drużyn obfi towała 
w faule, czego konsekwencją było 
przyznanie dwóch czerwonych 
kartek po jednej dla zawodników 
obydwu drużyn oraz trzech kartek 
żółtych dla graczy z Olbrachcic. 
Pomimo gry w 10 i w większości 
rozgrywanej piłki na połowie gości 
pod bramką Olbrachcic, wystarczy-
ło kilka konkretnych, efektownych 
ataków, aby jeszcze dwa razy poko-
nać bramkarza Polonii i cały mecz 
zakończyć wynikiem 3:0. Bramki 
zdobyli: Mateusz Hupka i Tomasz 
Nowotny 2.

Mecze z udziałem drużyny z Ol-
brachcic zawsze mają dużą widownię. 
Także w Białej pełne trybuny kibiców 
obydwu drużyn na stojąco bardzo 
energicznie przeżywało i komentowa-
ło przebieg meczu. Tak na marginesie 
to „pomysłowość” w wyrażaniu swych 

odczuć i w okrzykach na sędziów 
i zawodników jest nieprawdopodobna 
i nieprzewidywalna także dla samych 
skandujących. Mecze te też nie zawsze 
kończyły się spokojnym rozejściem się 
kibiców i drużyn. To też organizatorzy 

zakładając, że spotkanie to może mieć 
podwyższony stopień ryzyka zadbali 
o policyjny nadzór na boisku.

- Nie podobało się to ani mnie, ani 
naszym zawodnikom. Źle się gra w ta-
kich warunkach, pod nadzorem policji. 
Kto za to zapłaci, gdy w gminnych LZS-

ach nie ma nawet na obuwie sportowe 
– wyrażał swoje opinie Joachim Grelich 
– prezes LZS z Olbrachcic. Ale strzeżo-
nego Pan Bóg strzeże i policja też. Tak 
więc po końcowym gwizdku kibice jed-
ni zadowoleni, drudzy nie, spokojnie 

opuścili stadion w Białej.
Jan Smiatek – sołtys Olbrach-

cic, który wraz z synem jako kibic 
obserwował mecz jest zadowolony 
ze „swoich” piłkarzy. Podkreśla fakt, 
że nie wszyscy zawodnicy klubu 
są mieszkańcami Olbrachcic. Ale też 
nie ma takich wymagań. W samej 
wsi jest wprawdzie wielu chłopców 
grających w piłkę, ale całej, dobrej 
drużyny nie da się na razie skom-
pletować. W drużynie Olbrachcic 
grają więc zawodnicy z „zewnątrz”. 
Chłopcy m. in. z Białej i Chrzelic 
wypatrzeni i pozyskani przez prezesa 
i piłkarskich działaczy: Eugeniusza 
Augustyna, Gabriela Tomalę i Mariu-
sza Mandalę. To oni poza oczywiście 
wszystkimi zawodnikami przyczynili 
się do kolejnego zwycięstwa. 

Następnego dnia - 21 września w nie-
dzielę, juniorzy z Olbrachcic pokonali 
na własnym boisku zawodników „For-
tuny” Głogówek 3:1. I oby tak dalej 
– z optymizmem – dodaje sołtys dumny 
z wyników i postawy obydwu drużyn.

Danuta Hejneman

Biała - Olbrachcice 0:3

Bramkarz z Białej po raz trzeci wyciąga piłkę z siatki, bramkarz z Olbrachcic do końca niepokonany, a kibice szaleją z radości.

Derby pod specjalnym nadzorem
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Przyjaciołom, znajomym,

sąsiadom, delegacjom

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 

we mszy świętej i ostatniej drodze

na miejsce wiecznego spoczynku

ś       p

JERZEGO DANIELA
serdeczne podziękowania

składa żona i dzieci z rodzinami

Przerwa między sezonami trwa-
ła tylko dwa miesiące, a miłośni-
kom piłki nożnej wydawało się, 
że to wieczność i z utęsknieniem cze-
kali na pierwszy gwizdek. 

Pewne potknięcia działaczy spowo-
dowały, że nie doszło do fuzji klubów 
z Białej i Pogórza. Dlatego z niepo-
kojem będziemy śledzić działalność 
bialskiego klubu, który przechodzi 
mały kryzys. Symptomem tego było 
wycofanie trampkarzy z rozgrywek 
(nawet najstarsi kibice nie pamiętają 
sytuacji, aby w Białej nie było tramp-
karzy), wysoka porażka juniorów 
w Lubrzy i niemożność skompleto-
wania „jedenastki” do spotkania mi-
strzowskiego na własnym boisku. 

