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BIALSKA PANORAMA Z DREZYNĄ.
Zdjęcie w czasie pleneru

wykonał Rafał Hajewski z Warszawy.
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Po raz pierwszy gościliśmy 
w Białej ambasadora Stanów 
Zjednoczonych. Victor Ashe 
13 października odbył krót-
kie, kurtuazyjne spotkanie 
z władzami miasta: burmi-
strzem - Arnoldem Hinde-
rą, przewodniczącym Rady 
Miejskiej – Joachimem Ko-
szem i sekretarzem urzędu 
– Grażyną Biały. 

Ambasador USA

w Białej

W poprzednim numerze pisząc o najpiękniejszej zagrodzie prezentowany był budynek „od frontu”, 
natomiast najefektowniej – teraz w jesiennej szacie – prezentuje się ogród. 

Przypomnijmy, że pierwsze miejsce w konkursie gminnym przyznane zostało posiadłości Bernadety
(przepraszamy za zmianę imienia w poprzednim numerze) i Antoniego Czerwińskich z Olbrachcic. 

Zdjęcia z ogrodu jeszcze na str. natomiast o wydarzeniach z kolarskiego życiorysu córki – Joanny na str. 10

Przed Urzędem Miejskim. O wizycie na str. 2

Reprezentacja wsi na wojewódzkim podsumowaniu konkursu „Piękna wieś opolska” odbierała 
trzecią nagrodę i wzięła udział w przemarszu 7 uczestników. O uroczystości w Kadłubie na str. 2 Z
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Cmentarz żydowski
PAMIĘTAMY? – NIE PAMIĘTAMY?

Zaduszkowe refl eksje na str. 9

Z takimi gniazdami szerszeni 
bialscy strażacy też sobie radzą.

Dziewczyna na rowerze 
– Joanna Czerwińska

Janusz Siano z Chrzelic – członek zarządu powiatu, przy stole 
ping – pongowym. O mistrzostwach samorządowców na str. 8. W Białej przy ul Opolskiej powstaje sklep „Biedronka”

JESIENNY PARKJESIENNY PARK
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- czyli 50 – lecie pożycia
małżeńskiego świętowali:

Jubilatom życzymy wielu jeszcze 
wspólnych lat 

w zdrowiu i radości.

Krystyna i Józef
PIKULOWIE

z Otok – 10 października.

W jubileuszowej edycji konkursu 
„Piękna wieś opolska 2008”, organi-
zowanej przez samorząd wojewódz-
twa w ramach Programu Odnowy 
Wsi, CHRZELICE zajęły trzecie miej-
sce. 

Wybór swój komisja uzasadniła 
tak: Chrzelice działania w kierunku 
odnowy wsi rozpoczęły w 2003 roku, 
a do dnia dzisiejszego zrealizowały 
bogaty wachlarz projektów kształtu-
jących ich indywidualny wizerunek 
i specyfi kę. Wieś cechuje dbałość 
o obiekty publiczne, do których mo-
żemy zaliczyć m. in. Wiejskie Cen-
trum Kultury i Rekreacji oraz Wiej-
skie Centrum Integracji, jak również 
zielone tereny publiczne.

Chrzelice posiadają wyróżnik, ja-
kim są monocykle, a dzieci i młodzież 
na nich jeżdżąca, na trwałe wpisały 
się w obraz wsi. Wieś jest atrakcyj-
nym miejscem zamieszkania z bogatą 
ofertą życia kulturalnego i społecz-
nego oraz rozrywki dla osób przy-
jezdnych. Aktywne Stowarzyszenie 
Odnowy Wsi, w skład którego weszli 
członkowie wszystkich organizacji 
działających na wsi i liczne projekty 
świadczą o pomysłowości i zaangażo-
waniu mieszkańców w kształtowanie 
specyfi ki miejscowości tak by wizja 
„Nie ma okolice nad Chrzelice” stała 
się w przyszłości rzeczywistością.

Do Kadłuba – wsi, która w tym 
roku uznana została za najpiękniejszą 
– po odbiór nagrody pojechało dzie-
więć osób. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą święta, potem był przemarsz 
przez wieś, czas na kawę, ciasto, chleb 
ze smalcem i szpyrkami, poczęstu-
nek z pyszną golonką,  występy dzieci 
(wokalne, krasomówcze i taneczne 
– mażoretki), które działają w Kadłu-
bie, no i oczywiście uroczyste wrę-
czenie nagród. Z rąk przedstawicieli 
władz wojewódzkich nagrodę odebra-
li: Janusz Siano - lider Odnowy Wsi 
i Danuta Roden – sołtys.  Burmistrz 
A. Hindera  uhonorował ich również 
bukietem kwiatów.

Piękna wieś opolska

NAGRODA
DLA CHRZELIC

Po raz pierwszy gościliśmy w Białej 
ambasadora Stanów Zjednoczonych. 
Victor Ashe 13 października odbył krót-
kie, kurtuazyjne spotkanie z władzami 
miasta: burmistrzem - Arnoldem Hin-
derą, przewodniczącym Rady Miejskiej 
– Joachimem Koszem i sekretarzem 
urzędu – Grażyną Biały. 

Jako długoletni burmistrz miasta 
Knoxville w stanie Tennessee jest głębo-
ko zainteresowany problematyką funk-
cjonowania samorządów terytorialnych 
w Polsce. Stąd, jak sam mówi, przy-
najmniej raz lub dwa razy w tygodniu 
odwiedza gminy poznając ich przed-
stawicieli jak i ich problemy, deklaru-
jąc w każdej chwili gotowość służenia 
pomocą i doświadczeniem, obiecując, 
że nie były to spotkania jednorazowe.

Ambasador w tym samym dniu rano 
odwiedził Dziesiątą Brygadę Logistycz-

ną w Opolu, gdzie wyraził nadzieję, 
że już niedługo zostaną zniesione wizy 
dla Polaków. Po wizycie u nas spotkał 

się z burmistrzem Prudnika i Głogówka. 
Wywiózł z ziemi prudnickiej pozytyw-
ne wrażenia, także kulinarne. W Białej 
np. bardzo smakowały mu wypieki na-
szych cukierników, którymi został po-
częstowany.

Victor Ashe ma 63 lata. W roku 
1967 ukończył Uniwersytet w Yale z tytu-
łem licencjata historii, a siedem lat póź-
niej otrzymał dyplom nauk prawniczych 
na Wydziale Prawa uniwersytetu Ten-
nessee. W roku 2004 został mianowany 
przez prezydenta George’a W. Buscha 
na stanowisko ambasadora w Polsce. 
Do tej pory odwiedził ponad 150 miej-
scowości we wszystkich 16 wojewódz-
twach. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci 
– 11 letnią Martę i 14 –letniego Victora. 
Lubi piesze wędrówki i chętnie oddaje 
się lekturze książek historycznych.

D. Hejneman 

Ambasador USA w Białej

Goście i gospodarze – wymiana widokówek.

To już czwarte pokolenie rodziny 
Grelichów z Olbrachcic opiekuje się 
lurdzką grotą w Olbrachcicach. Figura 
Matki Boskiej i oryginalny kamień tu-
fowy przywiezione zostały pociągiem 
prosto z Lourdes.

- Rodzice mi opowiadali – mówi 
Joachim Grelich – że pradziadek, wy-
kształcony człowiek, który dużo też 
podróżował, jak zobaczył oryginalną 
grotę, postanowił taką samą zbudo-
wać w Olbrachcicach. To było w roku 
1938. Zaraz po poświęceniu, pradzia-
dek zmarł. Od tamtego czasu kolejne 
pokolenia rodziny opiekują się grotą. 
Teraz czas mój i żony, ale już i dzieci, 
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Grota w Olbrachcicach

RODZINNA TRADYCJA

Zdjęcie: Jan Smiatek

Pieniądze szpitalowi ofi arowali: 
Bolesław Opiłka z Białej i Lidia Głuch 
z Otmuchowa.

Produkty spożywcze kuchni szpi-
talnej przekazali: Jurkiewicz z Wilko-
wa – jajka, Rita Vogel z Białej – seler, 
buraczki, pietruszkę, Maria Kasicz 
z Białej – buraki. Jedna osoba anoni-
mowo dostarczyła  szpitalowi worek 
ziemniaków. Komitet organizacyjny 
Powiatowych Dożynek w Browińcu 
Polskim ofi arował chorym szpitala 
kilka blach śląskiego kołacza.

Piotr Apostel – właściciel Zakładu 
Elektryczno – Mechanicznego z Otok 
po raz kolejny wykonał bezpłatnie 
w szpitalu naprawy urządzeń elek-
trycznych. Tym razem dokonał gene-
ralnej przebudowy sieci elektrycznej 
zasilającej ucyfrowiony rentgen.

Marek Zator z Rudziczki wykonał 
darmowo tablice informacyjne dla 
szpitalnych potrzeb. Klaus Kaul, były 
mieszkaniec Białej przywiózł z Nie-
miec dla naszego szpitala sześć wóz-
ków inwalidzkich w bardzo dobrym 
stanie. Elżbieta Kaul z Białej przeka-
zała szpitalowi bieliznę pościelową.

Wszystkim wspomnianym osobom 
w imieniu chorych za dary serdecz-
nie dziękujemy i prosimy o dalsze 
wszechstronne wspieranie naszego 
szpitala.       Kazimierz Kasicz

Dary dla bialskiego szpitala

przyzwyczajone do rodzin-
nego obowiązku włączają się 
w porządkowanie. Kilka lat 
temu kuzynka z Niemiec za-
łatwiła ławki, kostkę bruko-
wą, zadaszenie tylnej części 
groty.

Przy grocie odbywają się 
majówki i różne parafi al-
ne uroczystości, w których 
uczestniczą też mieszkańcy 
należącego do parafi i Słoko-
wa. Przy grocie świętowali 
też swoje 100 – lecie miej-
scowi strażacy, a ostatnio 
odbyła się bardzo uroczysta 
msza – dziękczynna z udzia-

łem orkiestry z Ligoty Bialskiej z okazji 
jubileuszu. Minęło 70 lat od zbudowa-
nia groty. W przygotowania do uroczy-
stości włączyli się wszyscy parafi anie, 
aby przygotować ołtarz, uporządkować 
otoczenie, doprowadzić prąd, aby za-
grać mogły organy.

Obok, również na działce Grelichów 
stoi dużo starszy, kamienny krzyż. 
Mieszkańcy wsi w roku 1900 postawili 
go w miejscu gdzie pochowano ofi ary 
panującej zarazy.

A grota – symbol religijności i rodzin-
nych tradycji – jest miejscem szczegól-
nym, które odwiedza wiele osób rów-
nież spoza wioski i gminy.                (m)

26 października  na zaproszenie Gminnego Centrum Kultury w Białej dla dzieci z szkół podstawowych i przedszkoli 
wystąpił Teatr Małych Form Teatralnych ART – RE” z Krakowa. Dzieci z klas I – II obejrzały „Warkocz królewny Wisełki”,

a przedszkolaki „Rybaka i złotą rybkę”. Wszystkim bardzo się podobało.

