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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Z WIZYTĄ W OŚRODKU KULTURY
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O integracyjnej zabawie na str. 7

MALI ARTYŚCI 
Z LIGOTY BIALSKIEJ
O spotkaniu na str. 6

O zaduszkach artystycznych na str. 9
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O wielkich porządkach na cmentarzu żydowskim – w następnym numerze.

O imprezach w tej wsi na str. 5 i 7

MACEWY W SŁOŃCUMACEWY W SŁOŃCU

ODRODZENIE W RADOSTYNIODRODZENIE W RADOSTYNI

Okolicznościowy program przedstawili uczniowie szkoły 
podstawowej w Łączniku. O uroczystościach na str. 3

List gratulacyjny dla Krystiana CZAJI (pierwszy z lewej) i jego rodziców odczytuje komen-
dant powiatowy PSP – Mirosław Jelonek. Uznanie dla strażaka – str.2

Przy suszarni grzybów, 
sołtys – Danuta Roden.

O chrzelickim grzybobraniu na str. 6

O przedszkolnej imprezie z tej okazji – na str. 6
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Pieniądze szpitalowi ofi arowali: Tu-
lik z Wilkowa, Jan Przywara z Brze-
gu, a dwie osoby przekazały pieniądze 
na szpital anonimowo.

Produkty spożywcze kuchni szpital-
nej dostarczyli: Józef Bednarz z Kujaw 
– ziemniaki, Adelajda Chalin z Rost-
kowic – jabłka, Róża Kusber z Otok 
– pietruszkę, Anna Myszyńska z Białej 
– jabłka, Maria Kasicz z Białej – pigwy, 
Mocha z Czartowic – jajka, Róża Wi-
stuba (mieszkanka Niemiec) – jabłka 
z ogrodu w Białej. Anonimowo ofi aro-
wano marchew, buraki, dynie.

Wszystkim osobom za dary w imie-
niu chorych serdecznie dziękujemy 
i prosimy o dalszą wszechstronną po-

moc naszemu szpitalowi, który jest na-
szym wspólnym dobrem.

Kazimierz Kasicz

- czyli 50 – lecie pożycia
małżeńskiego świętowali:

Krystyna i Hubert
KLEINOWIE

z Wasiłowic - 8 listopada

Krystyna i Józef
PIKULOWIE
z Otok – 11 listopada

Emilia i Stanisław 
KOSZAŁKOWSCY 

z Białej - 13 listopada

Inga i Bernard 
GLOBISZOWIE
z Łącznika - 15 listopada

�
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ZŁOTE GODY
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- czyli 60 – lecie pożycia
małżeńskiego świętowali:

Jubilatom życzymy wielu jeszcze
wspólnych lat w zdrowiu i radości.

DIAMENTOWE
GODY

Natalia i Józef
HEBDOWIE

z Dębiny - 23 października

Marta i Antoni
KLEINOWIE

z Grabiny – 16 listopada

� �

�
�

Na XVIII sesji Rady Miejskiej w Bia-
łej – 24 października, radni wysłuchali 
informacji o problemach bezrobocia, 
o stanie bezpieczeństwa publiczne-
go i stanie ochrony przeciwpożarowej 
w mieście i gminie.

Uchwały dotyczyły gminnego progra-
mu profi laktyki i rozwiązywania prob-
lemów alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii i przemocy w rodzinie, 
a także zmian w tegorocznym budżecie, 
ekwiwalentu za udział członków ochot-
niczych straży pożarnych w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniu pożarni-
czym oraz zasad sprzedaży lokali i nie-
ruchomości gruntowych.

Była też na sesji uchwała potrójnie 
uchylana, dotycząca zasad korzystania 
ze stołówek szkolnych zorganizowa-

nych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Biała oraz 
ustalenia wysokości opłat za przygoto-
wane posiłki.

Skomplikowane - ofi cjalne uzasadnie-
nie jest takie: „Ustawa z 25 lipca 2008 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty, 
ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich 
wprowadziła zmianę brzmienia jedne-
go artykułu ustawy o systemie oświaty.  
Właściwy ustęp tego artykułu stanowi: 
Warunki korzystania ze stołówki szkol-
nej, w tym wysokość opłat za posiłki, 
ustala dyrektor szkoły w porozumie-
niu z organem prowadzącym szkołę. 
W związku z tym Rada Miejska w Bia-
łej na sesji 16 września 2008 r. podjęła 
uchwałę w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej zasad korzystania ze stołó-
wek szkolnych tj. uchwały z 30 kwietnia 
2008 r.

22 października tego roku Wojewoda 
Opolski przesłał do wszystkich urzę-
dów wyjaśnienia, iż wszystkie uchwały 
podjęte przez samorządy na podstawie 
wspomnianego artykułu przed no-
welizacją ustawy o systemie oświaty 
w sprawie zasad korzystania ze stołó-
wek szkolnych, z dniem 23 sierpnia 
utraciły moc prawną w związku z ww. 
nowelizacją ustawy z dnia 7 września 
1991 r. i nie było potrzeby podejmowa-
nia uchwały stwierdzającej utratę mocy.

Tak więc na październikowej sesji 
po raz kolejny podjęto uchwałę o uchy-
leniu, wcześniej uchylonej uchwały!

(m) 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Ksiądz Zbigniew Siemionow urodził 
się 5 kwietnia 1971 roku w Nidzicy.  
Tam też sięgają korzenie jego rodzi-

Witamy w Grabinie
ców i dziad-
ków. Ukoń-
czył Szkołę 
Podstawową 
w Tarnowie 
O p o l s k i m 
i następnie II 
Liceum Ogól-
n ok s z t a ł c ą -
ce w Opolu 
i 6 – letnie 
Seminarium 
D u c h o w n e 
w Nysie. Pra-
cę magister-
ską obronił 
na Uniwer-
sytecie Opol-

skim. Na decyzję. by zostać księdzem 
ogromny wpływ miał dom rodzinny, 
służba ministrancka przy kościele oraz 

księża, którzy uczyli go religii. 
Po święceniach kapłańskich w Opolu 

w 1996 r. pierwszą placówką było Oles-
no. Dwa lata przebywał w Kanadzie 
następnie były Głuchołazy i Sławięcice. 
Od 25 sierpnia tego roku -  Grabina.

Bardzo duże wrażenie na księdzu Zbi-
gniewie zrobiło wspaniałe i serdeczne 
przyjęcie przez parafi an. Jego najwięk-
sze hobby to góry. Przeszedł wzdłuż 
i wszerz Tatry. Bardzo lubi podróżować, 
zwiedzać coraz to nowe miejsca, ich ar-
chitekturę,  muzea i zabytki. W Rzymie 
był 5 razy . Bardzo lubi kino w szczegól-
ności zaś fi lmy ambitne i podłożu psy-
chologicznym. Czyta najczęściej książki 
podróżnicze. Jeżeli muzyka to przede 
wszystkim „Vangelis” i „Enzio Marico-
ne” . Wieczory spędza najczęściej czyta-
jąc „Gościa Niedzielnego”.

(E.M.)

Uroczysty charakter miało posie-
dzenie Zarządu Powiatowego OSP RP 
w Prudniku, które odbyło się 14 listo-
pada w Białej. Powodem tego nadzwy-
czajnego spotkania było uhonorowanie 
Krystiana CZAJI listem dziękczynnym 
za podjęcie indywidualnej akcji ratowni-
czej, dzięki której ocalone zostały dzieci 

UZNANIE
DLA STRAŻAKA

i starsza pani z pożaru na ul. Prążyńskiej 
w Prudniku.

Krystian Czaja obecnie jest mieszkań-
cem Prudnika, ale od dziecka mieszkał 
w Józefowie. Tam od najmłodszych lat 
związany był z miejscową jednostką OSP, 
w której działał również jego ojciec.

W tym co zrobił nie widzi nic szcze-
gólnego. To dla niego człowieka i straża-
ka zupełnie normalna rzecz, by pomagać 
gdy nadchodzi taka potrzeba.

Jego czyn i odwagę Zarząd Powiatowy 
OSP RP w Prudniku uhonorował lista-
mi gratulacyjnymi i kwiatami dla niego 
jak i rodziców Urszuli i Waltera Czajów 
z Józefowa. Pan Krystian otrzymał także 
specjalną fi gurkę św. Floriana trzymają-
cego na rękach dziecko.

Wiele ciepłych słów uznania pod adre-
sem honorowych gości popłynęło z ust 
gminnych i powiatowych przedstawicie-
li władz strażackich i samorządowych.