W obecnym sezonie na pewno bę-
dziemy uważnie przyglądać się posta-
wie juniorów z Pogórza, którzy wspa-
niale wystartowali i będą walczyli 
o miejsce w pierwszej ósemce dające 
prawo gry w nowotworzonej lidze 
międzywojewódzkiej. Bardzo wysoko 
postawili sobie poprzeczkę działa-
cze i zawodnicy z Olbrachcic, którzy 
pragną wywalczyć awans w senio-
rach i juniorach. Założony plan wcale 
nie musi być mrzonką, gdyż klub ten 
pod względem organizacyjnym i ka-
drowym stoi na przyzwoitym pozio-
mie. 

Z ciekawością obserwować będzie-
my beniaminka (LZS Ligota Bialska 
- Radostynia), który w pierwszym 
historycznym meczu zremisował 
na własnym boisku z Rolnikiem Bie-
drzychowice 3:3 mimo, że strzelił czte-
ry bramki – jeden gol samobójczy.

Wyniki pierwszych meczów:
Klasa B seniorów
LZS Niemysłowice – Polonia Biała  4:2
LZS Dytmarów – LZS Olbrachcice  2:1
Polonia Biała – LZS Czyżowice  3:1
LZS Olbrachcice – Fortuna Głogówek  2:1
Polkon Konradów – Polonia Biała  2:4
LZS Lubrza – LZS Olbrachcice  1:5
Polonia Biała – LZS Rzepcze  3:0
LZS Olbrachcice – LZS Czyżowice  6:0

Klasa C seniorów
LZS Ligota Bialska-Radostynia 
– Rolnik Biedrzychowice  3:3
LZS Niemysłowice – LZS Kolnowice  2:2
LZS Ścinawa Nyska – Polonia Pogórze  0:2
LZS Trzebina - LZS Chrzelice  4:1
Rolnik Biedrzychowice – LZS Chrzelice  7:3
Polonia Pogórze – LZS Mieszkowice  6:0
LZS Kolnowice – LZS Ścinawa Nyska  2:1
LZS Ligota Bialska-Radostynia 
– LZS Niemysłowice  5:3

I liga juniorów
LZS Bugaj Nowy – Polonia Pogórze  1:6
Polonia Pogórze – Włókniarz Kietrz  1:0
Odra Koźle – Polonia Pogórze  1:1
OKS Olesno – Polonia Pogórze 2:1

II liga juniorów
LZS Lubrza – Polonia Biała  6:3
Polonia Biała – Victoria Cisek  2:5

Klasa A juniorów
LZS Rudziczka – LZS Olbrachcice  3:6
LZS Olbrachcice – Rolnik Biedrzychowice  3:0v.o.

Liga trampkarzy
LZS Czyżowice – Polonia Pogórze  0:1
Polonia Pogórze – Sudety Moszczanka  2:1
LZS Dytmarów – Polonia Pogórze  0:4

jk.

dokończenie ze str. 8 W ramach Dni Chrzelic fundacja 
Ortus, która jest właścicielem 

ruin tamtejszego zamku zorganizowa-
ła spotkanie na którym przedstawiona 
została koncepcja rewitalizacji parku 
i zamku w Chrzelicach. W spotkaniu m. 
in. uczestniczył burmistrz Białej Arnold 
Hindera, przedstawiciele Rady Powiatu 
z Prudnika oraz przedstawiciele Rady 

Miejskiej w Białej z przewodniczącym 
Joachimem Koszem, dyrektor MGOKS-
TiR w Białej Rafał Magosz i przedstawi-
ciele lokalnej prasy (NTO, Tygodnik 
Prudnicki). 

Bartosz Mioduszewski, przedstawi-
ciel fundacji mówił bardzo ciekawie 
i o samej fundacji i pomyśle na rewita-

lizację chrzelickiego zamku. Fundacja 
Ortus w swoich założeniach ma na celu 
wspieranie oraz inicjowanie dialogu 
kultur, wymiany międzykulturowej 
i artystycznej, rewitalizację i ochronę 
zabytków oraz wspieranie rozwoju ka-
pitału ludzkiego oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. 

Pomysłem na rewitalizację zamku 

jest stworzenie Centrum Dialogu Kul-
tur - Zamek w Chrzelicach. W dzisiej-
szych ruinach zamku miałaby powstać 
instytucja kultury, która propagowałaby 
sztukę współczesną w kulturach świata 
poprzez czasowe wystawy, imprezy ar-
tystyczne, międzynarodowe spotkania 
studentów, przeglądy, warsztaty, festi-

wale itp. Obok zamku planuje się rów-
nież budowę nowoczesnego centrum 
konferencyjno – hotelowego.