Świat bajek i baśni
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NAGRODY ZA POPULARYZACJĘ KULTURY NIEMIECKIEJ

Po raz pierwszy na imprezę z golonką 
po bawarsku kilkanaście lat temu zapro-
sił swoich znajomych gość z Niemiec, 
który przyjechał do Chrzelic. Spotkanie 
odbyło się w barze w Krobuszu, a go-
ściom podano przyrządzoną według po-
danego przez go-spodarza przepisu. Tak 
się zaczęło. Po kilku latach restauracja w 
Krobuszu postanowiła w swoim lokalu 
serwować to danie, organizując zabawy 
właśnie w październiku. Wieść o pysz-
nym daniu i fajnej zabawie rozeszła się 
szybko i chętnych było coraz więcej. Nie 
zawsze dla wszystkich wystarczało miej-
sca. Od niedawna pomysł na organiza-
cję octoberfestów przejęły samorządy 
mieszkańców i rady sołeckie, które orga-
nizują je w swoich wioskach. Odbywały 
się już m. in. Łączniku, Chrzelicach, Po-
górzu, Radostyni. 

Po raz pierwszy takiej formy spotkania 
podjął się Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury w Białej. Pod namiotem na sta-
dionie wystąpiła młodzieżowa orkiestra 
dęta z Głogówka, Cover Band z Białej i 
Grzegorz Stasiak z Biesiadą Śląską. Wy-
konawcy przez siedem godzin umilali 
czas uczestnikom. Zachęcali do tańca, 
opowiadali dowcipy i przeprowadzali 
przeróżne konkursy. W potrawy i napo-
je zaopatrywał bar „Pod Łysą” – współ-
organizator „Święta piwa i golonki” – bo 
tak nazwana została bialska impreza.

(dh)

Święto piwa 
i golonki

Tegoroczne parafi alne dożynki 
w Łączniku miały nietypowy prze-
bieg. Tradycyjne święto plonów ob-
chodzone miało być 21 września, ale 
pogoda pokrzyżowała szyki organiza-
torom i jedynie odprawiono mszę św. 
dziękczynną w parafi alnym kościele. 
Dopiera po dwóch tygodniach odbyła 
się impreza plenerowa na miejscowym 
stadionie. Tam mogliśmy podziwiać 
zdolności wokalne przedszkolaków 
i uczniów szkoły podstawowej, mini 
koncert wykonał chór SENIORES oraz 
już nieprzeciętne umiejętności zapre-
zentował zespół ARIAM z Chrzelic. 
Można było degustować wspaniałe 
wypieki miejscowych cukierników 

Dożynki na raty
oraz korzystać z punktów 
gastronomicznych. Wiel-
kim wzięciem cieszyła się 
loteria fantowa i ponad 
dwieście losów rozeszło 
się błyskawicznie – przy-
czyniła się do tego bardzo 
duża różnorodność nagród 
(ofi arni okazali się miej-
scowi handlowcy, przed-
siębiorcy i rolnicy). 

Nie zapomniano rów-
nież o najmłodszych, 
którym zorganizowano 
kilka gier sportowo-rekre-
acyjnych podczas których 

wszyscy uczestnicy obdarowani byli 
słodkościami, a najlepsi w poszczegól-
nych konkurencjach wracali do domu 
ze wspaniałymi nagrodami. Kulmi-
nacyjnym punktem biesiadowania 
był wielobój sprawnościowy dla mał-
żeństw o puchar sołtysa Łącznika. W 
czterech konkurencjach, pary musiały 
popisywać się zwinnością, pomysłowo-
ścią, zaradnością i dużą dozą humoru. 
Ostatecznie rywalizację wygrali: Iwona 
i Krystian Pientkowie, którzy wyprze-
dzili Teresę i Andrzeja Pelów, Agniesz-
kę i Klaudiusza Robotów oraz Izabelę i 
Piotra Latusów. Wszystkie pary zostały 
obdarowane cennymi nagrodami.

jk

Podziękowania kierowane są do:
- Firmy Handlowo Usługowej „WIKTOR” z Białej

(Barbara i Ryszard Hanko)

- Firmy ROL POL Biała (baza Łącznik)

- Firmy Handlowej „Mineral Pasz” z Ligoty 
Bialskiej
(Jadwiga i Hubert Heda)

- Cukierni „CEBULA”z Łączniku
(Irena i Joachim Cebula)

- Cukierni „ PELA” z Łącznika
(Małgorzata i Henryk Pela)

- „Mini samu” sklepu z Łącznika
(Gizela i Emil Deszczka)

- Sklepu wielobranżowego „DUO” z Łącznika

- Sklepu spożywczego z Łącznika
(Halina i Józef Pawlak)

- Galerii kwiatów z Łącznika (Gabriela Riedel)

- Piekarni z Łącznika (Zbigniew Opasik)

- Pizzerii „Gruby Benek” z Kujaw

- Warsztatu Usługowego z Białej (Ernest Graba)

Wszystkim, którzy dzięki pomocy rzeczowej 
przyczynili się do uatrakcyjnienia dożynek para-
fi alnych serdecznie dziękuję

sołtys – Alfred Wistuba

Podziękowanie

Na trzydziestym piątym spotkaniu 
Bialskiej Akademii Wiedzy i Umiejęt-
ności tradycyjnie były trzy wykłady. O. 
Maciej Kostecki, opierając się również 

na przemyśleniach fi lozofów, mówił „o 
miłości”, Anna Myszyńska przedstawiła 
„śląskie krajanki” (jak powstają, z jakich 
wywodzą się tradycji) – o czym można 
było nie tylko posłuchać, bo Małgorzata 
Pela z Łącznika, specjalnie na tę okazję 

upiekła ten ro- dzaj ciasta. Mogli 
więc wszyscy słu- chacze delekto-
wać się smakiem krajanek z makiem, 
serem i musem jabłkowym. A ci, którzy 

mieli szczęście (Ewa Adamik, Marcin 
Baucza i Teresa Machura) dodatkowo 
wylosowali porcje przysmaku.

Prawdziwym przebojem tego spotka-
nia było … argentyńskie tango. W trze-
cim wykładzie mówiła o nim Gabriela 

Machowska – pianistka z grupy Trio 
„Sentido del tango” (grają w tym skła-
dzie też: Piotr Kopietz – bandoneon 
i Mateusz Szemraj – gitara elektryczna). 

Trio wybitnych muzyków młodego po-
kolenia z pasją i entuzjazmem, przy do-
skonałych umiejętnościach gry na in-
strumentach, wykonuje głównie utwory 
Astora Piazzolli (twórcy tanga nuevo), 
ale także klasyczne tanga argentyńskie 

we własnych aranżacjach oraz swoje 
kompozycje.

Ten występ był wspaniałą oprawą 
artystyczną spotkania. Aż szkoda, że – 

w czasie akademii z konieczności 
ograniczony czasowo – pobyt go-
ści nie został wykorzystany do zor-
ganizowania odrębnego, szerzej 
rozpropagowanego koncertu.

Następne spotkanie BAWiU od-
będzie się 30 października o godz. 
18.00 w Gminnym Centrum Kul-
tury. Przewidziane są wykłady: 
„Kult i tradycja dnia zadusznego” 
– ks. Jerzy Chybicki z Gostomi, 
„Jak i dlaczego obchodzimy Hal-
lovenn” – Hanna Kędzierska i Sara 

Solińska – uczennice gimnazjum w Bia-
łej oraz „ABC ratownictwa medycz-
nego” z pokazem praktycznych umie-
jętności – grupa z Nysy. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych. 

(m) 

Akademia z tangiem

12 października 
w Głogówku odbył się 
II PRZEGLĄD ZE-
SPOŁÓW, CHÓRÓW 
I ORKIESTR POWIATU 
PRUDNICKIEGO PO-
PU L A RYZ U JĄC YCH 
KULTURĘ NIEMIEC-
KĄ. Organizatorami 
byli: Zarząd powiatowy 
Towarzystwa Społeczno 
– Kulturalnego Niem-
ców na Śląsku Opolskim 
oraz Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury w Gło-
gówku i w Białej. Impre-

zę sponsorowali: Konsulat Republiki 
Federalnej Niemiec (sponsor główny) 
oraz Restauracja SALWE z Głogówka 
i Cukiernia Ireny Cebuli z Łącznika.

W przeglądzie uczestniczyło oko-
ło 200 artystów z bardzo bogatym 
i stojącym na wysokim poziomie pro-
gramem artystycznym. Dopisała pu-
bliczność, która gromkimi brawami 
nagradzała prezentujące się zespoły. 
W trakcie przeglądu za pracę na rzecz 
popularyzacji i pielęgnacji kultury 
niemieckiej na Śląsku Opolskim spe-
cjalnymi podziękowaniami. Zarząd 
Powiatowy TSKN wyróżnił trzy osoby: 
Iwonę Preusner z Łącznika za prowa-

dzenie i kierowanie chóru „Seniores” 
w Łączniku oraz zespołu śpiewacze-
go „Ariam” w Chrzelicach, a także 
za efektywną pracę z młodzieżą w ko-
łach DFK, Krystynę Pierskallę z Kro-
busza – za prowadzenie chóru „Die 
Neudorfer” w Nowej Wsi oraz Józefa 
Strzałę z Głogówka za prowadzenie 
chóru „Glogovia”.

Swoją obecnością przegląd zaszczy-
cili: konsul RFN – Ludwig Neudorfer 
oraz przedstawiciele władz powiato-
wych i gminnych z Białej i Głogówka.

Robert Roden – 
przewodniczący TSKN

zarządu powiatowego w Prudniku

Wykładowcy (od lewej): O. Maciej Kostecki, Anna Myszyńska z krajanką, Gabriela Machowska i trio „Sentido del tango”.

Chór z Chrzelic

Występ dzieci z Łącznika
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STRONA KASI MENCLER

Drogie czytelniczki to przede wszyst-
kim do Was zwracam się z bezgłośnym 
pytaniem: czy znajdzie się wśród Was 
choć jedna, która w całym swoim życiu 
nie ubolewała nad polskimi chodnika-
mi? Czy choć jedna z Was w swoich naj-
nowszych lub najwygodniejszych butach 
nie przeklęła siarczyście przechadzając 
się po wyznaczonym pasie dla pieszych, 
kiedy wystająca kostka, popękana płyta, 
czy znikający gdzieś nagle lub przeciw-
nie wyrastający nad wyraz wysoko kra-
wężnik nie zniszczył tychże bucików? 
Nie mówiąc już o problemach związa-
nych ze zwichniętą kostką, poobijanymi 

kolanami dzieci i połamanymi kończy-
nami. Nie będę się też rozpisywać nad 
stanem naszych, choćby lokalnych dróg, 
bo tu kierowcy obu płci mogliby wymie-
nić tysiące i miliony sytuacji, kiedy tylko 
silne nerwy i refl eks kierowcy uratowały 
ich samochód od utraty kół, czy uszko-
dzenia podwozia!