Gospodarze spotkania OSP Biała 
przedstawili gościom prezentację mul-
timedialną na temat rodzimej jednostki 
pana Krystiana  - OSP w Józefowie oraz 
akcji gaszenia pożaru w Prudniku z wy-
korzystaniem zdjęć własnych oraz re-
dakcji „Tygodnika Prudnickiego” za któ-
rych udostępnienie serdecznie dziękują.

TAKICH ZDJĘĆ POSZUKUJEMY

W związku z planowaną w czerwcu 
przyszłego roku wystawą fotografi czną 
„Bialski rynek sprzed lat” zwracamy się 
do mieszkańców o udostępnienie nam 
posiadanych starych zdjęć i widokó-
wek przedstawiających bialski Rynek 
i okolice. Oryginały zostaną zwrócone 
właścicielom. Zdjęcia prosimy składać 
do 1 marca 2009 roku w Gminnym 
Centrum Kultury w Białej, ul. Prudni-
cka 35. Z góry dziękujemy za pomoc 
w przygotowaniu wystawy.

Mieszkańcy Białej są dumni ze swe-
go szpitala, który cieszy się dobrą sła-
wą, a świadczą o tym zdobywane cer-
tyfi katy i opinie jego pacjentów. Piękny 
jest gmach szpitalny, zbudowany w sty-
lu neogotyckim w XIX wieku. Jednak 
do sławy i piękna naszego szpitala 

WŁODARZOM POWIATU DZIĘKUJEMY
nie pasował przed nim chod-
nik, biegnący wzdłuż ulicy 
Moniuszki. Nie pasował, bo był 
nieestetyczny, wyboisty, pofał-
dowany i nie ułatwiał chodzenia 
ludziom schorowanym. Nie-
dawno jednak dzięki władzom 
powiatu prudnickiego zbudo-
wano przed szpitalem nowy, 
estetyczny, o równej nawierzch-
ni chodnik. Przy tym chodniku 
wyznaczono też miejsca posto-
jowe dla dwóch samochodów, 
przywożących chorych do szpi-

tala i zabierających ich do domu.
Za zbudowanie wspomnianego 

obiektu mieszkańcy Białej wraz z dy-
rektorem szpitala Zdzisławem Juszczy-
kiem serdecznie władzom powiatu 
w Prudniku dziękują.

Kazimierz Kasicz

DARY DLA BIALSKIEGO SZPITALA
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11 listopada – tradycyjnie, w kościele 
parafi alnym została odprawiona uroczy-
sta msza święta za Ojczyznę, na Rynku 
– w miejscu pamięci delegacje Urzędu 
Miejskiego i Gminnego Centrum Kul-
tury złożyły kwiaty, a w sali MGOK-u 
odbyła się okolicznościowa wieczorni-
ca.

Kazimierz Kasicza przypomniał hi-
storyczne wydarzenia, powołując się też 
na osobiste wspomnienia ze świątecz-

nych uroczystości w pierwszych latach 
po wojnie.

Widowisko „Bóg – Honor – Ojczy-
zna” przygotowane pod kierunkiem 
Anny Kacprowicz i Iwony Preusner 
przedstawili uczniowie klasy VI Szkoły 
Podstawowej w Łączniku. Inscenizacja 
efektownie łączyła słowo (historyczne 
fakty z poezją) z muzyką, ale szczegól-
nie nastrojowy i wymowny był milczący 
marsz z krzyżami znaczącymi daty (od 
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Po raz kolejny mieliśmy okazję przez pięć 
dni gościć na terenie naszej gminy grupę 
młodzieży z zaprzyjaźnionej szkoły w Ma-
rienheide. Młodzi Niemcy przyjechali w ra-
mach rewizyty do uczniów z publicznych 
szkół podstawowych w Łączniku i Pogórzu. 
Organizatorzy wymiany zadbali o intere-
sujący program. Między innymi uczniowie 
mieli okazję porozmawiać z burmistrzem 
Białej – Arnoldem Hinderą, który przed-
stawił im w skrócie historię Białej, a także 
zaprosił na wspólne zwiedzanie cmentarza 
żydowskiego. Jedną z atrakcji był plener 
w Mosznej i zwiedzanie zamku. Była też 
całodniowa wycieczka do Krakowa i Oświę-
cimia. Ogromne wrażenie na młodzieży 
wywarła wizyta w obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu („Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau”). Nie zabrakło również akcentów 
integracyjnych takich jak: dyskoteka, og-
nisko i rozgrywki sportowe. Spotkanie to, 
choć trwało krótko, spełniło zamierzony 
cel. Szybko nawiązały się kontakty z ró-
wieśnikami i ich rodzinami. W planie po-
bytu uwzględniono możliwość spotkań 
z całą grupą (dyskoteka, ognisko, wspólne 
wycieczki), a także spotkań w rodzinach 
(wspólne wieczory). Uczniowie nasi roz-
wijali umiejętności językowe i wzbogacali 
słownictwo. Całemu spotkaniu towarzy-
szyła miła i serdeczna atmosfera. Młodzież 
nawiązała sympatyczne kontakty osobiste, 
zawiązały się przyjaźnie. Uczniowie zade-
klarowali utrzymywanie dalszych kontak-
tów telefonicznych, bądź też mailowych. 
Wymiana była dofi nansowana ze środków 
Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Opiekunowie:
Iwona Preusner i Barbara Janoszek

MŁODZI GOŚCIE

Jeszcze we wrześniu wyruszyliśmy z opol-
skim klubem turystyki rowerowej „Rajder” 
i panem Wojciechem Szukalskim, na zlot 
turystów-kolarzy „Uroki jesieni”. Po dołą-
czeniu do reszty grupy w Kujawach, zwie-
dziliśmy tamtejszy kościół oraz muzeum. 
Z Kujaw wyruszyliśmy do zamku w Mosznej. 
Zamek zrobił na wszystkich wielkie wraże-
nie, a w szczególności piękna, wielka biblio-
teka. W miejscu zakwaterowania w Dobrej, 
po kolacji myśleliśmy, że to już koniec na-
szych przygód na ten dzień, lecz organiza-
torzy rajdu nie pozwolili nam tak szybko 
odpocząć. Okazało się, że czeka nas konkurs 
wiedzy, którą nam przekazał przewodnik. 
Test nie należał do najłatwiejszych, ale po-
radziliśmy sobie z nim. Czekało nas jeszcze 
ognisko. Ta wiadomość nas bardzo ucieszy-
ła. Dalej wracaliśmy już w biegu, żeby zająć 
najlepsze miejsca przy ogniu. Około godziny 
22 przyszedł czas na wracanie do domków. 

Następnego dnia wstaliśmy bardzo 
wcześnie, bo czekał nas kolejny konkurs: 
„Jazda żółwia”, polega to na tym, że należy 
przejechać dany odcinek w jak najdłuższym 
czasie. Każdy z zawodników miał dwie 
szanse i każdy chciał zakosztować smaku 
zwycięstwa, ale niestety tylko jedna osoba 
mogła być pierwsza. Po bardzo ciekawym 
konkursie i spakowaniu się pojechaliśmy 
na rozdanie dyplomów i nagród. Każdy 
z nas był bardzo dumny z dyplomów, a tak-
że niektórzy ze zdobytych nagród. 

Niestety przyszedł czas rozstania. Wspól-
nie wróciliśmy do Białej i tam każdy poje-
chał w swoją stronę. Wszystkich bardzo 
zachęcam do spędzania w ten sposób wol-
nego czasu, razem z rodziną, przyjaciółmi. 
Mamy piękne ścieżki rowerowe, a „ruch 
to zdrowie”.

Denis Lubas PG Biała

Rajd pełen słońca

Z MARIENHEIDE

Bóg – Honor – Ojczyzna

rozbiorów Polski) i poległych żołnierzy, 
z piękną pieśnią: „W dalekich ziemiach, 
za to umierali moi ojcowie, za gniazdo 
bociana, za chleb, za tę równinę co nie-
pokalana, za to powietrze ze wszystkich 
najsłodsze, za ludzi mądrych, zgod-
nych i uczciwych, za najwierniejszych 
z wiernych, uczciwych z uczciwych, 
za mą Ojczyznę, Polszczyznę, Mazow-
sze, w dalekich ziemiach za to umiera-
li”, ze złożeniem symbolicznych kwia-
tów i zapaleniem znicza.

Za wzruszający program podzięko-
wała młodzieży obecna na spotkaniu 
– wiceburmistrz Maria Tomala, a pub-
liczność nagrodziła występ oklaskami.