Pomysł jest piękny, tylko wątpliwości 
budzi sposób fi nansowania całej inwe-
stycji. Jak informowali przedstawiciele 
fundacji nie stać ich na realizację tak 
ambitnych planów więc zamierzają szu-
kać możliwości pozyskania środków 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Samorządu Wojewódz-
twa Opolskiego oraz innych źródeł. 

Życzymy im powodzenia w tych dzia-
łaniach i będziemy obserwować działa-
nia fundacji na rzecz chrzelickiego par-
ku i zamku.

(rm) 

Odbudujemy zamek?

Drugi miesiąc wakacji obfi tował 
w liczne potyczki sportowe. Dwu-

krotnie rywalizowali piłkarze, tyle samo 
pingpongiści i siatkarze (na piasku). 
Tradycyjnie największym zainteresowa-
niem cieszą się zmagania piłkarskie. 

W pierwszym turnieju na sfatygowa-
nym boisku w parku miejskim rywali-
zowało 9 zespołów. Najlepsza okazała 
się „Zielona Skoda” z Prudnika, która 
wystąpiła w następującym zestawieniu: 
P. Chudy, P. Mochnik, T. Gurgul, T. Ko-
ciołek, M. Sokołowski. Drugie miejsce 
przypadło „Energy 2000” z Kolnowic, 
a trzecie zespołowi o nazwie „Indian 
Warios”z Lubrzy. Do drugiego turnie-
ju przystąpiło o dwa zespoły mniej, 
ale emocji nie zabrakło. O mistrzow-
skim tytule zadecydowały dopiero trzy 
serie rzutów karnych.

Ostatecznie główne trofeum przy-
padło „Bykom” z Białej, którzy wystą-
pili w „starym” składzie (D. Bania, M. 
Czerniak, T. Ekalt, P. Piotrowski, M. 
Rudolf, F. Czerwiński, S. Adamik), dru-

gie miejsce dla „Warios”, a trzecie dla 
„Zielonej Skody”.

Rywalizacja o miano najlepszego 
tenisisty stołowego w naszej gminie 
od pewnego czasu rozgrywa się po-
między dwoma zawodnikami: Arturem 
Onufrejowym i Patrykiem Banią. Pozo-
stałym zostaje walka o trzecie miejsce. 
Nie inaczej było i na ostatnich turnie-
jach. Pierwszy wygrał Patryk przed 
Arturem a trzeci był Joachim Kosz. 
W drugim już Artur był lepszy od Pa-
tryka a na trzecim miejscu uplasowała 
się Anna Danylczuk (Kędzierzyn-Koź-
le). 

Nie mają szczęścia do pogody siat-
karze. Już od kilku lat gdy organizo-
wane są zawody siatkówki plażowej 
jest bardzo zimno, wietrznie i chmur-
nie. Nie zraża to jednak zawodników, 
którzy nigdy nie zawodzą i licznie mel-
dują się na boisku przy basenie. Inną 
tradycją (niezbyt miłą) jest to, że nasze 
zawody wygrywa drużyna spoza naszej 
gminy. W pierwszym turnieju najlepsi 

byli Kamil Lubaszka i Dawid Zalewski 
(Lubrza), którzy wyprzedzili duet Artur 
Onufrejów, Bartłomiej Strzałkowski. 

Trzecie miejsce przypadło zespoło-
wi w składzie Tomasz Bania, Krzysztof 
Woźniak. 

Ostatni turniej siatkarzy był bardzo 
emocjonujący i większość spotkań mu-
siało kończyć się tie breakiem. Osta-
tecznie zawody wygrał zespół z Prud-
nika w składzie: Marcin Bajak, Adrian 
Raróg, który pokonał Artura Onufre-
jowa i Bartłomieja Strzałkowskiego 
2:1 (ostatni set 15:13). Trzecie miejsce 
przypadło Anecie Graba i Sławomirowi 
Adamikowi.

Najlepsi w poszczególnych zawodach 
obdarowani zostali cennym sprzętem 
sportowym i okolicznościowymi pu-
charami.

Dobra organizacja oraz wartościowe 
nagrody powodują, że imprezy orga-
nizowane w naszej gminie przybierają 
rangę imprez ponadlokalnych.