Nie chcę być zbytnio wymagająca 
dla naszych władz gminnych i woje-
wódzkich, ale czy nie powinny się one 
zainteresować stanem chodników i dróg 
w nieco dalszej odległości od siedzib 
tych władz? I czy nie powinny głęboko 

Zróbmy coś z tymi chodnikami!

Wspomnienie
wakacyjnych wycieczek

ciąg dalszy na str 9

W naszej gminie jest wiele wsi, które 
posiadają sale komputerowe z dostę-
pem do Internetu. Wykorzystywane są 
w szczególności przez młodzież i dzieci, 
do gier i zabaw, do czatowania i ściąga-
nia potrzebnych wiadomości do szkoły. 
Jednak jedna wieś w naszej gminie jest 
pod tym względem wyjątkowa. Wyróż-
nia ją posiadanie Centrum Kształcenia 
na Odległość, takie małe okno na świat 
dla wszystkich. W Solcu, bo tam znaj-
duje się nasze Centrum można nabyć 
niezwykle pożyteczne umiejętności. 
Samo otwarcie Centrum i jego droga 
do zaistnienia opisywana już była na ła-
mach naszej gazety. Jednak dziś chcia-
łabym przybliżyć mieszkańcom gminy 
Biała walory, jakie posiada to niewiel-
kie centrum.

W Centrum Kształcenia można 
swobodnie korzystać z Internetu, a nad 
poprawnością oglądanych stron czuwa 
opiekun Centrum. Dostępne są kursy 
learning, (czyli nauka przez Internet) 
za darmo dla wszystkich mieszkań-
ców gminy Biała do końca 2010 roku, 
za które niejednokrotnie trzeba dużo 
płacić (lista 50 kursów dostępna będzie 
już niedługo na domowej stronie www.
solec.xt. pl.). Jeśli ktoś nie posiada 
w ogóle umiejętności posługiwania 
się komputerem i Internetem opiekun 
Centrum z przyjemnością wprowadzi 
państwa w podstawowe tajniki tych 
urządzeń (szczególnie zachęcamy ro-
dziców do skorzystania z tej możliwo-
ści, aby pomagać i kontrolować nasze 
pociechy w pracy oraz podczas zabawy 

Centrum
komputerowe 
dla wszystkich

na komputerze). Dla tych rodziców, 
którzy chcieliby skorzystać z pomocy 
w pierwszych krokach z komputerem, 
a nie mają co zrobić ze swoimi po-
ciechami, został przygotowany kącik 
dla najmłodszych, gdzie dzieci mogą 
swobodnie rysować przy stoliku, lepić 
z plasteliny lub malować na tablicy. 

Ostatnim nabytkiem są urządzenia 
przystosowujące prace na komputerze 
dla osób niepełnosprawnych. Znajdu-
ją się tam specjalistyczne klawiatury, 
myszki i podpórki dla osób z niepeł-
nosprawnością dotyczącą kończyn 
górnych i dolnych, specjalne progra-
my i klawiatury dla osób ze słabym 
wzrokiem, jak i sprzęt do poruszania 
się po komputerze dla osób sparali-
żowanych od szyi w dół. Przed Cen-
trum jest podjazd przystosowany 
do osób niepełnosprawnych. Znajdu-
ją się w Centrum również programy 
związane z doradztwem zawodowym, 
planowaniem kariery i wyborem zawo-
dów przez młodych ludzi i osoby pra-
gnące się przekwalifi kować.

Nad tym wszystkim czuwa prze-
szkolony z tego zakresu opiekun. Do-
stępna jest również cała biblioteczka 
multimedialna. Dlatego zachęcamy do 
odwiedzenia Solca i tego okna na naszą 
przyszłość! Centrum jest czynne w każ-
dy wtorek od 900 do 130,0 w środy od 
1300 do 1700 i w piątki od 1400 do 180. 
Warto zainwestować w siebie!!!

Autorka – Kasia MENCLER (KM) 
– mieszka w Solcu i zatrudniona jest jako 
instruktor – opiekun sal komputerowych 
w Solcu, Olbrachcicach (salka przy koście-
le, w czwartki od godz. 14.00 do 18.00) i w 
Chrzelicach (dawna szkoła, w poniedziałki 
od godz. 15.00 do 19.00). Tam też bezpłat-
nie prowadzi poradnictwo zawodowe i po-
maga dorosłym w zdobyciu podstawowych 
umiejętności w korzystaniu z komputera. 
K. Mencler zapowiada również materiały 
do „Panoramy” – o sprawach terenu, na 
którym działa.

Kiedy zakładamy stowarzyszenie lub 
włączamy się w działalność Odnowy Wsi, 
kieruje nami zapał, determinacja i chęć 
działania, ulepszania czegoś, co nas otacza, 
co jest nasze. Po jakimś czasie napotykamy 
na liczne bariery czy to prawne czy fi nan-
sowe i cała energia, z którą włączyliśmy się 
w działalność, gdzieś się ulatnia. Widnieje-
my wówczas jedynie na listach członkow-
skich, lub od czasu do czasu uczestniczy-
my na tych nielicznych zebraniach tak „dla 
przyzwoitości”.

Ale przecież tak być nie musi. Nie trze-
ba przecież obracać wielkimi funduszami, 
niepotrzebne nam przedsięwzięcia na 
szeroką skalę, aby brać czynny udział w 
integracji naszych małych lokalnych spo-
łeczności.

Najlepszym przykładem może być tu 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec. Prag-
nąc włączyć się w zwykłe życie ludności, 
rozpoznali potrzebę i dążyli do jej reali-
zacji.  Choć wakacje już minęły bezpo-
wrotnie i na kolejne nasze pociechy będą 
musiały poczekać kilka dobrych miesięcy, 
to jednak na chwilkę chciałabym do nich 
powrócić, aby zachęcić liderów i innych 
członków stowarzyszeń z naszej gminy do 
aktywności na rzecz społeczności lokalnej.

Członkowie Odnowy Wsi Solec za-
uważyli coś, co może jest widoczne dla 
wszystkich na pierwszy rzut oka, ale nikt 
z tym nic nie robi. Mianowicie dostrzegli 
problem bezpieczeństwa naszych pociech 
zamieszkujących wieś w czasie wakacji, a 
konkretnie w czasie żniw. Pragnąc zapew-
nić im odrobinę rozrywki i zająć czas, kie-
dy ich rodzice niezwykle zajęci są pracami 
polowymi, złożyli wniosek do Fundacji 
Wspomagania Wsi. Rozpisany przez tę or-

ganizację konkurs dotyczył „pożytecznych 
wakacji” mających na celu upiększenie wsi 
w czynie aktu społecznego przez dzieci i 
zapewnienie im przez to rozrywki i zago-
spodarowanie ich wolnego czasu. Wniosek 
nie należał do tych najtrudniejszych, jakie 
funduje nam czasem Unia i  urzędnicy, jed-
nak trzeba było społecznie poświęcić czas, 
aby go stworzyć. Wniosków jednak było 
tak dużo, iż ten nie przeszedł weryfi kacji 
i Stowarzyszenie nie dostało pieniędzy. Na 
tym etapie większość ludzi powiedziałaby 
sobie pas i za nieudane przedsięwzięcie 
obarczyłoby biurokrację. Członkowie sole-
ckiej odnowy wsi nie poddali się tak łatwo, 
bo jak można w takiej sytuacji uczciwie 
spojrzeć dzieciom w oczy i powiedzieć, że 
zrobiło się naprawdę wszystko, i że nic się 
nie udało? Jak powiedzieć im, że pozba-
wiamy ich tej odrobiny rozrywki i zaba-
wy? Powiedzmy sobie szczerze: raczej nie 
można! Członkowie stowarzyszenia wzięli 

się, więc w garść i doszli do wniosku, że 
za niewielkie pieniądze też można coś dla 
młodzieży zorganizować. Każde przecież 
stowarzyszenie dostaje, co roku od naszej 
gminy 2, 5 tysiąca złotych do zagospodaro-
wania. Nie trzeba wydawać wszystkich tych 
pieniędzy. Wystarczy odrobina materiałów 
papierniczych, odrobina pracy społecznej 
i już pozwalamy dzieciom integrować się 
i bawić. 

Dzieci bawiły się wyśmienicie. Pozna-
wały wymierające zawody (odwiedziły 
kowala w Browińcu Polskim, zapoznały 
się z wszystkim, co związane jest z kuź-
nią i kowalstwem dzięki przecudownym 
opowieściom pana Barysza), odwiedziły 
„Bar u Hupki”, aby poznać zalety i tajniki 
gastronomii ( brały udział w tworzeniu 
wykwintnych kanapek i deserów, po czym 
degustując to wszystko w zaciszu ogródka 
barowego dostały dyplomy od państwa 
Hupków za ukończony szybki kurs ku-
linarny), zwiedzały okolice, aby poznać 
bliżej to, co „swoje” (rowerowa wycieczka 
do Groty w Olbrachcicach, piesza wędrów-
ka do ostatniego w tej okolicy wiatraka w 
Gostomi), aktywnie wypoczywały grając 
w siatkówkę i piłkę nożną, i wszystko to 
uwieczniły w swoich pracach plastycznych 
(przy użyciu zakupionych materiałów). 

Meritum całej historii jest takie, że jeśli 
naprawdę chcemy mieć stowarzyszenia 
działające dla nas i prowadzone przez nas, 
to musimy się w tę działalność zaangażo-
wać, choć w minimalny sposób, ale zawsze 
coś jest lepsze niż nic. Ten mały przykład 
dowodzi, że jak się chce można coś zrobić 
za niewielkie pieniądze. Naprawdę twórz-
my stowarzyszenia po to, aby działały dla 
naszych małych społeczności!

Uczyńmy nasze stowarzyszenia
bardziej aktywnymi!
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głałboko w tyj miejscu. Jak już zrobi 
swoją powinność, Hajźbieta wdowa 
do kupy z dziećmi ma mu przebaczyć 
i rałki na znak zgody nad krzyżał po-
dać. Wszystkich tu wołs za świadków 
biera i strażnikoma czynia. 

Tak skończył dzie-
dzic. Dwa tyjdnie Mi-
kołej kuł krzyż. Jak 
był gotowy postawił 
na gumnie. Zaprosił 
Ignacowoł niewiasta 
i jej dzieci, za nimi 
zbiegła sie do studo-
ły prawie całoł wieś. 
Stołli przecał na stra-
ży, czy wdowa przyj-
mie rałka Ignaca wy-
ciągnioną do nij nad 
krzyżał, czy ni. Ani 
nie dychali ze stra-
chu. Ale wezła rałka 
przebołcza joł wom 
Mikołaju – padała – 
wszyscy se oddychli. 

Takie to były 
sądy 500 lołt tymu. 