(m)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Teresa Kamieniecka – Hreczaniuk
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

(na 22 odbyte sesje obecna na 21), prze-
wodnicząca Komisji Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Pub-
licznego i Transportu (20 – 19), członek 
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodar-
czego i Gospodarki Nieruchomościa-
mi (20 - 15).

Na posiedzeniach komisji zgłaszała 
sprawy dotyczące poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach oraz sprawy codzien-
ne nurtujące mieszkańców. Jej działa-
nia miały wpływ na: przeprowadzenie 
remontu drogi i poboczy na odcinku 
Gostomia – Krobusz, zamontowanie 
słupków hektometrowych i barier ener-
gochłonnych przy obwodnicy Białej, 
ustawienie znaku informacyjnego o 
miejscowości „Gostomia” przed Solcem 
i Nową Wsią, udzielanie pomocy rolni-
kom w uzyskaniu odszkodowań za stra-
ty spowodowane przez zwierzynę leśną.

Aktywnie uczestniczy w promocji 
regionalnej kuchni i zdrowej żywności 
poprzez włączanie się w organizowanie 
spotkań i uroczystości i przygotowywa-
nie potraw i ciast.

Joachim Mazur
Na 22 odbyte sesje obecny 21 

razy. Przewodniczący Komisji Budżetu, 
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 
Nieruchomościami (20 -19), członek 
Komisji Rewizyjnej (22 - 19).

Z ramienia Rady Powiatu w Prudniku 
jest członkiem Rady Społecznej ZOZ w 
Białej. Bliskie są mu sprawy związane z 
budżetem powiatu – jego dochodami i 
wydatkami. Bardzo szczegółowo anali-
zuje wszystkie informacje o przebiegu 
wykonania budżetu, a szczególnie spra-
wozdania z wykonania budżetu za dany 
rok stanowiące podstawę udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu. Peł-
niąc w poprzednich kadencjach funkcję 
wicestarosty poznał wszystkie zadania 
i obowiązki nałożone ustawami na po-
wiat. Zdobyte doświadczenie wyko-
rzystuje w pracach Komisji Rewizyjnej 
podczas przeprowadzanych kontroli. 
Do wszystkich kontrolowanych spraw 
podchodzi bezstronnie. Wnikliwie i do-
głębnie analizuje dokumentację objętą 
zakresem kontroli. Jego uwagi i wnioski 
są wyważone i podparte dowodami. 

Janusz Jerzy Siano 
Na 22 odbyte sesje – obecny 21 razy. 

Członek Zarządu Powiatu (116 posie-
dzeń, obecny na 108), członek Komisji 
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Nieruchomościami (20 -
16), członek Komisji Edukacji, Kultury 
i Promocji Powiatu (20 – 17).

Bardzo aktywnie uczestniczy w pra-
cach Zarządu Powiatu. Z racji wykony-
wanego zawodu bliskie są mu sprawy 
związane z oświatą: optymalizacja sieci 
placówek oraz zarządzanie oświatą, stan 
techniczny szkół oraz ich wyposażenie 
w sprzęt i pomoce naukowe. Zabiegał o 
wymianę okien w Zespole Szkół w Białej 
– zadanie to zostało wykonane.

Zaangażowany w poprawę stanu bez-
pieczeństwa na drogach powiatowych, 
wnioskuje o przeprowadzenie remon-
tów i napraw cząstkowych. Wszystkie 
uwagi mieszkańców w tym zakresie 
przekazuje na bieżąco i śledzi realizację 
zadania. Podejmuje inicjatywy uchwa-
łodawcze w powiecie.

Opracowała: Urszula Bara
Biuro Rady Powiatu

w Prudniku

NASI RADNI

Z BIALSKIEJ GMINY W RADZIE POWIATU

Z inicjatywy działających w Pogórzu 
organizacji odnowiono XVIII – wieczną 
kaplicę na skrzyżowaniu dróg w centrum 
wsi. Na apel o odnowienie kaplicy odpo-
wiedziała liczna grupa mieszkańców. 

Odnowienie kaplicy w Pogórzu
I tak 2 października rozpoczęto prace 
przygotowawcze polegające na usunięciu 
drzew i krzewów wyrastających wokół 
kaplicy, które przysłaniały ten sakralny 
obiekt. W kolejne dni 6 i 10 październi-

ka społeczność pogórska usuwała stary, 
odpadający tynk oraz wykonywała pra-
ce przygotowawcze do nowego tynko-
wania. Firma murarska Jerzego Makioli 
użyczyła niezbędnego do prac murar-
skich rusztowania. 

W kolejne dni murarze z Pogórza oraz 
kilkunastoosobowa grupa pomocników 
otynkowali cały obiekt, wymienili prze-
gnite okna na nowe – zachowując ten 
sam wzór. 8 listopada zakończono pra-
ce wykończeniowe. W przyszłym roku 
na wiosnę planujemy zmianę pokrycia 
dachu, pomalowanie kaplicy oraz od-
nowienie ogrodzenia wokół niej. Cała 
inicjatywa związana jest z konsekracją 
budującego się kościoła w Pogórzu.

Wszystkim mieszkańcom Pogórza 
biorącym udział w odnawianiu kaplicy 
oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do realizacji tej inicjaty-
wy serdecznie dziękujemy i zachęcamy 
do dalszych prac planowanych na wios-
nę, które mają przywrócić dawną świet-
ność naszej kaplicy. 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Pogórze

Kazimierz Kasicz, Maria Tomala i młodzież z Łącznika.

zdjęcia na stronie 12
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29 września uczniowie liceum, tech-
nikum i szkoły zawodowej (bo takie 
jednostki istnieją w obrębie naszej 
szkoły) wraz z niemal całym gronem 
pedagogicznym wybrali się na podbój 
szczytu, który góruje nad całą okoli-
cą. Organizacją wycieczki, jej całko-
witym przebiegiem zajęli się państwo 
Marzena i Lesław Spychałowie. Rano 
około godziny 8.30 wszyscy znaleźli się 
na parkingu w Pokrzywnej, skąd miał 
rozpocząć się marsz. Zgodnie ze wcze-
śniejszymi ustaleniami poszczególne 
klasy miały wyruszyć „ściśle wytyczo-
nym” szlakiem opuszczając już wspo-
mniany parking, co siedem minut. 
Kolejność ustalona została po losowa-
niu w wyniku którego jako pierwsza 
ruszyła klasa IIIB, następnie IW, IIA, 
IT i IIB . Wreszcie wyruszyła klasa IA. 
Na samym końcu zamykając wyprawę 
posuwała się klasa IIIA. Zgodnie z za-
sadami uzgodnionymi jeszcze w szkole 
wszystkie klasy przygotowały w mia-
rę jednolite stroje, własne piosenki 
i... sałatki – nieodłącznie związane 
ze zdrowym trybem życia. Dodatko-
wo, podobnie jak w roku ubiegłym 
klasy idące przodem chowały określo-
ne przedmioty dla grup idących z tyłu. 
Aby nie zgubić się w lesie pierwsza gru-
pa zdecydowała się oznaczać swoją tra-
sę specjalnymi balonikami, aby kolejne 
wiedziały którędy iść. 

Trasa okazała się długa, lecz wspól-
ny marsz sprawił, iż nawet nie zo-
rientowaliśmy się, kiedy znaleźliśmy 
się na górze, mimo że matka natura 
przygotowała nam liczne niespodzian-
ki (zerwane mostki na rzece, błoto 
na drodze). Wreszcie góra została zdo-
byta, a raczej pułap, na którym znaj-
duje się schronisko PTTK, bo to ono 
stanowiło miejsce spotkania. Tam przy 
ognisku przygotowanym przez klasy, 
które dotarły jako pierwsze (sam szed-
łem w ostatniej grupie) można było coś 
zjeść, odpocząć i zrelaksować się po wy-
czerpującej wędrówce. Jedni przynosili 
własny prowiant, inni zaopatrywali 
się w miejscowej restauracji. Gdy siły 
zostały zregenerowane rozpoczęto 
quiz o tematyce antynałogowej. Na-
stępnie nadszedł czas na rozwiązanie 
konkursu na najlepszą piosenkę, prze-
branie i plakaty, które przygotowano 
już w szkole. Do zdobytych punktów 
załączono ilość przedmiotów znalezio-
nych na trasie, ocenę za przygotowane 
sałatki i średnią wynikającą z frekwen-
cji na rajdzie. 