(J.K)

Sportowy sierpień

KRONIKA POLICYJNA
2 lipca w Białej włamano się do baru „Enigma” i z automatu do gry zręcznościowej skra-

dziono 625 złotych.
9 lipca w Śmiczu po włamaniu do sklepu ogólnospożywczego skradziono towar wartości 

około 3.000 złotych.
10 lipca  * w Nowej Wsi 17 – latek groził pozbawieniem życia i spaleniem dobytku mieszkań-

cowi Gostomi.
  * w Białej 16 latek skradł portfel z pieniędzmi i dowód osobisty mieszkance Białej.
11 lipca  w Białej 59 letni mężczyzna znęcał się fi zycznie i psychicznie nad członkami rodzi-

ny.
20 lipca w Brzeźnicy 33 letni kierowca prowadził samochód w stanie nietrzeźwym.
21 lipca * w Wilkowie skradziono z garażu urządzenie mechaniczne. Straty 1.000 zł.
 * w Białej z otwartego samochodu osobowego skradziono na szkodę mieszkanki 

Białej telefon komórkowy i portfel z zawartością 390 zł.
24 lipca w Białej 20 latek skradł z mieszkania i pieniądze. Wartość strat – 420 zł.
27 lipca w Białej 24 latek przywłaszczył sobie na krótko pojazd mechaniczny na szkodę 

mieszkańca miasta. Straty 3.000 zł.
28 lipca w Białej włamano się do obiektu gimnazjum i skradziono sprzęt komputerowy. Stra-

ty 4.000 zł.

1 sierpnia w Gostomi interweniowano u 34 letniego mężczyzny, który uporczywie uchylał się 
od płacenia alimentów na rzecz nieletnich dzieci.

5 sierpnia  w Chrzelicach 37 latek groził pozbawieniem życia i pobiciem członkowi najbliższej 
rodziny.

10 sierpnia w Białej skradziono olej napędowy ze stacji paliw o wartości około 3.000 zł.
12 sierpnia  w Mokrej czterech sprawców w wieku 25, 32, 35 i 39 lat oszukało podczas sprzedaży 

biżuterii mieszkańca Łącznika i Białej.
14 sierpnia  w Białej pobito 20 letniego mieszkańca miasta. Sprawcy mają 24 i 26 lat.
15 sierpnia w Miłowicach 56 latek znęcał się fi zycznie i psychicznie nad członkami najbliższej 

rodziny.
17 sierpnia  w Białej po włamaniu do baru skradziono pieniądze i alkohol na kwotę 500 zł.
24 sierpnia w Łączniku 47 latek wymusił pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu ulic i spo-

wodował wypadek drogowy w wyniku którego zostały ranne dwie osoby.
30 sierpnia  w Białej mieszkańcowi Kolnowic skradziono pieniądze i dowód osobisty.
 Rowerzyści w stanie nietrzeźwym poruszali się po drogach publicznych: 8 lipca w 

Pogórzu - (32 lata), 11 lipca na trasie Dobroszewice – Józefów – (55), 16 lipca w 
Kolnowicach – (49), 3 sierpnia w Łączniku - (49), 16 sierpnia w Łączniku – (59), 18 
sierpnia w Pogórzu – (32), 19 sierpnia w Śmiczu – (52), 22 sierpnia w Wilkowie (58), 
27 sierpnia w Śmiczu – (49) i (54), 31 sierpnia w Pogórzu (42) i (43).

Albert PLICKO (70 lat)
z Wasiłowic – 5 sierpnia

Elżbieta KOP (77) 
z Łącznika – 10 sierpnia

Rosa ERNST (81)
z Grabiny (DPS) – 12 sierpnia

Martha PRZYWARA (84)
z Łącznika – 12 sierpnia

Dorota STOSIEK (76)
z Brzeźnicy – 27 sierpnia

Joachim KUSIEK (47)
z. Czartowic – 28 sierpnia

Jerzy DANIEL (75)
z Chrzelic – 30 sierpnia

Teofil KOŻUCH (64)
z Radostyni – 30 sierpnia
Tomasz ŻUROWSKI (19)

z Ligoty Bialskiej – 30 sierpnia

 Odeszli�

Ruszyły rozgrywki
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Na tablicy ogłoszeń tutejszego urzę-
du wywieszono na okres 21 dni 

wykaz nieruchomości stanowiących 
własność gminy Biała przeznaczonych 
do sprzedaży:

- działki gruntu 26/2 k.m.1 o pow. 
0,3972 ha położonej w Józefowie

- działki gruntu 1541/1 k. m. 24 o pow. 
0,0058 ha położonej w Białej.