Skrzywdzone rodziny dostały zadość-
uczynienie. A jak to jest terołz? Sami se 
musicie odpowiedzieć. Krzyżów drze-
winianych dojś stoji przy szosejach, 
a nołwiałcej między Białą i Krobuszał. 
Niechtore sprawy w sądzie se wleką 

iż banie wisioł a łoni w karczmie baną 
mieli niejeden wieczór ło czyj rozpra-
wiać. A tu Mikołajowi książe daro-
wał 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 nie-
wiasta. Jeden dzień 
w tyjdniu, jak banie 
robota, pomołgać 
ma w polu, szcze-
gólnie we żniwa. 
Zapłaci farołrzowi 
za pogrzeb, świał-
temszoł za dusze za-
bitego łodprawionoł 
i świece wypołlony 
wtenczas. Bezrok 
kożdyj dzień mie-
siąca jak sie dopuścił 
tego strasznego czy-
nu świeca za dusza 
Ignaca zaświeci i ło spokojność jego 
duszy banie prosił Ponbóczka nasze-
go. Na znak pokuty krzyż w kamie-
niu swoimi rałkoma wykuje i postawi 
na miejscu, kaj dokonał swej zbrodni. 
Wyryje na nij łopata, chtorą zakopie 

Podsumowanie
sezonu lęgowego 2008

Miesiąc listopad jest zimny, mokry 
i smutny, jeszcze żyjemy zaduszkoma. 
Chodzymy na kerchów poskludzać 
wypołlone znicze i świeczki. Trza 
pościerać co nakapało na te czołr-
ne 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 
wom przypomnić dzisiej ło krzyżach, 
co mają po połrałset lołt – ło krzyżach 
pokutnych. 

Są wykute z kamienia i nie stoją 
na kerchowach jyno na miejscach kaj 
człowiek zabił człowieka. Są to ka-
mienne pomniki jakby średniowiecz-
nego prawa, bo przedtyj za śmierć była 
śmierć, jak to padają łoko za łoko, a po-
tyj zabójca mógł łodpokutować swój 
łokrutny czyn przez wykucie krzyża 
w kamieniu. Na nim musiał też wykuć 
narzędzie zbrodni. Bardzo dołwno 
temu niejaki Mikołej zabił łopatą swo-
jego sąsiada w studole. Zwioł sie Ignac. 
Za ten czyn stanął przed łoblicze księ-
cia, bo był jego poddany. Całoł groma-
da ludzi szła do dwora coby posłuchać 
jaki banie wyrok. Wszyscy rachowali, 

Slaskie rozprawianie,
,

połrał lołt i nie ma zadośćuczynienia.
Krzyży pokutnych jest jyno dwa 

w Białej, a w całyj powiecie prudnickim 
sześć. Skąd joł to wszystko wiał. Bestusz, 
iż był w Biale taki rechtór – Zbyszek 
Komarnicki, co mioł richtich szmyrgla 
na temat zabytków, a nołwiałcej jak szło 
ło krzyże pokutne. Kolegowoł se z moji 
chopał, bestusz ta moja znajomość te-
matu. Już nie żyje, ale spisał wszystko 
i wydoł przy Bialskim Towarzystwie 
Kulturalno Oświatowym, chtorego aż 
do śmierci był prezesał.

Joł też mieszkom kole zomku, kaj 
ten nołstarszy krzyż stoji. Moł niecały 
meter, ale jest już prawie okrągły i nic 
już na nim nie idzie łodczytać, bo czas 
wypłukał kamień. Drugi krzyż pokutny 
stoł przy wjeździe do miasta w Szyno-
wicach. Moł jyno jedno ramię. Podanie 
głosi, iż w 1635 roku w Biale panowała 
zaraza i mioł to być znak dloł podróż-
nych – takie ostrzeżenie, coby omijali 
miasto. Takich znaków bodejś używano 
w całej Europie, kaj też jest wiele krzyży 
pokutnych. Zajś insze podania mówią, 
iż w tyj miejscu zabili bogatego kupca, 
co jechoł do Białej na tołrg.

Tela ło krzyżach pokutnych.
Anna Myszyńska

Tekst publikujemy dokładnie w takiej 
formie w jakiej przekazany został przez 
autorkę.

Ten rok nie był łaskawy dla bocia-
nów z naszej gminy. Co prawda w koń-
cu marca przyleciało 14 bocianich par, 
wyremontowały swoje gniazda, przy-
stąpiły do lęgów i tu w maju zaczęło się 
dziać coś niedobrego.

Nasi obserwatorzy alarmowali, iż 
dorosłe bociany wyrzucają jaja, a na-
wet małe pisklęta tuż po wykluciu. Tak 
działo się w Kolnowicach, Otokach, Po-
górzu, Grabinie, Prężynie i nie tylko.

Efekt lęgowy był więc bardzo mizer-
ny. Ogółem odleciało z gminy 12 mło-
dych bocianków. To bardzo źle wróży na 
przyszłość, jako że za kilka lat populacja 
bocianów odczuje tegoroczny kryzys roz-
rodczy. Innymi laty z naszej gminy wyla-
tywało 26, a nawet 31 młodych boćków.

Gimnazjalni „bocianolodzy” poszu-
kują przyczyn takiego stanu rzeczy: czy 
to skażenie środowiska, czy wahania 
temperatury w trakcie lęgów? Bociani 

instynkt jest nieomylny, być może jesz-
cze nie rozumiemy zachowań ptaków, 
nie zauważamy zmian w środowisku, 
a one tak. Liczymy na to, że natura 
wyrówna straty w przyszłym roku, 
o czym na pewno doniesiemy.

Dziękuję wszystkim gimnazjalnym 
obserwatorom i sympatykom bocia-
nów w terenie za współpracę.

Z pozdrowieniami
Anna Florczak - Grzegocka

BOCIANY

Coroczną tradycją Publicznego Gim-
nazjum w Białej jest dzień integracji 
klas pierwszych. Wycieczka była długo 
przekładana ze względu na niesprzyja-
jącą pogodę. W końcu po długim ocze-
kiwaniu, dnia 30 września odbyła się 
wycieczka na Kopę Biskupią.

Ze szkoły wyjechaliśmy ok. godziny 
8.00. Na miejscu ze świetnymi humo-
rami byliśmy o 8.30. Bez żadnych prze-
szkód, przy pięknej pogodzie doszliśmy 

Dzień integracji 

- wycieczka
na Kopę

na miejsce. W czasie drogi stale było 
słychać rozmowy, śmiechy, nawoływa-
nia. Jako opiekunowie szli z nami na-
uczyciele: B.Glombiza, B. Janocha, W. 
Samitowski, H.Teichman oraz W.Fuda-
li. Na górze rozpaliliśmy ognisko i były 
różne zabawy integracyjne. Między in-
nymi bieg na refl eks. Każdy, kto usłyszał 
pierwszą literę swojego imienia musiał 
podbiec do nauczyciela i dotknąć jego 
ręki. Parę osób biegnąc zderzyło się z tra-
wą, ale było to miękkie lądowanie i dużo 
śmiechu. Na górze znajduje się schroni-
sko, gdzie mogliśmy kupić ciepłą herba-
tę i coś do jedzenia. Po pieczeniu kiełba-
sek z pełnymi brzuchami i wspaniałymi 
humorami zeszliśmy na dół. Podczas 
drogi powrotnej spotkaliśmy klasy piąte 
ze Szkoły Podstawowej w Białej.

Mimo, że większość z nas była już na 
Kopie, to w dobrym towarzystwie moż-
na wchodzić tam sto razy. Cieszę się, że 
jestem w gimnazjum.

Marta Pohl - Ic- PG w Białej

KRZYŻE

POKUTNE

Kamienny krzyż pokutny w Białej 
– Szynowicach. Rys. D. Hejneman

Ognisko na Biskupiej Kopie

Wycieczka do Opola była ostatnim 
wspólnym wyjazdem grupy dzieci 

i młodzieży z byłego zespołu tanecz-
nego PONK. W niedzielne popołudnie 
5 października po raz ostatni autokar 
LEW – TRANS-u (woził grupę przez 
pięć lat, więc i tym razem nie mogło 
być inaczej) podjechał pod ośrodek 
kultury w Białej. Tam jak zwykle cze-
kała młodzież i instruktorka - Alek-
sandra Knop, która zaprosiła nas do 
kina i Mc’Donaldsa. Było jak zwykle: 
przyjemnie, wesoło, rodzinnie. Tak 
jak by się nic nie stało i tak miało być. 
Do końca dobrze. Śmialiśmy się zaja-
dając popcorn i pijąc colę z przygód 
Gartfi lda. Długa kolejka w Mc’Donal-
dzie, którą zresztą tworzyliśmy sami 
nie była uciążliwa. Każdy chciał  prze-
dłużyć czas, ale czas się jednak skoń-
czył i trzeba było się rozstać. Teraz już 
na dobre. 

Pani Ola oprócz kwiatów i słodyczy 
dostała od grupy na pamiątkę zestaw 
najfajniejszych zdjęć – przegląd pięciu 
wspólnych lat. Nie obyło się bez łez. 

PONKi miały we wrześniu obcho-
dzić 5-lecie swojej działalności. Przy-

gotowywały się do tego ze znanym 
sobie zaangażowaniem. W tajemnicy, 
osobno tancerze, osobno instruktor, 
a także wspólnie planując niespodzian-
ki. Wszystko po to by znów zaskoczyć 
odbiorców, rodziców i samych siebie 
pomysłami, układami, strojami. Cie-
szyły się.

Ale zamiast radości, na wiejskich 
dożynkach w Pogórzu w ostatni dzień 
wakacji popłynęły łzy. Bo stało się to, 
co nie jest rzadkością w naszej rze-
czywistości, a mianowicie: TRZEBA 

ODEJŚĆ. I tak odeszła instruktorka, 
która pięć lat temu rozpoczynając 
pracę z małą grupą dzieci i młodzieży 
zasiała w nich ziarenko, które zaowoco-
wało sukcesami, a także przyjemnością 
i pasją dla ostatnio ponad 50-osobowej 
grupy. Wspólną ciężką pracą, bez przy-
musu i ocen zespół osiągał coraz więk-
szy poziom i uznanie.

Pamiętam ich pierwszy występ na 
powiatowym przeglądzie zespołów 

POŻEGNANIE

dokończenie i zdjęcia na str 7

Ponki dla pani Oli  Zdjęcie: D. Hejneman
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W RAGOSTYNI (Oktoberfest)

Grała Andera Rzyszka

W BiałejW Białej

Od dwóch lat funkcję sołtysa pełni w tej wsi 
Lidia Cziomer. W tym okresie odbyło się 11 róż-
norodnych i ciekawych imprez. Na zakończenie 
– w październiku zorganizowany został już drugi 
octoberfest.

Więcej o imprezach w Radostyni w następnym 
numerze.

(m)

W RADOSTYNI ODRODZENIE

Sponsorzy ciasta dożynkowego na powiatowych 
dożynkach w Browińcu Polskim.