Podobnie jak w ubiegłym roku sko-
rzystano z chwil spędzonych na świe-
żym powietrzu i przygotowano otrzę-
siny klas pierwszych: 1A, 1T i 1W. 
Tą kwestią zajęły się drugie klasy li-
cealne. Nowi uczniowie musieli m.in.: 
rozpoznawać smak przypraw, karmić 
się wzajemnie mlekiem z butelki, posi-
lić się porcją tartej bułki i odpowiadać 
na nietypowe pytania dotyczące naszej 
szkoły. Wreszcie, aby zintegrować po-
szczególne klasy uczniowie wspólnie 
walczyli w konkurencji na najdłuż-

szy łańcuch związany z odzieży, którą 
każdy miał na sobie. Postanowiono 
również zaangażować w otrzęsiny 
wychowawców klas pierwszych: Annę 
Radom (1A), Grażynę Osmęcką (1T) 
i pana prof. Lesława Spychałę (1W). 
Musieli oni, bowiem przeczytać krót-
kie wierszyki w stylu łamaczy języ-
ka. Dodatkowo robili to na czas. Sam 
jednak nie mam odwagi ich cytować, 
bo i tak rzadko kto zdołałby je popraw-
nie odczytać. Podobnemu zadaniu 
została poddana Kinga Rektor, która 

rozpoczęła pracę w naszej szkole jako 
nauczyciel biologii i chemii. 

Po otrzęsinach ogłoszono wyniki 
z konkursu antynałogowego i wręczo-
no symboliczne nagrody: propagando-
we ołówki, koszulki i smycze. Wreszcie 
zarządzono zejście na dół. Zgodnie 
z ubiegłoroczną tradycją, było to „ma-
sowe zgłębianie tajników opawskich 
lasów”. Około godziny 16.00 byliśmy 
w Pokrzywnej. Później pozostało nam 
już tylko wrócić do domu i rozpamię-
tywać niesamowite wrażenia z tej wy-
prawy.

Podsumowując spotkanie na Ko-
pie Biskupiej można mówić wyłącznie 

o plusach, bo jako takich negatywnych 
stron wycieczka ta nie miała. Pogo-
da nam dopisała, a z powodu pogody 
wyjazd był dwukrotnie przekładany. 
Pouczeni zeszłorocznymi doświad-
czeniami potrafi liśmy zadbać o to, 
aby podejście nie było tak męczące. 
Będąc na miejscu bawili się wszyscy, 
nie wyłączając grona pedagogicznego, 
co sugeruje, że zabawa była przednia. 
Ponadto spotkanie stało się okazją 
do zacieśnianie więzi między ucz-
niami oraz na chwilowe odetchnięcie 

od nauki, której od początku roku jest, 
co niemiara (mam tu na myśli matu-
rzystów). 

Oczywiście bliższy kontakt z natu-
rą (często bardzo bliski, wręcz bezpo-
średni) pozytywnie wpłynął na nasze 
samopoczucie i dodał każdemu nieco 
wigoru. Podejście szlakiem wymaga-
ło od nas również wiele sprytu, gdyż 
po ulewach, które nawiedziły okolicę, 
trasa nie została doprowadzona do sta-
nu całkowitej użyteczności i dlatego 
przez rzekę niejednokrotnie należało 
przeprawiać się po kamieniach, na pro-
wizorycznych kładkach lub przeskaku-
jąc strumyk. Byli też tacy, którzy licząc 

na cud próbowali biegać po wodzie, 
co jednak w większości przypadków 
nie przynosiło pożądanych efektów... 

Ogólnie ujmując tamto wydarzenie, 
należą się ogromne podziękowania 
organizatorom wędrówki na Kopę Bi-
skupia – państwu Spychałom. Nale-
ży także wspomnieć o sponsorach, 
a mianowicie o Miejsko-Gminnej 
Komisji do Spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, która jako 
główny sponsor przeznaczyła na ten cel 
2000 złotych. Zostały one przeznaczo-
ne na zakup nowego sprzętu sportowe-
go na zajęcia wychowania fi zycznego 
i SKS-ów. Ponadto Sanepid w Prudni-
ku ofi arował nam wspomniane już ba-
loniki z wymownym napisem: „Jestem 
mądry – nie palę”, smycze, koszulki 
i ołówki. Podziękować należy rów-
nież uczniom i nauczycielom, którzy 
swoim zachowaniem i nastawieniem 
do kampanii stworzyli niesamowicie 
ciepłą i przyjazną atmosferę. Dodam 
jeszcze, że biorących udział w podej-
ściu na Kopę było około 160 osób. 
I to właśnie wyróżnia bialską szkołę 
spośród innych, iż potrafi  zintegrować 
swoich uczniów do wspólnych przed-
sięwzięć i wyrobić w nich odpowiednią 
opinię w sprawie takich problemów jak 
np. uzależnienia.

Korzystając z okazji pokuszę się 
o wyrażenie własnej opinii na ten te-
mat. Zawsze popierałem tego typu 
imprezy. Pozwalają one uczniom 
dotknąć problemu w sposób bezpo-
średni. Uświadamiają jak wiele ludzi 
sprzeciwia się uzależnieniom i stawiają 
w sytuacji zmuszającej do refl eksji tych, 
którzy mając kilkanaście lat sięgnęli 
po używki. A jak się okazuje podobne 
kampanie prozdrowotne niosą z sobą 
inne korzyści. Niejeden z uczestników 
przekonał się na własnej skórze jak 
dotkliwe są skutki braku ruchu, bu-
dząc się następnego dnia z obolałymi 
nogami. Dlatego tego typu spotkania 
powinny być organizowane na szerszą 
skalę. Piętnowanie nałogów z rów-
noczesnym promowaniem zdrowego 
trybu życia staje się od pewnego czasu 
naszą wizytówką, przez co nie możemy 
pozwolić, aby nasze społeczeństwo po-
grążało się w uzależnieniowym szale. 
Żyjmy zdrowo!

Marcin Baucza 
3 A LO Biała

Relację autor uzupełnił tabelą z do-
kładną punktacją poszczególnych klas 
za frekwencję, sałatkę, znalezione 
przedmioty, stroje, piosenkę, plakaty 
i konkurs antynałogowy. Największą 
ilość punktów (45,5 na 50 możliwych) 
zdobyła klasa 3B, na drugim miejscu 
wspólnie znalazły się klasy: 1A i 2A 
(po 42,5 pkt), a na trzecim 1 T i 2 B (po 
42 pkt), wyprzedzając klasę 3A i 1 W.

Do tekstu były dołączone też napisa-
ne przez uczniów i zaśpiewane na Ko-
pie piosenki. 

 (m)

Nie daj się nałogom, 
idź naprzód, świat jest piękny

EPIZOD DRUGI

Bialski zespół szkół może poszczycić się opinią szkoły bezpiecznej i wolnej od nałogów. Dyrekcja i grono pedagogiczne dokładają wszelkich starań, aby ucznio-
wie byli świadomi zagrożeń i przykrych konsekwencji wynikających z obcowania z alkoholem, tytoniem i narkotykami. Dlatego rokrocznie szkolne święta np. dzień 
sportu przybierają charakter kampanii antynałogowej. Od zeszłego roku przyjął się zwyczaj organizowania szkolnej wyprawy na Kopę Biskupią stanowiący rodzaj 
manifestacji wymierzonej przeciwko wszelkim rodzajom uzależnienia. Tak też było w tym roku.



PANORAMA BIALSKA � LISTOPAD � 2008 5

W poniedziałek, 29 września ucznio-
wie klas trzecich (a, b, c i d) Publicznego 
Gimnazjum w Białej wzięli udział w in-
teresującej, a przy tym niezwykle poru-
szającej i zmuszającej do refl eksji lekcji 
muzealnej. Był to wyjazd do Muzeum 
Auschwitz- Birkenau, czyli na teren by-
łego zespołu niemieckich obozów kon-
centracyjnych w Oświęcimiu i pobliskich 
miejscowościach. Przez blisko trzy go-
dziny osiemdziesięciu gimnazjalistów (a 
także opiekunowie: B. Jarosz, A. Szyma-
nek, A. Dusza, W. Fudali i A. Remisz) 
stąpało ścieżkami, które milion więźniów 
różnych narodowości, nie tak dawno- 
bo zaledwie kilkadziesiąt lat temu- po-
wiodły w stronę śmierci: bezsensownej, 
nikczemnej, złowieszczej, budzącej naj-
większe w całej historii ludzkości kon-
trowersje i oburzenie - w stronę komór 
gazowych. Wcześniej jednak- tuż po 
podziale na trzy grupy, zaopatrzeniu się 
w sprzęt audio (dzięki któremu wszyscy 
dokładnie słyszeli opowieść niesłychanie 
dobrze zorientowanego w temacie, a przy 
tym posiadającego niebywałe zdolności 
narracyjne przewodnika) oraz przekro-
czeniu słynnej bramy z cynicznym napi-
sem „Arbeit macht frei”- uczniowie obej-
rzeli wzruszający, a zarazem ułatwiający 
wczucie się w klimat tragicznego okresu, 
jakim jest druga wojna światowa, fi lm o 
wyzwoleniu obozu w 1945 roku. W ciągu 
poprzednich pięciu lat (czyli od założenia 
Auschwitz w 1940 roku) było to miejsce 
kaźni wielu ludzi- polskich inteligentów, 
a także- a może przede wszystkim - Ży-
dów i Romów, którzy zginęli wyłącznie 
ze względu na swoją narodowość. 