- lokali mieszkalnych nr 1,4,5 poło-
żonych w Białej ul. Armii Ludowej 8

- lokali użytkowych nr 3u i 5u położo-
nych w Białej ul. Prudnicka 4 

Osoby, którym przysługują jakie-
kolwiek prawa wynikające z przepisów 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
lub innych ustaw winne zgłosić swoje 
roszczenie w terminie 6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

 Na tablicy ogłoszeń wywieszono wy-
kaz działek gruntu położonych w Miło-
wicach, Śmiczu, Łączniku, Ligocie Bial-
skiej, Grabinie i Białej przeznaczonych 
do wydzierżawienia.

Działając zgodnie z §3 ust.1 Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 
Nr 207 poz. 2108).

OGŁASZA
10 października 2008 roku o godzi-

nie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbę-
dzie się II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Biała, działki gruntu 
położonej w Kolnowicach.

 Nieruchomość oznaczona jest w ope-
racie ewidencji gruntów jako działka 
225/2 mapa 2 o powierzchni 0,2200 ha, 
zapisana jest w księdze wieczystej KW 
47391 i stanowią mienie gminy Biała. 
Działka położona jest w strefi e środko-
wej wsi Kolnowice, przy głównej dro-
dze prowadzącej przez wieś. Działka 
usytuowana jest w granicach zabudowy 
siedliskowej wsi w sąsiedztwie działki 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 
W chwili obecnej niezabudowana, zloka-
lizowana w terenie posiadającym dostęp 
do istniejącej infrastruktury technicznej: 
sieci elektrycznej i wodociągowej. Kształt 
działki nieregularny-wielokąt nieforem-
ny. Działka nie ogrodzona. Brak planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
wsi Kolnowice. 

W obowiązującym Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Biała teren 
na którym usytuowana jest przedmio-
towa nieruchomość oznaczona jest sym-
bolem ZZ P15 co oznacza obszar zabu-
dowy zagrodowej, trwałego zachowania 
ładu przestrzennego. Działka w chwili 
obecnej użytkowana rolniczo, PS-II-
0,1600 ha, PS-IV-0,0600 ha. Gmina Bia-
ła jest jedynym właścicielem nierucho-
mości; nieruchomość nie jest obciążona 
na rzecz osób trzecich. Cena nierucho-
mości w I przetargu wynosiła 18 260,00 
zł. Cena wywoławcza nieruchomości 
w II przetargu wynosi 14 600,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest wniesienie w terminie 
do dnia 6 października 2008 roku 
wadium w kwocie 1 500,00 zł (słow-
nie: jeden tysiąc pięćset złotych) 
na konto Urzędu Miejskiego w Białej 
nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 
0003 w Banku Spółdzielczym w Białej 
lub w kasie urzędu pokój nr 10. Za ter-
min wniesienia wadium przyjmuje się 
datę wpływu całej kwoty wadium na w/
w rachunek bankowy.

Postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągle-
niem do pełnych dziesiątek złotych.

Informacje dodatkowe:
W przetargu mogą brać udział osoby 

prawne i osoby fi zyczne. Do uczestni-
ctwa w przetargu osoby prawne winny 
przedłożyć aktualny wypis ze stosow-
nego rejestru. Wpłacone wadium zali-
czone zostanie na poczet ceny nabycia. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli 
osoba wygrywająca przetarg uchyli się 
od zawarcia umowy notarialnej. Wa-
dium wpłacone przez pozostałych 
uczestników przetargu podlega zwro-
towi. Cena osiągnięta w przetargu płat-
na jest jednorazowo przed zawarciem 
umowy notarialnej. Termin zawarcia 
aktu notarialnego zostanie wyznaczony 
w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnię-
cia przetargu. Nabywca nieruchomości 
ponosi koszty operatu szacunkowego 
w wysokości 122,00 zł, wyrysu i wy-
pisu 120,00 zł oraz koszty notarialne 
i sądowe. Zgodnie z art.3 ust.4 ustawy 
z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz. 592z 
2003 roku) prawo pierwokupu nieru-
chomości z mocy w/w ustawy przy-
sługuje Agencji Nieruchomości Rolnej 
działającej na rzecz Skarbu Państwa, 
chyba, że nabywcą nieruchomości bę-
dzie osoba posiadająca i prowadząca go-
spodarstwo rolne. Wszelkie informacje 
dodatkowe można uzyskać w Referacie 
Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomoś-
ciami i Informatyki pokój nr 5 lub tel. 
(077) 4388546 w godzinach pracy urzę-
du od 7 30 do 1530.