Bank Spółdzielczy w Białej

Firma Sadkowski S.A. Bierutów

Ustronianka sp. z o.o. Ustroń

Agrolandis Środa Śląska

OSM Prudnik

Wodociągi i Kanalizacja w Białej

AB Inwest sp. z o.o. Tarnów Opolski

Maszyny i Urządzenia Rolnicze Danecki i Suchy

Agro-Efekt

Związek Rolników Śląskich

Zrzeszenie Producentów Rolnych gminy Biała

Firma „Wiktor” Barbara Hanko Biała

RSP Rostkowice

RSP Krobusz

Firma „ SANO”

Salon samochodowy Mitsubishi Opole

Firma budowlana Jana i Romana Badura Solec

Firma Transportowa Waldemar Kurspiot 
Głogówek

Zakład Handlowy De Laval Mionów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Józef Stroka 
Biała

Agencja Ubezpieczeniowa Felicyta Augustyn 
Biała

GS Biała

ROL – POL Biała

ROL – BUD Gostomia

Dziękuję – sołtys wsi Manfred Sobota. 

Tańczące „kaczuszki” Loteria fantowa
Wśród bawiących się gości był również  
burmistrz – A. Hindera (trzeci z lewej).
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DOŻYNKOWE WSPOMNIENIA
Powiatowe i gminne święto plonów

Od starosty chleb, a na stolach dożynkowe kołacze. Goście Starostowie

Mażoretki

W korowodzie
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POŻEGNANIE

A
ktualnie reprezentuję LKS Ziemia 
Opolska Tomex Parkiet Opole. Jest 
to szosowy klub kolarski, w którym 

kilkanaście lat temu ścigał się Joachim 
Halupczok - mistrz Polski i świata oraz 
medalista Igrzysk Olimpijskich. Trenerem 
moim jest nadal Jerzy Wiśniewski z Prud-
nika. Jeżeli chodzi o naukę, to po obronie 
dyplomu na PWSZ w Nysie kontynuuję ją 
teraz na Uniwersytecie Wrocławskim, za 
dwa lata powinnam być panią magister 
fi lologii germańskiej. Dodatkowo jestem 
nauczycielem języka niemieckiego w nie-
publicznym przedszkolu w Grabinie. 

Sezon 2008 zapowiadał się dobrze. So-
lidnie przepracowana zima wróżyła wy-
sokie wyniki sportowe. Przyznam, że nie 
było łatwo ponieważ w tym roku również 
musiałam dużo czasu poświęcić studiom 
- czekało mnie pisanie pracy dyplomo-
wej, a w czerwcu obrona, czyli podwójny 
stres. Jestem również stypendystką Mar-
szałka Województwa Opolskiego. Jest to 
stypendium sportowe, które zostało mi 
przyznane za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie krajowym i międzyna-
rodowym w 2007 roku.

W tym roku ścigałam się dużo na szosie: 
Puchar Polski w Zamościu, Międzynarodo-
wy Wyścig Juniorów Młodszych w Klucz-
borku (startowałam tam poza konkuren-
cją, wyścig składał się z 5 etapów - dzień po 
dniu), Ogólnopolskie Igrzyska LZS (8 miej-
sce w jeździe na czas, 6 miejsce ze startu 
wspólnego; tym samym zdobyłam cenne 
punkty dla naszego województwa), Puchar 
Wójta gminy Izbicko (2 miejsce). 

DZIEWCZYNA NA ROWERZE

SZCZĘŚCIE I PECH

Kiedy nie miałam startu na szosie star-
towałam w terenie czyli inaczej mówiąc-  
MTB. Na Mistrzostwach Polski LZS MTB 
w Sosnowcu zajęłam „pechowe” 4 miejsce. 
Przez błahy techniczny defekt roweru straci-
łam medal, a był już w zasięgu ręki. Również 
w tym roku miałam okazję startowania z 
bratem - Pawłem w maratonach rowero-
wych pod barwami ŚWIAT ROWERU PRO 

DEALER TEAM. W ma-
ratonie takim startuje ok. 
1000 osób, bywa też, że 
liczba uczestników sięga 
do 1500. Można spotkać 
tam ludzi w wieku od 
10 do 60 lat. Przed star-
tem jesteśmy podzieleni 
na kategorie wiekowe i 
płeć, by rywalizacja była 
sprawiedliwa. Każda ka-
tegoria ma swój sektor, 
a każdy uczestnik ma 
przypięty chip na ple-
cach by nie mógł oszu-
kiwać, stanąć w innym 
sektorze lub skrócić trasę. Już w trakcie za-
wodów można wybrać sobie na jaki dystans 
chce się jechać: mini do 30 km, mega do 60 
km i giga do 100km. Z bratem wybieraliśmy 
dystans mini. W cyklu maratonów MTB 

Mio FujiFilm Bike Maraton startowaliśmy 
już od kwietnia. Pierwszy maraton odbył się 
we Wrocławiu, później wszystkim nam zna-
ne Zdzieszowice, Boguszów - Gorce, Ustroń, 
Kraków, Zawoja, Poznań i Polanica Zdrój. 
Trasy bardzo ciekawe, czasami trzeba było 
nawet zejść z roweru i podbiec jakiś odcinek. 
Wrocław przywitał nas grząskim błotem, 
Ustroń przypominał bardziej zjazd kajako-

łam spory kawałek przebiec by dotrzeć do 
punktu technicznego i zreperować wadę. 
Tym samym straciłam pozycję prowadzącej, 
ale o dziwo przyjechałam jeszcze jako druga 
do mety. Pierwszą edycję we Wrocławiu wy-
grałam i zostałam liderem maratonu na dy-
stansie mini. W następnych edycjach stawa-
łam również na najwyższym stopniu podium 
i tym samym coraz bardziej umacniałam się 
w klasyfi kacji generalnej nie pozostawiając 
konkurencji najmniejszej szansy na pierw-
szą lokatę. 27 września odbył się w Polanicy 
fi nał. (Dla brata zawody pechowo się skoń-
czyły, ponieważ zaraz po starcie miał upadek 
i złamał obojczyk). Po zawodach czekały na 
nas już tylko dekoracje najlepszych zawod-
ników całej edycji Mio FujiFilm Bike Mara-
tonu. Szczęśliwa stanęłam na najwyższym 
stopniu podium, organizator pogratulował i 
wręczył mi główną nagrodę oraz szampana, 
który natychmiast został otwarty i wystrze-
lony na koleżanki stojące ze mną na podium 
oraz publiczność. 

Poza zwycięstwem w klasyfi kacji gene-
ralnej Bike Maratonu, to był chyba mój naj-
gorszy sezon. Na najważniejszych dla mnie 
zawodach czyli na Szosowych Mistrzo-
stwach Polski w Złotoryi na drugiej run-
dzie wystąpił kłopot z łańcuchem, którego 
nie można było na cito naprawić. Tydzień 
później na maratonie w Krakowie gwóźdź 
wbił się w oponę. Na szosowym wyścigu w 
Mstowie idąc na fi nisz (prędkość dochodzi 
tu nawet do 60 km/h) zostałam zepchnię-
ta przez zawodniczkę i upadłam na asfalt, 
szlifując go ciałem, a parę sekund później 
wjechał we mnie zawodnik uderzając ko-
łem w moją łopatkę. Tydzień później mia-
łam Mistrzostwa Polski XC, które musia-
łam odpuścić. Na Mistrzostwach Polski w 
Maratonie w Książu po poważnym upadku 
nie dojechałam do mety, ale do szpitala z 
wstrząsem mózgu. Kask rozpadł się, popę-
kał, ale dzięki niemu żyję. 

Teraz to już nawet jak jadę po bułki 
zakładam kask. Jadąc nawet z prędkością 
10 kilometrów na godzinę można upaść i 
uderzyć się poważnie w głowę. Zachęcam 
wszystkich rowerzystów do zakładania ka-
sku. Licho nie śpi. 

Joanna Czerwińska z Olbrachcic

tanecznych Rytm w Prudniku kilka lat 
temu, gdy instruktor POK – u na zgło-
szenie zespołu z Białej ironicznie bąk-
nął: „co tam Biała”. Ogłaszając wyniki 
przeprosił, bo to co i jak zaprezento-
wały PONK-i zaskoczyło wszystkich. 
Na tegorocznym Rytmie ogłaszająca 
wyniki pani stwierdziła: „Biała tańcem 
stoi”. I na tym można by było zakoń-
czyć. Faktem jest jednak i to, że dzięki 
PONK-om poziom tańca w powiecie 
prudnickim podniósł się przez ostat-
nie lata, bo technika i ciekawe układy 
choreografi czne i stroje, co potwier-
dzić mogą organizatorzy powiatowych 
przeglądów są coraz lepsze i coraz cie-
kawsze także w innych zespołach, któ-
re dzięki rywalizacji w dobrym tego 
słowa znaczeniu z powodzeniem się 
rozwijają. I to dobre zjawisko.

Instruktorka zrezygnowała z prowa-
dzenia zespołu, bo zrezygnować musia-
ła. Nie pomogły rozmowy z pracodaw-
cą, ani propozycje rodziców, którzy też 
nie chcieli pogodzić się z tą decyzją.

- Zostawiam je dobrze przygotowane 
i wierzę, że trafi ą w dobre ręce. Chcia-
łabym żeby nie przestały tańczyć, żeby 
cieszyły się tańcem i pamiętały o mnie 
- powiedziała instruktorka - zostawia-

dokończenie ze str 5

Pożegnalne „rodzinne” zdjęcie pod Kinoplexem w Opolu. Zdjęcia: D. Hejneman

DLA OLI – podpisywane przez dzieci podziękowanie i fotografi czne wspomnienie wspólnych imprez.

jąc kawałek swojego 
serca, swoją pierw-
szą taneczną miłość 
– swoje PONK-i i ze 
łzami w oczach po-
żegnała się z Białą.

Odbije się może 
jeszcze nie o jeden 
mur zanim znajdzie 
swoje miejsce, ale na 
pewno go znajdzie. 
Wierzę w to.

A ziarenko, które 
zasiała już wyro-
sło i mam nadzie-
ję, że z dojrzałych 
PONK-ów rozkwit-
ną piękne kwiaty. 
Dziękuję, że przez ten cały czas mo-
głam być z Wami. 

Danuta Hejneman

W ośrodku kultury w Białej grupę 
mażoretkową prowadzi Jolanta Śli-
dzińska z Opola.

Starsza młodzież uczęszcza na za-
jęcia taneczne odbywające się w gim-
nazjum, które prowadzi Aleksandra 
Hindera z Białej. Wszystkim życzymy 
sukcesów. (d)

CZAR TAŃCACZAR TAŃCA
TRWA NADALTRWA NADAL

wy, a Zawoja kąpiel błotną. Znowu Boguszo-
wa - Gorce nie wspominam mile, ponieważ 
w połowie wyścigu odkręciła mi się korba w 
rowerze (nie miałam odpowiedniego klucza 
przy sobie by ten defekt naprawić) i musia-
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Rywalizacja
Samorządowców

Sybilla Chrząszcz mieszka w Gostomi, 
jest uczennicą II klasy Publicznego Gim-
nazjum w Białej. Obecnie jest wicemi-
strzynią Opolszczyzny w biegach przeła-
jowych na dystansie 1500 metrów jak i 
w lekkoatletycznych (600m). Reprezen-
tując szkołę zdobyła na zawodach gmin-
nych i powiatowych - pierwsze miejsce, 
a na wojewódzkich – drugie.