Następnie wszyscy zwiedzili poszcze-
gólne partie muzeum. Umieszczone w 
gablotach okulary, buty, włosy i walizki 
obrazują ogrom zła, jakiego doświadczy-

ły w tym miejscu całe rzesze ludzi - także, 
co najbardziej bolesne, dzieci, które- jeśli 
nie ginęły od razu - były niejednokrotnie 
poddawane bestialskim eksperymen-
tom niemieckich „lekarzy”. Powiększane 
zdjęcia więźniów, na których twarzach 
maluje się bezbrzeżny smutek i- wyda-
wało by się - niema prośba o pomoc i 
których wychudzone, wyniszczone przez 
ciężką pracę i niewyobrażalny strach syl-
wetki postarzają nawet o kilkadziesiąt lat, 
budziły w uczniach przeróżne uczucia: 
żal, wzruszenie, złość, odrazę, poczucie 
misji, a nawet chęć zemsty. Z pewnością 
przejście koło nich obojętnie przeczyło-
by całkowicie ludzkiej naturze. Być może 
wobec tego należałoby zdać pytanie: jak 
w takim razie w ogóle powstało takie 
miejsce? Czy oprawców olbrzymiej ilo-
ści niewinnych ludzi nie nękały wyrzuty 
sumienia? Na podstawie przytoczonego 
przez przewodnika fragmentu pamiętni-
ka jednego z pracowników obozu, można 
wywnioskować, że najwidoczniej nie.

Po zakończonym na krótkim, przeży-
tym w milczeniu pobycie w zachowanym 
w nienaruszonym stanie Bloku 11- zwie-
dzaniu Auschwitz, trzecioklasiści przeje-
chali do obozu w Brzezince i spędzili tam 
godzinę. Ilość drewnianych baraków, 
w których spali więźniowie i więźniarki 
obozu oraz barwna opowieść przewod-
nika oddziaływały na wyobraźnię do 
tego stopnia, że na twarzach niektórych 
pojawiły się łzy. 

Stająca się już tradycją PG w Białej, or-
ganizowana corocznie wycieczka najstar-
szych uczniów do Oświęcimia, to nie tyl-
ko kolejna- nietypowa, co prawda- lekcja 
historii, ale świetna okazja do przemyśleń 
i zastanowienia się nad własnym życiem i 
postępowaniem. 

Hanna Kędzierska PG Biała

Nietypowa lekcja historii
Od dwóch lat funkcję sołtysa pełni w tej 

wsi Lidia Cziomer. W tym okresie odbyło się 
11 różnorodnych i bardzo ciekawych imprez. 
Pierwsza pod koniec kwietnia 2007 roku. 
Zorganizowana dla mieszkańców wsi bie-
siada wiosenna była także pierwszą imprezą 
plenerową i egzaminem dla podejmujących 
tę próbę organizatorów. Obawy, wątpliwości 
i niepewność pokonane zostały jednak przez 
ogromną chęć działania grupy ludzi dla do-
bra swojej wsi i integracji jej mieszkańców.

Nie było łatwo – jak wspomina pani Lidia 
– wszystko było po raz pierwszy. Wszystko 
nowe, nieznane, zarówno we wspólnym 
działaniu organizacyjnym, technicznym 
i fi nansowym. Wiedzieliśmy jak to zrobić, 
ale nie byliśmy pewni jak odbierze to nasza 
społeczność. Ilu ludzi przyjdzie, czy dopisze 
pogoda, czy warto? Ale udało się. Pogoda 
dopisała i dopisuje nam do tej pory. Lu-
dziom, którzy przyszli - jedni z nastawie-
niem na tak, inni może tylko z ciekawości, 
albo bez przekonania - chyba się spodobało. 
Fakt, że zdania i opinie były różne, ale tak 
jest zawsze i wszędzie. Nie ma przecież ta-
kiego, który dogodził by wszystkim. I u nas 
też tak jest. Ale nie na tym polega nasza 
praca, żeby się szybko zniechęcać. I nie znie-
chęciliśmy się, a wprost przeciwnie, zrodziły 
się pomysły na następne spotkania. Okazją 
był dzień Matki, Dzień Kobiet, zakończenie 
karnawału, majówka. Zawsze połączone 

z dobrą kawą i ciastem, rożnem (w zimie 
z grzańcem) i oczywiście z wspólną zaba-
wą. Organizowane w zależności od potrzeb 
na przemian: na boisku, w remizie i świetli-
cy. Na zmianę bardziej włącza się jedna lub 
druga połowa wsi, ale zawsze przy wspólnym 
zaangażowaniu całej rady sołeckiej, do której 
należą: Zbigniew Dwornicki, Sylwia Górecz-
ka, Roman Kusber i Urszula Tomala. Jest też 
grupa wspaniałej, zawsze chętnej do pomocy 
młodzieży. To im pani sołtys składa serdecz-
ne podziękowania po prostu za … wszystko.

Do ciekawszych, nowych i z pomysłem 
zorganizowanych imprez należy zaliczyć 
dwie: pierwsza to „palenie żuru’” (19 mar-
ca). Wspólne ognisko w piękną noc z pełnią 
księżyca i opadającymi dużymi płatkami 
śniegu do dziś w uczestnikach przywraca 
westchnienia. Było po prostu pięknie. Szko-
da tylko, że nikt nie robił zdjęć. 29 czerwca 
po południu odbył się mini turniej piłki 
nożnej pod ciekawym hasłem: „z miłości 
do przeciwnika”, czyli po prostu bez sędziów. 
Wieczorem wspólnie oglądano fi nałowy 
mecz mistrzostw świata w piłce nożnej.

Wieś przeżywa swoje odrodzenie. Z im-
prezy na imprezę uczestników przybywa. 
Wszystkich jednak łączy odpust. Radostynia 
należy do parafi i ligockiej, ale ma swoją ka-
plicę p.w. św. Anny i po raz pierwszy w roku 
2007 obchodzili w lipcu swój odpust. Zarów-
no w roku ubiegłym jak i w tym dzięki przy-
chylności ks. Piotra Doleżycha, msza święta 
odprawiona została w kaplicy w samo połu-
dnie z udziałem ligockiej orkiestry kościel-
nej, a potem wszyscy przeszli na boisko. Tam 
na festynie dzieci biorą udział w różnych za-
bawach i konkursach, a dorośli mile spędza-
ją popołudnie z pieczoną kiełbaską, kufl em 
piwa, loterią fantową i wspólną zabawą.

Ostatnim spotkaniem był II Octoberfest. 
Od samego rana 4 października wieś przy-
gotowywała wieczorne spotkanie. Przy re-
mizie OSP ustawiano namioty, aby wszyscy 
zmieścili się „pod dachem”. Zwożono stoły 
- jedne ze świetlicy, inne (tak samo jak krze-
sła) z prywatnych domów. Na imprezę wpi-
sało się prawie 150 osób i miejsce trzeba było 
zapewnić każdemu. W ubiegłym roku chętni 
zmieścili się w remizie, w tym już nie. Wieś 
ma jeden namiot, drugi pożyczyła, ale myśli 

o zakupie drugiego, większego. Nie będzie 
przecież ciągle wypożyczać, gdy (ku satys-
fakcji organizatorów) chętnych na spotkania 
przybywa. Mieszkańcy przyszli całymi rodzi-
nami. Na stołach jak na ten dzień przystało 
pojawiło się golonko z kapustą i gotowanymi 
w łupinach ziemniakami – do wyboru z ke-
czupem lub musztardą. Przygotowane przez 
restaurację w Krobuszu smakowało wszyst-
kim. Dla dzieci były kiełbaski z rożna, a dla 
wszystkich również kawa, herbata i ciasto 
z cukierni Pela z Łącznika. Stoisko z napoja-
mi i rożnem zapewniało także innym udział 
w biesiadowaniu.