Burmistrz Białej zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu w przypadku 
zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

BURMISTRZ BIAŁEJ

INFORMUJE

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 
marca 2006 r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379) 
informuję, że w terminie od 1 września 
do 30 września 2008 r. przyjmowa-
ne będą wnioski o zwrot podatku. Do 
wniosku należy dołączyć fakturę stano-

wiącą dowód zakupu oleju napędowego 
wystawioną w okresie od 1 marca do 31 
sierpnia 2008 r. Wnioski dostępne są w 
Urzędzie Miejskim w Białej w pokoju 
nr 15 i 16 (II piętro) oraz na stronie in-
ternetowej www.bip.biala.gmina.pl.

Klaudia Kopczyk 
- skarbnik gminy

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Sprzedam działkę o pow. 0,84 ha
przy ul. Oświęcimskiej w Białej

tel. 0 77 466 89 91

... w imieniu swoich członków składa 
serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy na początku tego roku zdecydo-
wali się przekazać 1 procent swojego 
podatku na cele statutowe naszego sto-
warzyszenia.

Na konto stowarzyszenia wpłynęło 
1797 złotych, przekazanych przez urzę-
dy skarbowe w Prudniku, Nysie, Kędzie-
rzynie Koźlu i Warszawie.

Serdecznie dziękujemy

Stowarzyszenie
Bialska Orkiestra Dęta

Niejednokrotnie mieli Państwo 
okazję o nas przeczytać na łamach 

„Panoramy Bialskiej” i „Tygodnika 
Prudnickiego”, o naszych sukcesach 
i występach plenerowych. Zespół 
uświetniał nie tylko imprezy w powie-
cie, ale także nieco odległych miejsco-
wościach. Zajmowaliśmy wysokie miej-
sca w konkursach m.in. prudnickim 
„Rytmie”, Wojewódzkim Przeglądzie 
Tańca w Ozimku i na Festiwalu Tańca 
w Gorzowie Śląskim. Wszędzie mieli-
śmy możliwość spotkać 
się z państwa życzli-
wością i otwartością. 
Szczerze dziękujemy 
za gorące brawa, który-
mi nas Państwo obda-
rzyli. Niestety pewne 
rozdziały życia kończą 
się z biegiem czasu. Ten 
nasz PONKowy rozdział 
nie zakończył się dla nas 
szczęśliwie. Po pięciu 
latach istnienia zespół 
kończy działalność, gdyż 
nasza najukochańsza 
Pani Ola Knop z przy-
czyn osobistych musiała 
opuścić zespół. Chcemy 
Pani za wszystko po-
dziękować.

To dla nas wielki cios, 
bo nadała Pani temu zespołowi charak-
ter, styl, rozmach, unikatową i bardzo 
oryginalną nazwę (przyp. proszę prze-
czytać nazwisko Knop od tyłu). 

„Taniec to nie układ fi gur, żeby się 
go nauczyć, trzeba go pokochać.”

Włożyła Pani całe swoje serce 
i wszystkie swoje siły, by nauczyć nas 
kochać to, co sprawia Pani radość 
od tylu lat. Wprowadziła nas Pani 
w magię tańca. Stworzyła Pani wspa-
niałą taneczną rodzinę, której teraz 
tak trudno jest przyjąć tę wiadomość, 
że to już koniec. Bez Pani nie będzie 
już tak samo. Razem z Panią odeszło 
wszystko. 

„Każdy taniec jest odkryciem nas sa-
mych.” Martha Graham

Każdy z nas, z Pani pomocą odkry-
wał możliwości swojego ciała. Czasem 
kosztowało nas to wiele bólu i łez, 
ale było warto. 

„Bo tancerz tańczy tylko i wyłącz-
nie dla widowni.

Sprawia że ona przeżywa to samo. 
Dla siebie to sobie tancerka może 

w domu przy depilacji tańczyć.” 
Wielu tancerzy dzięki występom 

przed szerszą publiką przełamywa-
ło swoje słabości, stawali się bardziej 
pewni siebie. Dreszczyk emocji po-
budzał nas do działania. Największą 
radość sprawiały nam Pani łzy wzru-
szenia i momenty, w których była Pani 
z nas bardzo dumna.

„Ktokolwiek powiedział, że słońce 

przynosi szczęście, ten nigdy nie tań-
czył w deszczu.”

Pamięta Pani te szalone chwile? 
Nasze wygłupy? I taniec boso w ule-
wie? My nigdy nie zapomnimy Pani 
poczucia humoru i optymistycznego 
nastawienia do życia. Przepraszamy 
za to, że czasami musiała Pani pod-
nieść na nas głos i za to, że zawodzi-
liśmy. Gdybyśmy mogli cofnąć czas, 
takie sytuacje nigdy by się już nie po-
wtórzyły. 