Dwa razy w tygodniu trenuje w 
MGOKSiR w Zdzieszowicach. Jej trene-
rem jest Tomasz Antosiak. Uczestniczy 

w zawodach na terenie województwa 
opolskiego i wszędzie zdobywa pierw-
sze miejsca. Obecnie przygotowuje się 
do wiosennych zawodów obejmujących 
makroregion śląski. Jeżeli tam stanie na 
podium, pojedzie na mistrzostwa Pol-
ski w kategorii młodziczek. 

Dodatkowo uczy się gry na gitarze, 
a wraz z siostrą Nikolą tworzą zespół 
muzyczny LIFE (dwa keyboardy).Wy-
stąpiły już na kilku imprezach, również 
w programie Dni Białej.

Na przełaj po zwycięstwo

Na zdjęciu: Sybilla tradycyjnie na najwyższym podium, tym razem po jesiennych 
zawodach o Puchar Burmistrza Komorna.

Klasa B seniorów
Dębowiec Prudnik – Polonia Biała 3:3
LZS Rzepcze – LZS Olbrachcice 2:5
Polonia Biała – LZS Olbrachcice 0:3
LZS Dytmarów – Polonia Biała 0:4
LZS Olbrachcice – LZS Zawada 1:4
Polonia Biała – LZS Zawada 2:4
Sudety Moszczanka – LZS Olbrachcice 2:1
Fortuna Głogówek – Polonia Biała 3:0
LZS Olbrachcice - LZS Niemysłowice 3:4
Polonia Biała - Sudety Moszczanka 3:2
Polkon Konradów – LZS Olbrachcice 1:9

Klasa C
LZS Ścinawa – LZS Ligota B-Radostynia 5:2
LZS Mieszkowice – LZS Kolnowice 1:5
LZS Trzebina – Polonia Pogórze 1:7
LZS Chrzelice – Grom Szybowice 2:3
Polonia Pogórze – LZS Chrzelice 9:0
LZS Kolnowice – LZS Trzebina 4:2
LZS Ligota Bialska - Radostynia - LZS Mieszkowice 3:0 v.o.
LZS Trzebina – LZS Ligota B. – Radostynia 1:4
LZS Chrzelice - LZS Kolnowice 0:4
Grom Szybowice – Polonia Pogórze 1:5
Rolnik Biedrzychowice – Polonia Pogórze 1:3

LZS Kolnowice – Grom Szybowice 2:2
LZS Ligota B – Radostynia - LZS Chrzelice 2:2
Polonia Pogórze – LZS Kolnowice 4:2
LZS Chrzelice – LZS Niemysłowice 4:1
Grom Szybowice – LZS Ligota B- Radostynia 0:2
Polonia Pogórze - LZS Kolnowice 4:2
Rolnik Biedrzychowice – LZS Kolnowice 3:0
LZS Ligota B –Radostynia - Polonia Pogórze 0:0
LZS Ścinawa N – LZS Chrzelice 4:3

I liga juniorów
Polonia Pogórze – Polonia Głubczyce 3:1
Czarni Otmuchów – Polonia Pogórze 0:4
Polonia Pogórze – MKS Kluczbork 2:3
Odra Opole – Polonia Pogórze 4:1
Polonia Pogórze - Koksownik Zdzieszowice 1:0
Rodło Opole – Polonia Pogórze 0:1
Polonia Pogórze – Pomologia Prószków 1:3

II liga juniorów
Sokół Boguchwał – Polonia Biała 3:2
Polonia Biała – LZS Walce 2:11
LZS Łowkowice – Polonia Biała 2:0
Polonia Biała - LZS Ujazd-Niezdrowice 1:2
Pogoń Prudnik – Polonia Biała 4:3

Koniec rundy bliski
Jeszcze w tym miesiącu zakończą 

rundę jesienna drużyny występujące w 
rozgrywkach prowadzonych przez Pod-
okręg Prudnik, pozostałe będą zmaga-
ły się z rywalami i pogodą do połowy 
listopada. Jeszcze kilka tygodni temu 
mieliśmy bardzo ciekawą sytuację w 
klasie B seniorów. Zespół z Olbrachcic 
był na czele tabeli, a ekipa z Białej mia-
ła minimalną stratę do lidera. Niestety 
przyszła seria porażek (jak uważają 
działacze z Olbrachcie niektóre w dziw-
nych okolicznościach) i zespoły nasze 
zdecydowanie oddaliły się od miejsca 
premiowanego awansem. Miłe wieści 
mamy z klasy C seniorów. Tam bez-
konkurencyjny jest zespół z Pogórza, 
który gromi wszystkich rywali. Bardzo 
dobrze spisuje się nasz beniaminek z 
Ligoty Bialskiej – Radostyni i nieźle gra 
drużyna z Kolnowic. obie walczą o dru-
gie miejsce. Pozycja ta może również 
w pewnych okolicznościach zapewnić 

awans do klasy wyższej (w przypadku 
jeżeli z klasy A nie spadnie żadna dru-
żyna Podokręgu Prudnik, to do klasy B 
awansuje wicemistrz klasy C). Wyniki 
osiągane przez zawodników z Chrzelic 
w tej klasie są adekwatne do ich możli-
wości i cieszyć musi pierwsza wygrana 
z Niemysłowicami W młodzieżowej 
piłce na pewno możemy być zadowole-
ni z postawy juniorów z Pogórza, któ-
rzy obecnie są na czwartym miejscu w 
tabeli. Natomiast kompromitująca jest 
postawa juniorów z Białej. Drużyna ta 
w dziewięciu kolejkach nie zdobyła ani 
jednego punktu. Zakończyli już rywali-
zację juniorzy w klasie A i tutaj mamy 
dobre wiadomości. Na czele tabeli są ju-
niorzy z Olbrachcic. Od kilku sezonów 
rywalizacja o prym w lidze trampkarzy 
rozgrywana jest między drużynami z 
Pogórza i Prudnika (Sparta). W rundzie 
jesiennej Sparta pokonała rówieśników 
z Pogórza 2:1 i ona jest na czele tabeli.

Polonia Biała – Orzeł Dzierżysław 1:3
LZS Ścinawa Nyska – Polonia Biała 4:0
Zryw Pawłowiczki – Polonia Biała 5:2

Klasa A juniorów
LZS Czyżowice – LZS Olbrachcice 4:7
LZS Olbrachcice – Fortuna Głogówek 3:1
LZS Zawada – LZS Olbrachcice 4:1
Racławia Racławice Śląskie – LZS Olbrachcice 0:3

LZS Olbrachcice – LZS Łąka Prudnicka 6:0

Liga trampkarzy
Polonia Pogórze - Fortuna Głogówek 4:1
LZS Ścinawa Nyska – Polonia Pogórze 0:2
Polonia Pogórze - Pogoń Prudnik 16:0
Polonia Pogórze – Sparta Prudnik 1:2
Rolnik Biedrzychowice – Polonia Pogórze 0:3 v.o.
Polonia Pogórze – Polkon Konradów 5:2

WYNIKI

U
rząd Miejski w Białej był orga-
nizatorem I Mistrzostw Pracow-
ników Samorządowych Powiatu 

Prudnickiego w Tenisie Stołowym i I Ro-
werowych Zawodów Samorządowców. 
Miejscem rywalizacji była sala i boisko 
przy Publicznym Gimnazjum w Białej. 
Założeniem organizatorów było, aby 
szefowie poszczególnych jednostek 
przewodniczyli swoim reprezenta-
cjom i aktywnie uczestniczyli w zma-
ganiach. Na czele Starostwa Powiato-
wego w Prudniku stali: wicestarosta 
Józef Skiba i członek zarządu Janusz 
Siano, burmistrz Prudnika Franciszek 
Fejdych był liderem Urzędu Miejskie-
go w Prudniku, a gospodarzy prowa-
dził burmistrz Białej Arnold Hindera. 
Ponieważ nie dojechały reprezentacje 
urzędów z Głogówka i Lubrzy do ry-
walizacji zaproszono miejscową fi rmę 
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 

W tenisa stołowego grały trzyosobo-
we drużyny systemem każdy z każdym. 
Na jeden mecz składały się dwie gry 
singlowe i debel. Mecze były bardzo 
zacięte i czasami o końcowym sukcesie 
decydowały pojedyncze piłki. Ostatecz-
nie w zawodach zwyciężył Urząd Miej-
ski z Prudnika, który wygrał wszystkie 
mecze (3:0 z WiK, 2:1 z UM Biała i 2:1 
z Starostwem Powiatowym). Jak się 
okazało decydujący był mecz deblowy 
pomiędzy UM Biała (A. Hindera, H. 

Adamik), a UM Prudnik (F. Fejdych, A. 
Grajewski) minimalnie przegrany przez 
naszych – 11:13, 10:12, 9:11. Drugie 
miejsce przypadło naszej reprezentacji 
która pokonała 2:1 Starostwo Powiato-
we i 3:0 WiK. Na ostatnim medalowym 
miejscu uplasowały się Wodociągi i Ka-
nalizacja sp. z o.o. które pokonały 2:1 
Starostwo Powiatowe. 

Zawody rowerowe polegały na po-
konaniu przez trzech zawodników z 
każdej drużyny przygotowanego toru 
przeszkód. Tutaj liczył się bezbłędny 
przejazd, a dopiero w dalszej kolej-
ności czas przejazdu. Tor był bardzo 
trudny i nikt z uczestników nie po-
konał go bezbłędnie. Najlepszy wynik 
osiągnął Krystian Trentkiewicz (UM 
Prudnik), który zdobył tylko 2 pkt 
karne – rekordzista uzbierał ich aż 29. 
Końcowa klasyfi kacji w zawodach ro-
werowych: 1. Urząd Miejski Prudnik 

– 21 pkt, 2. Urząd Miejski w Białej – 37 
pkt, 3. Starostwo Powiatowe w Prudni-
ku – 43 pkt, 4. Wodociągi i Kanalizacja 
sp. z o.o. w Białej – 65 pkt.

Dla najlepszych drużyn były piękne 
puchary, a dla wszystkich uczestników 
pamiątkowe upominki.

Organizatorzy dziękują Wodociągom 
i Kanalizacji z Białej oraz Ustroniance 
sp. z o.o. za pomoc w organizacji im-
prezy.

jk



PANORAMA BIALSKA � PAŹDZIERNIK � 2008 9

 Odeszli�

Na cmentarzu w Solcu.
Zdjęcie: D. Hejneman

Z OGROMNYM SMUTKIEM I ŻALEM

PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

NASZEGO DROGIEGO PREZESA

Ś     P
ZYGMUNTA

PIOTROWSKIEGO

wspaniałego człowieka,

wieloletniego prezesa Zarządu

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej

w Chrzelicach

RODZINIE SKŁADAMY

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA.