Pani sołtys była wszędzie. Przy wejściu 
witała przychodzących, z zeszytem w ręku 
rozdysponowywała – co komu, w kuchni, 
w rozmowach przy stolikach, na parkiecie 
(także z burmistrzem) i przy wręczaniu 
wygranych w loterii fantowej. A loteria 
to nie tylko sprzedanie losów i otrzymanie 
fantów. To sposób na kolejną dobrą zaba-
wę. Losy rozeszły się w mgnieniu oka. Kilka 
chwil później kosze pełne fantów (każdy los 
wygrywał) dostarczone zostały pod namiot 
i fanty trafi ły w ręce prowadzących zabawę 
czyli pani sołtys – Lidii Cziomer i członka 
rady sołeckiej – Romana Kusbera, którzy 
wybierając fant odczytywali numer i czekali 
aż zgłosi się po jego odbiór właściciel. Wszy-
scy się znają więc każdy przychodząc otrzy-
mywał także odpowiedni zabawny czasami 

troszkę ironiczny komentarz, na przemian 
z ust pani Lidii i pana Romana. A oni z peł-
nym poczuciem humoru, także między sobą 
prześcigali się w komentarzach. Śmiechu 
i zabawy było co niemiara zwłaszcza, że nie-
które trafi ały w dziesiątkę. Cztery zostawione 
na koniec fanty były dużą niespodzianką dla 
ich właścicieli. Aby otrzymać właściwą na-
grodę musieli założyć na siebie wygrany fant 
(pampersy) i w nich zatańczyć „kaczuszki”. 
Wszyscy zrobili to z ogromnym wdziękiem 
i w nagrodę jak dla kaczuszek przystało 
otrzymali worek ze zbożem.

Fanty zebrane były we wiosce, ale kilka 
także ufundowała cukiernia Pela z Łączni-
ka zapraszając parę na wieczór przy kawie 
i ciastku.

Ten wieczór jak i wszystkie inne spot-
kania muzycznie umila miejscowy zespół, 
który tworzą: Andrzej Augustyn z Ligoty 
(trąbka, saksofon) i Łukasz Cziomer z Ra-
dostyni (akordeon). Obaj grają na keyboar-
dach i śpiewają. Chłopcy jak i organizatorzy 
mieli na głowach oryginalne, bawarskie 
(przywiezione specjalnie przez męża pani 
sołtys) festynowe kapelusze. Taki kapelusz 
na głowę otrzymał także burmistrz Białej 
– A. Hindera, który z żoną odwiedził bawią-
cych się mieszkańców Radostyni. Życzył im 
wspaniałej zabawy i dalszych tak udanych 
spotkań. I były to życzenia, które na pewno 
się zrealizują, bo chęci i sił organizatorom 
nie brakuje, tylko przybywa, którym gdy pa-
trzą na zadowolonych mieszkańców już ro-
dzą się w głowach nowe pomysły.

Danuta Hejneman

W RADOSTYNI ODRODZENIE
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Przedszkole w Ligocie Bialskiej 
od 27 października do 15 grudnia rea-
lizuje program „Mali artyści – mamo, 
tato tak widzę siebie i świat”, który 
rozpoczął się spotkaniem integracyj-
nym i przedstawieniem rodzicom pla-
nu zajęć.

Dodatkowe zajęcia w ramach tego 
projektu odbywają się w przedszkolu 
3 razy w tygodniu po jednej godzinie. 
Prowadzą je wychowawczynie. Dzieci 
pojadą również do teatru lalek i Baj-
landii do Opola. Zajęcia plastyczne 
w Gminnym Centrum Kultury w Bia-
łej, to także jeden z punktów progra-
mu.

Dzieci wraz z rodzicami najpierw 
zwiedziły cały ośrodek kultury prze-
jeżdżając „pociągiem” prowadzo-
nym przez Joachima Kosza od par-
teru po drugie piętro i z powrotem. 
Następnie wybierały sobie koperty, 
w których znajdowały się składające 
się z czterech części obrazki zwierząt 
i ptaków. Trzeba było je ułożyć w ca-

łość i nazwać. Wszystkie dzieci bez 
trudu rozpoznały swoje zwierzątka 
i ptaki. Następnym zadaniem było 
ułożenie z fi gur geometrycznych po-
staci tych zwierząt. Szczegóły: oczy, 
wąsy, uszy oraz tło należało poma-
lować kredkami. Pracowały również 
mamy, które przygotowywały taśmę 
do podklejania i obserwowały twór-
cze, pełne wyobraźni działania swo-
ich pociech.

Całość zakończy się 11 grud-
nia spotkaniem podsumowującym 
z oprawą artystyczną i wystawą prac 
powstałych na zajęciach.

Działania fi nansowane są przez 
rządowy program wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i mło-
dzieży w 2008 roku pt: „Aktywizacja 
jednostek samorządu terytorialnego 
i organizacji pozarządowych”, a koor-
dynatorem ich w Ligocie jest dyrektor 
przedszkola – Joanna Andrzejczyk.

(dh)

MAMO, TATO
TAK WIDZĘ SIEBIE I ŚWIAT

Chrzelice – jedna z piękniejszych wsi 
w gminie Biała, o której głośno w ca-
łym powiecie i województwie, słynie 
z ogromnej ilości inicjatyw społecznych 
i z tego, że czego by się jej mieszkańcy 
nie złapali, to zawsze okaże się sukce-
sem. W przeszłości startowała w wielu 
konkursach i wiele z nich wygrywała 
(mieszkańcy nie spoczywają  na lau-
rach i pragną dalej brać udział w wielu 
konkursach). Zainicjowane potrzeby 
przez lokalną społeczność i dobrze 
opracowane projekty przynoszą im 
same korzyści. 

Jednym z genialnych pomysłów było 
wzięcie udziału w konkursie „Środowi-
sko naturalne naszą szansą”. Projekt na-
pisany przez Stowarzyszenie Odnowy 
Wsi Chrzelice nosił tytuł „Chrzelickie 
grzybobranie” i zakładał budowę spe-
cjalistycznego pieca do suszenia. Fe-
nomenalne wykorzystanie społecznych 
potrzeb, lokalnych zasobów i dofi nan-
sowania przyniosło wymierny rezultat. 

Na tyłach Wiejskiego Centrum Inte-
gracji w Chrzelicach obecnie znajduje 
się piec na drewno, z 6 specjalistycz-
nymi płytami do suszenia wszystkiego, 
co można ususzyć (piec powinien po-
siadać 12 płyt, jednak są one niezwykle 
drogie i na razie jest ich tylko 6). W se-
zonie, kiedy lasy zapełniają się grzybami 
i grzybiarzami, jakże przydatne jest ta-
kie urządzenie. Zamiast suszyć nasze 
zbiory kilka dni na piecu kafl owym 
lub w piekarniku pozbawiając te skar-
by pewnej części aromatów, możemy 
w kilka godzin zamienić mokre grzybki 
w idealnie wysuszone przetwory, które 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia swo-
im niezwykłym aromatem wprowadzą 
nas w iście świąteczny nastrój. 

Osobiście wybieram się tam z jab-
łkami i zachęcam do tego wszystkich, 
którzy w wigilię lubią przy choince 
i w rodzinnym gronie wypić cudow-
ny kompot z suszonych owoców. Taki 
trunek jest nie tylko zdrowy, ale zapew-
niam również idealnie oddaje swym 
smakiem magię świąt. Po rozmowie z  
uprzejmą panią sołtys – Danutą Roden 
dowiedziałam się, że Stowarzyszenie 
udostępnia piec za niewielką opłatą: 
5 zł dla mieszkańców Chrzelic (w su-
mie bardzo sprawiedliwe, bo pomysł 
był ich) i 10 zł dla innych chętnych. 

Tak ogólnie jeszcze spoglądając 
na Chrzelice i jego mieszkańców, to taki 
piec i takie zaangażowanie w jego two-
rzenie jest kolejnym przejawem ide-
alnie czynnego Stowarzyszenia, które 
działa nie tylko z nazwy, ale przede 
wszystkim jest skierowane na potrzeby 
mieszkańców. Bierzmy przykład z tak 
dobrze prosperującej organizacji.

Kasia Mencler.

Chrzelickie grzybobranie

Tradycją już się stają w Publicznym 
Przedszkolu w Białej uroczyste obchody 
„Nocy św. Marcina”. W tym roku po raz 
kolejny, wieczorem przedszkolaki wraz 
rodzicami i swymi wychowawczyniami 
wyruszyli z Rynku w Białej w kierunku 
przedszkola. Każde dziecko maszeru-
jąc trzymało w ręku latarnię. Dyrekcja 

przedszkola jest wdzięczna Bialskiej 
Orkiestrze Dętej, która uświetniła uro-
czystość. 