Dziękujemy za te wszystkie szalone 
biwaki. Za to, że zapraszała Pani in-
struktorów specjalizujących się w roz-
maitych stylach tańca. Oprócz tańca 
mażoretkowego, disco dance i show 
dance poznaliśmy elementy baletu, 
jazzu i hip-hopu.

Przede wszystkim dziękujemy Pani 
za te cudowne 5 lat tańca. Za cierpli-
wość, wytrwałość, uśmiech, poczucie 
humoru i za to, że zawsze mogliśmy 
z Panią porozmawiać jak z prawdzi-
wym przyjacielem. Za „Nie Jezu, tylko 
PANI OLU.” Przepraszamy, że nie po-
dziękowaliśmy Pani w dniu ostatniego 
naszego występu, ale nikt z nas nie po-
trafi ł wydusić z siebie słowa. Już na za-
wsze zostanie Pani w naszych sercach. 
Nigdy o Pani nie zapomnimy. Mamy 
nadzieję, że będzie możliwość czę-
sto się spotykać. I tak jak sobie Pani 
życzyła, nie zrezygnujemy z tańca. 
Będziemy dalej pogłębiać i szlifować 
to tak wspaniałe hobby, które zasiała 
Pani w naszych sercach i umysłach. 
Nauczyła nas Pani podstaw, teraz war-
to wszystko kontynuować. Jest Pani 
dla nas wzorem i autorytetem. Życzy-
my Pani wspaniałego dalszego życia, 
wielu sukcesów zawodowych i tanecz-
nych. 

Niech Pani będzie dalej tak wspa-
niałą i życzliwą osobą. Jeszcze raz 
DZIĘKUJEMY! Kochamy Panią! GO 
PONK!

Tancerze zespołu PONK

PONK - o tańcu nie da się pisać,
taniec trzeba tańczyć.

DZIĘKUJEMY
PANI OLU

Ostatnie zajęcia PONK-ów prowadzone przez Aleksandre Knop
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@ Bezpieczeństwo

 @ Kontrola

  @ Oszczędność

   @ Wygoda

Tylko teraz wydanie pierwszej karty VISA E L E C T R O N

GRATIS!

Karta VISA BS w Białej

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Prudnik 077/438 77 16 Rudziczka 077/437 66 26
Olbrachcice 077/438 76 74 Łącznik  077/437 63 84
Głogówek 077/437 36 05 Błażejowice 077/437 34 30
Biała  077/438 75 45, 077/438 71 59, 077/438 76 16

Możliwość zakupu na raty

Oferuje w atrakcyjnych cenach:
OPAŁ (węgiel, koks, miał, fl ot), MAT. BUDOWLANE, 

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

Promocja obowiązuje do dnia 31-12-2008 r.

Kopalnia piasku
i żwiru, kompleks

w Łączniku
O FE R UJ E

Tel.: 0 77 437 55 55
509 411 445

w sprzedaży:
piaski budowlane

i tynkarskie,
żwiry, 

mieszanki budowlane 
oraz żwiry dekoracyjne.
 Możliwość zakupienia

 towaru wraz z transportem

Starosta Prudnicki wykonując zapisy 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujaw-
nianiu w księgach wieczystych prawa włas-
ności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 
U. Nr 191, poz. 1365) apeluje do mieszkań-
ców powiatu prudnickiego, którzy są właś-
cicielami lub posiadaczami nieruchomości 
o sprawdzanie w księgach wieczystych sta-
nów prawnych swoich nieruchomości.

Jednocześnie starosta przypomina, iż 
to właściciele nieruchomości są uprawnie-
ni i zobowiązani do ujawniania przysługu-
jących im praw odpowiednio w księgach 
wieczystych (art. 35 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 
1361) oraz w ewidencji gruntów i budyn-
ków (art. 22 ust 2 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi cz-
ne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, 
poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

W starostwie uruchomiono punkt 
informacyjno-konsultacyjny, który ma 
doradzać w kwestiach prawnych i geode-
zyjnych. Pracownicy starostwa w razie 
potrzeby udzielać będą informacji i wyjaś-
nień problematyki prawnej i geodezyjnej, 
w zakresie czynności niezbędnych do uzy-
skania tytułu prawnego do zajmowanych 
nieruchomości i ujawnienia prawa włas-
ności w księgach wieczystych. 