Zarząd i członkowie

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej

w Chrzelicach

WSZYSTKIM,

którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ś           p

DOROTY STOSIEK

PODZIĘKOWANIE

składa rodzina Sokolów

IRENIE PIOTROWSKIEJ

z powodu śmierci

MĘŻA
SKŁADAMY WYRAZY

GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA.

Zarząd i członkowie
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej

w Chrzelicach

Paweł SCHUSTER (74 lata) 
z Łącznika – 6 września
Emilia ARWOŃSKA (73) 
ze Śmicza- 6 września
Maria BAKLARZ (79) 
z Białej – 11 września
Gertruda BAR  (100)

z Grabiny (DPS) – 14 września

Józef SURMIAK (63)
z Białej – 19 września

Hildegard KLINKE (74)
z. Białej – 22 września
Maria SIEDLACZEK (84) 
z Dębiny – 23 września

Zygmunt PIOTROWSKI (56)
z Chrzelic – 6 października

�

Cmentarz żydowski w Białej
Po raz pierwszy od przeprowadzone-

go w 2002 roku generalnego uporząd-
kowania cmentarza żydowskiego przez 
akcję Antyschematy, obiekt jest w opła-
kanym stanie. Samosiejki drzew i dwu-
metrowe pokrzywy zasłaniają mace-
wy. Jeszcze nie ma takiego gąszczu jak 
przed 2002 rokiem, ale „wszystko jest 
na dobrej drodze” powrotu do prze-
szłości. Przez kilka lat młodzież gim-
nazjalna i licealna poświęcała 1 – 2 dni 
w roku na prace porządkowe (wycinka, 
zbieranie śmieci, grabienie liści) w ra-
mach akcji np. sprzątania świata. Po 
przejęciu w grudniu 2005 roku obiektu 
przez gminę żydowską prace na jej zle-
cenie wykonywała spółka Wodociągi i 
Kanalizacja w Białej.

W tym roku zapomnieli wszyscy.
DLACZEGO? Nie ma na to pienię-

dzy? Ale kto i komu ma je zapłacić?
Odwiedzający to miejsce ludzie nie 

wiedzą, kto jest prawnym właścicie-
lem i o taki stan rzeczy pytają bialskie 
władze. Są zaskoczeni widokiem zanie-
dbanego cmentarza, bo przez ostatnie 
lata pozytywne wieści o nim rozeszły 
się i odwiedzających jest coraz wię-
cej. Wpływ na to miał chociażby fakt 

PAMIĘTAMY  
NIE PAMIĘTAMY

W PRZEDEDNIU ZADUSZEK
ubiegłorocznego konkursu 
TVP 3 Opole i NTO na 7 
cudów Opolszczyzny, w któ-
rym właśnie bialski kirkut 
startował, a nie inny obiekt. 
Mówią o nim w Radiu Opole 
gdy goszczą w Białej w ra-
mach akcji „Lato skarbów”, 
a także przewodnicy nawet 
zagranicznych wycieczek.

Obiekt umieszczany jest 
także w folderach wydawa-
nych przez instytucje nie tyl-
ko gminne. Wtedy istnieje. 

Ale nie istnieje, gdy trzeba po prostu 
pamiętać, że jest i dbać o niego choćby 
w stopniu minimalnym, aby nie przy-
nosić sobie wstydu.

We wrześniu wykoszono trzymetro-
wy pasek na przejściu po to by zapro-
wadzić tam przebywającą w Łączni-
ku młodzież z Niemiec. Wtedy sobie 
przypomniano, że istnieje. Burmistrz 
wystosował dwa pisma do żydowskich 
urzędów w Warszawie i czeka na odpo-
wiedź.

Zbliża się święto zmarłych. Wszyscy 
uporządkują groby swoich najbliższych, 
zapalą znicze, postawią kwiaty.

Czy ktoś w te dni zajrzy na ten cmen-
tarz? Ktokolwiek to zrobi będzie oszo-
łomiony. Pozytywnie, czy negatywnie?

Na cmentarzu komunalnym
w Białej
Jest tutaj takie miejsce, które kil-

kanaście lat temu było bardzo zanie-

dbane. Miejsce to zostało odnowio-
ne, położono nowe płyty nagrobne 
spoczywającym tam żołnierzom nie-
mieckim, postawiono przywieziony z 
Niemiec żelazny krzyż, a podłoże wyło-
żono granitową kostką. Pieniądze na to 
wydało TSKN. Przez kilka lat miejsce 
(przy głównym wejściu na cmentarz) 
było zadbane. Przecież o to chodziło, 
aby nie zapomnieć, przywrócić pamięć, 
ochronić przed zniszczeniem. W tym 
roku nikt o nim nie pamięta, kostkę 
przerasta trawa i ziele. Sztuczne kwiaty 
wetknięte pamiętają już koloru swoich 
płatków. 

Obok kontrast – zadbane nagrobki, 
czasem z przeładowanymi kwiatami i 
zniczami. Przechodzą ludzie. Odwie-
dzają groby swoich bliskich. Niektórzy 

są tam codziennie. Widzą. Dziwią się. 
Komentują. Ale nikt nic nie robi. Nikt 
nie wyrwie trawy, nie zmieni kwiatów. 
DLACZEGO? Czyj to obiekt? Kto po 
odnowieniu miał o niego dbać?

Ktoś na pewno przed Świętem Zmar-
łych coś z tym zrobi, żeby 1 listopada 
nie było wstydu. Ale tylko dlatego? 
Tylko przed tym dniem? I kto? Ktoś 
kto kiedyś wziął na siebie „obowiązek” 
odnowienia, dbania i pamięci, czy ktoś 
kto „nie wytrzyma”? 

Na cmentarzu wiejskim
w Kolnowicach
Pochowany został kilka lat temu 

człowiek samotny. Nie miał nikogo, 
komu mógłby przekazać swój dobytek i 
ziemie, więc wszystko stało się własno-

ścią gminy. Gmina (jak pisze NTO z 8-
9 marca 2008r) sprzedała ziemie (3 ha) 
za rekordowa kwotę. I wszystko byłoby 
w porządku tylko …

Na cmentarzu w Kolnowicach jest 
grób, o który nikt nie dba. Bo i kto ma 
o niego dbać? Obecny właściciel jego 
ziemi nie musi (!?). Mógłby? Nie chce? 
A czy powinien?

Nie pisaną od lat powinnością (na 
wsiach) jest opiekowanie się do śmierci 
osobami, od których posiada się ziemię 
(i nie musi być to ktoś spokrewniony), 
a także pochówek, ustawienie nagrobka 
i dbanie o niego.

Jest taka powinność – ale kogo do-
tyczy w tym przypadku? Obecnego 
właściciela ziemi, który zapłacił, czy 
urzędu, który otrzymał pieniądze? Kto 
powinien się tym zająć i czy musi, czy 
nie? To jednak wstyd, aby całkiem za-
pomnieć.

Mieszkańcy Kolnowic na pewno nie 
pozostawią tego grobu bez zapalonej 
świeczki, ale też nie przestaną zastana-
wiać się DLACZEGO tak łatwo zapo-
mina się o człowieku.

przemyśleć sens „łatania” dziur w desz-
czu lub totalnym upale, gdyż tzw. sypki 
asfalt to wyrzucanie pieniędzy w bło-
to, gdyż nie służy on dłużej niż jeden 
sezon. I przykro powiedzieć, stanowi 
niezwykłe zagrożenie dla naszych szyb 
samochodowych, nie wspominając 
już o tym, że dostanie takim kamycz-
kiem z tego niby asfaltu jest nad wyraz 
bolesne i niebezpieczne!

Chciałabym jednak zatrzymać przy 
Gostomi i stanie chodników i ulic w 
tej wsi. Nieczęsto chodzę na obcasach, 
czasem jednak wypada lub jest wręcz 

Zróbmy coś z tymi chodnikami!
dokończenie ze str 4

zaniedbaniu tej sprawy! 
Może władze gminne zajmujące się 

sprawami przyziemnymi do jakich za-
licza się remont chodników powinny 
od czasu do czasu przejść się z wóz-
kiem z chorym dzieckiem do Ośrodka 
Zdrowia w Gostomi. Serdecznie zapra-
szam na to ekscytujące przeżycie!!! Nie 
mówiąc już o spacerach osób starszych, 
dzieci i innych, gdyż takowe stanowią 
śmiertelne zagrożenie i najwyższej 
miary wyczyn. Wózek z dzieckiem to 
nie zabawka, a chodniki tam są w tak 
opłakanym stanie, iż bezpiecznej jest 
iść ulicą. Choć tu pojawia się zagroże-
nie ze strony zmotoryzowanych, któ-
rzy w wąskiej zabudowie często stają 

oko w oko z pieszym i nadjeżdżającym 
z przeciwka autem. 

Jako mieszkanka gminy Biała zwra-
cam się więc z uprzejmą prośbą o wzię-
cie w przyszłorocznym planie budżetu 
pod uwagę remontu gostomskich chod-
ników. Myślę, że wszyscy będziemy 
mogli spać spokojnie gdy nasze pocie-
chy będą bezpiecznie udawały się na 
przystanek autobusowy lub kiedy wózki 
z maluszkami nie będą już narażone na 
wywrócenie się przez jakąś gigantyczną 
dziurę lub czołowe zderzenie z autem. 
Po remoncie gostomskich chodników 
spacery na świeżym powietrzu stano-
wić będą tylko przyjemność.

(KM)

konieczne, ale nie polecam nikomu 
ubranie takich butów (lub jakichkol-
wiek do których czujemy przywią-
zanie) idąc chodnikami w Gostomi. 
Jedna taka piesza wycieczka w stronę 
Ośrodka Zdrowia potrafi  oduczyć ko-
rzystania z tamtejszych chodników. 
Wiem, że może istnieje tysiąc innych 
potrzeb w gminie Biała, i rozumiem iż 
nie tylko Gostomia ma taki problem, 
że w samej Białej znalazłoby się kilka 
uliczek, które powinny doczekać się 
wymiany chodników. Jednak w tej 
chwili przemawia przeze mnie lokalny 
egoizm i pragnę zaprotestować przecie 
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W dniu 6 sierpnia 2008 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach 
dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 143, poz. 894.

Celem ustawy jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących poza 
granicami Polski, wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania podwój-
nego opodatkowania, tj. pomiędzy metodą proporcjonalnego zaliczenia, a metodą 
wyłączenia z progresją.

USTAWA – jest bardzo obszerna. Szczegółowo podaje wszystkie zasady ubiega-
nia się o umorzenie zaległości oraz zwrot.