Na miejscu, jak każe zwyczaj, czekał 
słodki poczęstunek. Imprezę uświetniły 
występy dzieci nad którymi opiekę spra-
wowały: Małgorzata Karmelita, Urszula 
Handermander i Anna Hoppe. 

O życiu św. Marcina opowiedział
 o. Antoni Bednarczyk. 

Wszystkim impreza bardzo się po-
dobała. Dzieci przeżywały ten wieczór, 
a rodzice mieli okazję do spotkania 
i wspólnej zabawy ze swoimi pociecha-
mi. Następna uroczystość już za rok.

NOC ŚWIĘTEGO

MARCINA

MALI ARTYŚCI 
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Po raz kolejny Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Białej przy współudziale Urzędu Miej-
skiego i Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zorganizował 
spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzie-
ży - uczestników zajęć w świetlicach środo-
wiskowych naszej gminy (jest ich dziesięć). 
W spotkaniu wzięło udział blisko dwustu 
uczestników, którzy popisywali się swymi 
zdolnościami artystycznymi. Podziwiali-
śmy pokazy tańca nowoczesnego, wspa-
niałe popisy wokalne oraz humorystyczne 
scenki. Występy były przyjmowane owa-
cyjnie, zwłaszcza przez dopingujących swe 
pociechy rodziców i dziadków. Do tych 
występów przyczyniły się instruktorki pra-
cujące w świetlicach: Maria Lubczyk, Sta-
nisława Śliwińska, Marta Pytlik i Barbara 
Kułakowska.

 Impreza składała się jeszcze 
z kilku innych elementów, które cieszyły się 
nie mniejszym zainteresowaniem. W „ką-
ciku plastycznym” nasze pociechy musiały 
wykazać się nie tylko zdolnościami pla-
stycznymi i manualnymi, ale jeszcze i dużą 
sprawnością umysłową. Uczestnicy musieli 
najpierw ułożyć puzzle ukrywające zwie-
rzęta, a następnie na tej bazie, przy pomo-
cy wycinanek, kredek i mazaków stworzyć 
obraz. Należy pochwalić małych artystów 
za inwencję twórczą, bo prawie wszystkie 
prace to swego rodzaju dzieła. Za część 
plastyczną odpowiedzialna była Danuta 
Hejneman. 

Tradycyjnie oblegane były konkurencje 
sportowo – rekreacyjne, gdzie nie trzeba 
było być Herkulesem, aby odnosić sukcesy. 
Różnorodność dyscyplin sprawiła, że w tej 
zabawie mogły uczestniczyć kilkuletnie 

dzieci jak i starsza młodzież. Z kronikarskie-
go obowiązku podajemy, że część sportowo 
- rekreacyjną wygrała Biała, a na medalo-
wej pozycji uplasowała się jeszcze Prężyna 
i Ligota Bialska. Za tę część spotkania od-
powiedzialny był Joachim Kosz.

Na koniec wszyscy mogli skorzystać 
ze wspólnej zabawy, podczas której do tańca 
przygrywał Damian Weinkopf. Najbardziej 
uczestników rozbawiały liczne gry i kon-
kursy organizowane przez M. Lubczyk.

Organizatorzy zapewnili wszystkim 
drobny poczęstunek, oraz obdarowa-
li ich słodkościami. Natomiast świetlice 
wzbogaciły się o kolejny sprzęt sportowo 
– rekreacyjny.

 Najtrudniejszym momentem tego wie-
czoru było zakończenie tej wspaniałej za-
bawy, ale uczestnicy zapewnili, że za rok 
wrócą na pewno.                 (jk)

Wspaniała zabawa

INTEGRACJA WIEJSKICH ŚWIETLIC

W RADOSTYNIW RADOSTYNI

ODRODZENIEODRODZENIE
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16 listopada zakończyła się runda je-
sienna sezonu piłkarskiego 2008/2009. 
Możemy więc pozwolić sobie na małą 
analizę. Seniorskie zespoły z Olbrachcic 
i Białej dalej liczą się w walce o awans 
do klasy A. O ile wysoka pozycja drużyny 
z Olbrachcic uznana może być za bardzo 
miłą niespodziankę, to trochę inaczej oce-
nić należy  szóste miejsce Polonii z Białej. 

W klasie niższej dominacja piłkarzy 
z Pogórza nie podlegała dyskusji mimo, 
że stracili dwa punkty na boisku rewela-
cyjnego beniaminka z Ligoty Bialskiej, 
którego wyniki są ogromną niespodzian-
ką. Mało było optymistów, którzy przed 
sezonem wierzyliby w takie wyniki. Tro-
chę więcej można było oczekiwać od dru-
żyny z Kolnowic zważywszy, że jeszcze 
kilka miesięcy temu grali w klasie wyż-
szej. Natomiast niewiadomo jak ocenić 
postawę piłkarzy z Chrzelic. Zajmują 
oni co prawda ostatnie miejsce w tabeli, 
ale widać promyczki nadziei, bo zaczynają 
zdobywać już punkty. 

W młodzieżowej piłce nadal bardzo 
dobrą postawę prezentują juniorzy z Po-
górza, którzy sukcesywnie dążą do wy-
znaczonego przed sezonem celu. Wyma-
rzony awans do ligi międzywojewódzkiej 
jest bardzo realny. Obecnie trwają ne-
gocjacje pomiędzy śląskim, a opolskim 
Związkiem Piłki Nożnej co do kształtu tej 
ligi. Działacze z Opola sugerują, aby grupa 
liczyła 14 drużyn (po 7 z każdego okręgu) 
natomiast inny podział widzieliby dzia-
łacze z Katowic. Ostateczne stanowisko 
musi być wypracowane do końca bieżące-
go miesiąca. Zaskakująco słaba jest posta-

wa juniorów z Białej, którzy są czerwoną 
latarnią II ligi. Opanowali oni już po mi-
strzowsku sposób jak przegrywać mecze, 
w których ma się ogromną przewagę 
i nie wykorzystuje tzw. „stuprocentowych” 
szans,  (np. rzuty karne). W klasie A, tej 
kategorii wiekowej na czele są młodzi za-
wodnicy z Olbrachcic, ale muszą być bar-
dzo skoncentrowani w rundzie wiosenne,j 
aby nie roztrwonić jednopunktowej prze-
wagi. Trampkarze z Pogórza nie mogą 
sobie poradzić  z rówieśnikami Sparty 
Prudnik i chyba zostaną „wiecznie” drugą 
drużyną naszego powiatu.

Końcowe wyniki:
Klasa B
LZS Lubrza – Polonia Biała  2:5
LZS Olbrachcice – LZS Dębowiec  4:1
Klasa C
LZS Kolnowice – LZS Ligota Bialska - Radostynia  0:1
Polonia Pogórze – LZS Niemysłowice  3:0 v.o.

I liga juniorów
LZS Leśnica – Polonia Pogórze  1:1
Polonia Pogórze - LZS Stare Koźle  3:0
Piast Brzeg – Polonia Pogórze  0:4
Polonia Pogórze – Start Namysłów  1:2

II liga juniorów
Polonia Biała – Start Bogdanowice 4:1
Po-Ra-Wie Większyce – Polonia Biała 2:1
Polonia Biała – Zryw Wysoka 3:1

Tabele po rundzie jesiennej
Klasa B seniorów 
Fortuna Głogówek 11 25 30 – 9
LZS Zawada 11 24 39 – 21

LZS Dębowiec 11 23 35 – 19
LZS Olbrachcice 11 21 40 – 18
LZS Niemysłowice 11 19 28 – 21
Polonia Biała 11 19 29 – 24
LZS Lubrza 11 11 31 – 38 
LZS Dytmarów 11 10 19 – 42
LZS Rzepce 11 9 22 – 28
Sudety Moszczanka 11 9 18 – 34
LZS Czyżowice 11 8 14 – 26
LZS Konradów 11 7 13 - 38

Klasa C seniorów
Polonia Pogórze 8 22 33 – 5
Rolnik Biedrzychowice 8 19 39 – 17
LZS Ligota Bialska 8 15 19 – 14
LZS Ścinawa Nyska 8 12 21 – 19
LZS Kolnowice 8 11 16 – 15
LZS Niemysłowice 8  7 16 – 23
LZS Trzebina 8  7 20 – 35
Grom Szybowice 8  5 15 – 30
LZS Chrzelice 8  4 13 – 34