Punkt informacyjno – konsultacyjny 
mieści się w siedzibie Wydziału Geodezji, 
Kartografi i, Katastru i Gospodarki Nieru-
chomościami przy ul. Parkowej 10. Punkt 
dostępny jest w godzinach pracy urzędu 
w każdy piątek, godz. 730 – 1530). 

Apel do mieszkańców
powiatu prudnickiego 

Wykopy, usługi koparko – ładowarką

- instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe
- fundamenty, ogrodzenia, budynki, chodniki

- przydomowe, oczyszczalnie ścieków, szamba
- i inne prace ziemne, niwelacje terenu

- załadunek samochodów

tel.: (0) 77 43 75 019, (0) 603 963 832

Wykonujemy wykopy pod: JCB

NOWO OTWARTY

GABINET 
WETERYNARYJNY

lek. wet. Jan Stroka
tel. kom. (0) 728 453 018

Świadczy usługi w zakresie
profi laktyki i leczenia

małych i dużych zwierząt 
stacjonarnie i w terenie.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek od 8.00 do 20.00

sobota - od 8.00 do 13.00

Nagłe przypadki DYŻUR CAŁODOBOWY
Adres gabinetu: Wilków 43, 48 – 210 Biała

Autoryzowany dystrybutor 
telewizji nowej generacji n

w Białej

oferta startowa od 38 zł

KOMTEC PUH 
Biała ul. Rynek 3-4
TEL. 77 43 87 338,

    72 84 79 960
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Od pierwszych dni lipca, przez dwa 
miesiące w Miejsko – Gminnym 

Ośrodku Kultury Sportu Turystyki 
i Rekreacji w Białej prowadzone były 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

9 lipca 30 osobowa grupa pozna-
wała zabytki Białej. Mogliśmy dzięki 
uprzejmości pana Zdzisława Kuła-
kowskiego wejść do pomieszczeń bial-
skiego zamku. Dzieci po raz pierwszy 
zobaczyły pomieszczenia gdzie uczyli 
się ich dziadkowie i rodzice. Szkoda, 
że zamek coraz bardziej niszczeje. 
W planach było również wspólne 
ognisko, ale deszcz pomieszał nam 
szyki. Spotkanie z panem policjan-
tem Januszem Bojkowskim odbyło 
się w Ośrodku Kultury, a na koniec 
wszystkich poczęstowano pieczoną 
kiełbaską i napojami ufundowanymi 
przez „Ustroniankę”.

28 lipca wystąpiło Studio Ma-
łych Form Teatralnych „ART – RE” 
z Krakowa ze sztuką „Latający kufer”. 
Przedstawienie kolorowe i roześmiane 
bardzo się dzieciom podobało.

Hitem lata była wycieczka do 
„Dinoparku” w Krasiejowie i opolskiego 
ZOO w której uczestniczyło 80 dzieci 
z opiekunami (2 autokary).W pawilo-

nie paleontologicznym zobaczyliśmy 
fi lm o dinozaurach, pod tafl ą szklanej 
podłogi szczątki dinozaura. Dzieci po-
znały historię znaleziska, kupiły sobie 
wiele pamiątek związanych z dinozau-
rami. W opolskim ZOO zwiedziliśmy 
pawilony ze zwierzętami i pobawiliśmy 
się na placu zabaw. Oczywiście jak każ-
da wycieczka do Opola zakończyła się 
w „McDonald’s”. W godzinach wieczor-
nych pełni wrażeń wróciliśmy do Białej.

26 sierpnia na zakończenie wa-
kacji pojechaliśmy z dziećmi do 
opolskiego „Kinoplexu” na fi lm 
„Kung – Fu Panda” po którym chy-
ba wszyscy zostaliśmy karatekami. 
Na zakończenie oczywiście McDo-
nald’s” i ostatnia wakacyjna uczta. 
To był ostatni też wspólny „wypad” 
z dzieciakami podczas jeszcze trwają-
cych parę dni wakacji. Wszystkim było 
bardzo żal, że to koniec. Dzięki naszym 
działaniom większość bialskich dzieci 
i nie tylko, nie odczuwała, że w wakacje 
musi zostać w domu. 

Dyrekcja oraz pracownicy Ośrod-
ka Kultury w Białej życzą wszystkim 
młodym przyjaciołom samych szóstek 
w nowym roku szkolnym.

Elżbieta Malik

W opolskim ZOO

Spotkanie z policjantem
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W WILKOWIE
Ekipa bialskiej spółki „Wodociągi i Kanalizacja” naprawia przepust zniszczony przez ulewę.

Zdjęcie: D. Hejneman

Mc`Donalds – rura zjeżdżalnia W Krasiejowie