W porozumieniu z Agnieszką Jóźwin-Dalecką – rzecznikiem prasowym Izby 
Skarbowej w Opolu, (stanowisko ds. Komunikacji, Integracji i Współpracy z In-
nymi Administracjami Podatkowymi tel. 077 454 00 71 i 077 454 00 67 w. 217), 
podajemy adresy stron internetowych, na których znaleźć można dokładny tekst 
dokumentu: Izba Skarbowa w Opolu - http://www.izba-skarbowa.opole.pl/cms/
index.php?page=wazne-informacje oraz Ministerstwo Finansów – http://www.
mf.gov.pl/ulganapowrot. Link na stronę infolinii KIP – http://www.kip.mofnet.
gov.pl/ Zaraz po otwarciu tej strony ukaże się informacja w jakich godzinach info-
linia jest czynna, numery telefonów, pod które można dzwonić (prawy górny róg) 
oraz informacja dotycząca rozliczania dochodów uzyskanych za granicą.

Ponadto, kto nie ma dostępu do Internetu, może zapoznać się z ustawą – za-
równo drogą elektroniczną jak i w formie tekstu wydrukowanego – w Gminnym 
Centrum Informacji (MGOK) w Białej. 

ABOLICJA PODATKOWA
dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium 
rzeczypospolitej polskiej

Na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu wywieszono na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości stanowiących własność gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży:
- działki gruntu 155 k.m.5 o pow. 0,5020 ha położonej w Pogórzu
- działki gruntu 620/33 k.m.1 o pow. 0,0232 ha położonej w Mokrej
- działki gruntu 368/3 k.m.3 o pow. 0,0147 ha położonej w Olbrachcicach
- działki gruntu 237 k.m.2 o pow. 0,9522 ha położonej w Śmiczu
- działki gruntu 504/70 k. m. 2 o pow. 0,8749 położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
- lokal mieszkalny nr 1 w Białej ul. Lipowa 3a
- lokale mieszkalne nr 1 i 2 w Prężynie 77
- lokal mieszkalny nr 1 w Białej ul. Rynek 25
- lokal użytkowy nr 2u w Białej ul. Rynek 25
- lokal mieszkalny nr 8 w Białej ul. Kościuszki 20
- lokal mieszkalny nr 2 w Brzeźnicy 10a
- lokale mieszkalne nr 2 i 3 w Białej ul. Szkolna 3
- lokal mieszkalny nr 4 w Białej ul. Plac Zamkowy 2

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w 
terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Białej.

Burmistrz Białej INFORMUJE

Burmistrz Białej INFORMUJE,
że w dniach od 20 października do 30 listopada

odbędzie się kontrola gospodarstw rolnych
pod względem ubezpieczeń gospodarstwa

i utrzymania porządku i czystości.

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu 21 
listopada 2008 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Ry-
nek 10, pokój nr 5 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej własność gminy Biała:

Działka gruntu położona w Józefowie
Nieruchomość oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów jako dział-

ka 26/2 mapa 1o powierzchni 0,3972ha, zapisana jest w księdze wieczystej KW 
39139 i stanowią mienie gminy Biała. Działka położona jest na skraju wsi Józefów, 
na zapleczu działki zabudowanej budynkami gospodarczymi. Położona na terenie 
nieuzbrojonym i nie posiadająca dostępu do infrastruktury technicznej. Kształt 
działki regularny prostokąt, teren równy, dojazd z urządzonej drogi gminnej. Wieś 
Józefów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała oznaczona jest symbolem ZZP18 co oznacza obszar zabudowy zagrodowej, 
adaptacji i kontynuacji istniejącego ładu przestrzennego. Gmina Biała jest jedynym 
właścicielem nieruchomości; nieruchomość KW 39139 nie jest obciążona na rzecz 
osób trzecich i nie jest dzierżawiona.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26 612,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 17 li-

stopada 2008 roku wadium w kwocie 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset 
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 
termin 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 uczestnictwa 

w przetargu osoby fi zyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz do-
wód tożsamości, osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego re-
jestru( ważny 3 miesiące) lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie repre-
zentującej oraz dowód wniesienia wadium. Wpłacone wadium zaliczone zostanie 
na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca 
przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozo-
stałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu. 
Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy no-
tarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni 
od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi  koszty nota-
rialne i sądowe.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cu-
dzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nie-
ruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54 poz.245, z późniejszymi. 
zmianami) jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji na zasadach i w sytuacjach określonych w tej ustawie. Cudzoziemiec przystępu-
jąc do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania wyżej wymie-
nionego zezwolenia..

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospo-
darki Nieruchomościami i Informatyki pokój nr 5 lub tel.+48 (077) 4388546 w go-
dzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku 
zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

BURMISTRZ BIAŁEJ OGŁASZA

Zakończyła się już rywalizacja gołębi 
młodych. To znak, że tegoroczny se-
zon lotów gołębi pocztowych przeszedł 
do historii. Nim przeanalizujemy loty 
„młodzików” to jeszcze winny jestem 
czytelnikom małe sprostowania. Przy 
prezentacji najlepszych hodowców 
sekcji Rostkowice pominięto Alfreda 
Barysza, który został pierwszym wi-
cemistrzem (35 pozycja w oddziale 
Prudnik). Zainteresowanego przepra-
szamy. Natomiast miejscowość Kleve 
co prawda leży na pograniczu holen-
dersko – niemieckim, ale terytorialnie 
przynależna jest do RFN.

Przed sezonem założono, że gołębie 
młode odbędą sześć lotów. Cel został 
zrealizowany, jednak musiano ze wzglę-
du na pogodę modyfi kować daty po-
szczególnych lotów. Nie obyło się też 
bez potknięć organizacyjnych – zdarzy-
ło się, że zarząd nie zdołał zorganizo-
wać transportu i w odpowiednim cza-
sie powiadomić hodowców. Niektórzy 
czekali już na punktach wkładania lub 
godzinami trzymali ptaki w koszach. 
Podobnie jak w lotach gołębi dorosłych, 
tak też w tej kategorii bardzo dobrze za-
prezentowali się hodowcy z sekcji Ligo-
ta Bialska, a ich członek Wacław Fluder 
uplasował się na wspaniałym drugim 
miejscu w Oddziale Prudnik. Nale-

Po sezonie ży podkreślić również dobrą postawę 
hodowców z sekcji Łącznik Mimo, 
że rywalizacja gołębi młodych różnie 
traktowana jest przez poszczególnych 
hodowców (są tacy, którzy dają ptaki 
na lot, ale już nie odbijają ich do zega-
ra) to sukces tutaj osiągany ma swoją 
wartość.

Ale teraz nadszedł już czas na analizy 
i spotkania w poszczególnych sekcjach 
gdzie w miłej atmosferze nagradza się 
najlepszych hodowców. Ciekawe jaką 
nagrodę otrzymają gołębie, które naj-
bardziej się napracowały i przyczyniły 
do sukcesów hodowców.

Prezentujemy po trzech najlepszych 
hodowców z poszczególnych sekcji 
w lotach gołębi młodych:

Sekcja Rostkowice: 1. Alfred Barysz 
(6 miejsce w oddziale Prudnik), 2. Ad-
rian i Józef Kozubek (30), 3. Tomasz 
Simonides (31)

Sekcja Biała: 1. Robert Reszka (14), 
2. Damian i Joachim Fraj (39), 3. Klaus 
Otte (49).

Sekcja Ligota Bialska: 1. Wacław 
Fluder (2), 2. Waldemar Honcia (8), 3. 
Norbert Przyklenk (25).

Sekcja Łącznik: 1.Adam Springer 
(10), 2. Reinhold Przyklenk (11), 3.Ma-
teusz Baron (17).

Wszystkie dotychczasowe informa-
cje o gołębiach i hodowcach: Joachim 
Kosz

MGOK ZAPRASZA

NA IMPREZY

30 października
18.00 - Bialska Akademia Wiedzy 

i Umiejętności

31 października
od godz. 20.00 – Hallowen - Noc 

horrorów – projekcja fi lmów 
grozy.

4 listopada
18.00 – „Wznieś serce nad zło” 

- zaduszki artystyczne.

11 listopada:
17.00 – msza święta za Ojczyznę 

– kościół parafi alny w Białej
18.15 – „Bóg, Honor, Ojczyzna” uro-

czysta wieczornica w wykona-
niu uczniów z PSP w Łączniku.

NA ZAJĘCIA

keybord – Damian Weinkopf
piątek od godz. 13.00

instrumenty dęte – Andrzej Weinkopf
sobota – od 8.00

taniec mażoretkowy – Joanna Ślidzińska
czwartek i piątek – 16.00 – 17.30

(od 5 – 11 lat)
piątek – 17.30 – 20.00 – powyżej lat 14

teatrzyk „Kurtynka” – Elżbieta Malik
wtorek – 16.00 – 17.00

zespoły wokalne – Joanna Baran
wtorek – od 16.00

kółko plastyczne – Danuta Hejneman
środa – 17.00 – 20.00 (dorośli)

piątek – 15.00 – 17.00 (młodzież)
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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

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

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

Starosta Prudnicki wykonując zapisy 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujaw-
nianiu w księgach wieczystych prawa wła-
sności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 
U. Nr 191, poz. 1365) apeluje do mieszkań-
ców powiatu prudnickiego, którzy są wła-
ścicielami lub posiadaczami nieruchomo-
ści o sprawdzanie w księgach wieczystych 
stanów 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 wy-
jaśnień problematyki prawnej i geode-
zyjnej, w zakresie czynności niezbędnych 
do uzyskania tytułu prawnego do zajmo-
wanych nieruchomości i ujawnienia pra-
wa własności 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 

Firma Niemiecka

poszukuje polskich opiekunek do opieki nad osobami chorymi lub starszymi. 
Praca w domach u osób wymagąjacych opieki na terenie Niemiec.

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego.
Mówimy po polsku. Tel. 0049 5251/18 44 804

JESIENNA PROMOCJA !!!JESIENNA PROMOCJA !!!
Z A K Ł A D A J Ą C :

� RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYRACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY
� RACHUNEK BIEŻĄCY

przez 6 miesięcy
Twój rachunek zwolniony będzie z opłaty:

� za otwarcie
� za prowadzenie 

� za dostęp do usługi eBankNet

Promocja dotyczy rachunków założonych w okresie od 01-10-2008 do 31-12-2008 r.
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PŁYTA OSB 1,25x2,50

gr 18 mm - 59 zł/szt !!!
WEŁNA SZKLANA „SAGLAN”

 (SZWAJCARIA) λ
D

 =0,040 W/mK

gr 15 cm - 14,99 zł/m2 !!!
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

!!! P R O M O C J A !!!!!! P R O M O C J A !!!

„DREWNIAK” GŁOGÓWEK
tel. 077/40-69-390

CHRZELICE – projekt rewitalizacji Zamku i rozbudowa o część seminaryjną, noclegową i wystawienniczą.

Ogród posesji Bernadety i Antoniego Czerwińskich w Olbrachcicach.
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Jesienny park 