Klasa A juniorów
LZS Olbrachcice 7 18 29 – 12
LZS Zawada 7 17 24 – 9
LZS Łąka Prudnicka 7 12 24 – 17
Racłavia Racławice  7 12 20 – 23
Rolnik Biedrzychowice 7 7 17 – 26
Fortuna Głogówek 7 6 13 – 19
LZS Rudziczka 7 6 21 – 29
LZS Czyżowice 7 4 14 – 27

Liga trampkarzy
Sparta Prudnik 9 27 72 – 7
Polonia Pogórze 9 24 38 – 6
Fortuna Głogówek 9 18 33 – 18
Rolnik Biedrzychowice 9 13 40 – 21
LZS Czyżowice  9 13 30 – 31

LZS Ścinawa Nyska 9 12 38 – 21
LZS Dytmarów 9 9 23 – 38
Pogoń Prudnik 9 6 23 – 51
LZS Moszczanka 9 4 18 – 87
LZS Konradów 9 3 14 – 55

I liga juniorów 
Odra Opole  15  40  55 - 10 
Pomologia Prószków  15  34  39 - 17 
MKS Kluczbork  15  33  51 - 19 
Polonia Pogórze  15  26  31 - 18 
LZS Leśnica  15  25  27 - 22 
Odra Koźle  15  22  29 - 23 
Włókniarz Kietrz  15  21  18 - 22 
LZS Bugaj Nowy  15  18  27 - 35 
LZS Stare Koźle  15  18  16 - 29 
Czarni Otmuchów  15  16  24 - 29 
Start Namysłów  15  16  24 - 36 
OKS Olesno  15  16  27 - 40 
Rodło Opole  15  15  22 - 29 
Koksownik Zdzieszowice  15  15  18 - 27 
Polonia Głubczyce  14  13  14 - 33 
Piast Brzeg  14  9  18 – 51

II liga juniorów 
LZS Walce  12  34  54 - 13 
Zryw Pawłowiczki  12  30  46 - 14 
Orzeł Dzierżysław  12  25  36 - 18 
Pogoń Prudnik  12  22  38 - 29 
LZS Łowkowice  12  20  44 - 33 
LKS Lubrza  12  16  27 - 32 
Sokół Boguchwałów  12  16  16 - 31 
LZS Ścinawa N.  12  15  34 - 26 
Start Bogdanowice  12  15  24 - 40 
Zryw Wysoka  12  12  24 - 39 
Naprzód Niezdrowice  12  11  17 - 36 
Porawie Większyce  12  7  22 - 49 
Polonia Biała  12  6  22 - 44

Piłkarska jesień

Do ostatniego w tym roku turnie-
ju siatkówki zgłosiło się sześć drużyn. 
Po rundzie eliminacyjnej (dwie grupy) 
wyłoniono czterech półfi nalistów, któ-

rzy grali już o główne trofeum. Osta-
tecznie najlepsza okazała się drużyna 
z I LO Prudnik, która w porywającym 
fi nale pokonała zespół o nazwie TER-
MINAL. Trzecie miejsce przypadło 
„Absolwentom”, którzy nieznacznie po-

konali „Dziadków”. Ten ostatni mimo 
wysokiej średniej wieku dzielnie wal-
czył z o wiele młodszymi rywalami. 

Tradycyjnie dla najlepszych były 
puchary i sprzęt sportowy. Zawody 
sprawnie prowadzili Henryk Adamik 

i Joachim Kosz. Zwycięska drużyna 
występowała w następującym składzie: 
Marcin Bajak, Mateusz Reczek, Damian 
Dumański, Grzegorz Howe, Tomasz 
Ostrowski i Paweł Wolny.

 (jk)

Siatkówka

Każda pora roku przynosi ze sobą coś 
nowego. Każda jest jedyna i niepowta-
rzalna, pozostawia po sobie jakiś ślad 
w pamięci każdego z nas. Barwy, które 
z łatwością kojarzą nam się z porami 
roku: zimą - biel, wiosną-zieleń, latem 
- złoty, jesienią - brąz, są dla nas oczy-
wiste. 

Jesień to okres, kiedy na naszych po-
lach, w pejzażu dochodzi do widocz-
nych zmian. Zbliża się zima, czas wyko-
pywania buraków. Na poboczach dróg 
pojawia się co raz więcej pryzm z bura-
kami, znikają ostatnie zielone uprawy, 
krajobraz szarzeje. Jeszcze tylko orka, 
zasianie ostatnich zbóż i już rolnicy 
mogą spokojnie 

Wraz z odbiorem buraków do cu-
krowni, rolnicy wyczekują kolejnych aut 
ciężarowych, na które tzw.: „mysz” na-
kładzie buraki. My, zmotoryzowani 
nie cieszymy się tak bardzo z obecności 
„tirów” w naszej okolicy. Kiedy odbywa 
się jeden kurs za drugim do cukrowni, 
mieszkańcy gminy posiadający pra-
wo jazdy zaczynają tracić cierpliwość 
i zaufanie do kierowców tych aut cię-
żarowych. Osobiście nic do tych panów 
nie mam, praca jak każda inna, ale jako 
matka, która dość często jeździ ze swoją 
pociechą w aucie muszę głośno zapro-
testować!

 Włos mi się jeży na głowie, kiedy 
zbliża się do mojego małego autka roz-
pędzona ciężarówka. Panowie zza kie-
rownicy tych wielkich aut nie zważają 
na nasze bezpieczeństwo. Siedząc tak 
wysoko za sterami pojazdu o pojem-

ności parunastu ton nie zastanawiają 
się jak zachowuje się mały samochód 
osobowy w kontakcie z naszymi feno-
menalnymi poboczami. Kiedy zapada 
zmierzch lub wita nas wschodzące słoń-
ce, auta pędzą jak szalone po drogach 
nie zważając na innych użytkowników 
dróg. Zmuszanie innych pojazdów 
do zjeżdżania na pobocza, to nie jedyny 
przejaw egoizmu kierowców zatrudnio-
nych do przewozu buraków. Wymu-
szanie pierwszeństwa, to ich kolejny 
grzech główny. Niech odezwie się ktoś, 
kto nie zjedzie na pobocze, kiedy wielka 
rozpędzona ciężarówka zbliża się w na-
szą stronę środkiem drogi ( zjedziemy, 

bo albo szkoda nam życia albo samo-
chodu). Kto natomiast ostro hamuje 
naraża się na wymianę opon po kilku 
takich hamowaniach.

Dlatego apeluję do wszystkich kie-
rowców aut ciężarowych: zachowajcie 
rozwagę i nie bądźcie egoistami. Drogi 
nie są wyłącznie po to, abyście mogli 
po nich „piracić”, to również miejsce 
wykorzystywane przez tysiące innych 
mniejszych użytkowników. Pomyślcie 
przez chwilkę i zastanówcie się, jakby 
się czuł któryś z was prowadząc zwy-
kły samochód z dzieckiem w siodełku, 
z żoną u boku, czy rodzicami na tyl-
nychch siedzeniach, kiedy z naprzeciw-
ka pędzi na was tir! 

KM

BURACZANE ŻNIWA Z TIREM W TLE
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HENRYKOWI REMISZOWI

z powodu śmierci

ŻONY 
ANNY

 

wyrazy głębokiego współczucia

składają pracownicy 

Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Białej

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, 

krewnym, kolegom ze Związku Hodowców

Gołębi Pocztowych w Prudniku i Białej,

oraz sekcji nr 4 w Rostkowicach,

pracownikom Urzędu  Miejskiego w Białej

oraz wszystkim, którzy udział wzięli

w ostatniej drodze

naszego ukochanego

męża, ojca, dziadka i teścia

ALFREDA BERNASCHA

serdeczne podziękowania

składają

żona, córka, zięć i wnuczka.

Dziękujemy za piękne kwiaty.

Kult przodków przejawia się 
praktyką religijną opartą na wie-
rze w życie pozagrobowe zmar-
łych, ich wpływ na życie ziemskie 
oraz możliwość komunikowania 
się z nimi poprzez określone ry-
tuały. Celem takich rytuałów 
jest zwyczaj oddawania zmar-
łym czci, dbanie o ich samopo-
czucie w życiu pozagrobowym, 
a także zwracanie się do nich 

o radę, o błogosławieństwo lub 
protekcję. Najczęstsze formy 
kultu stanowią modlitwa, ofi ary, 
rytualne tańce, śpiewy czy też 
inne formy wyrażania wiary. 

Zaduszki artystyczne można 
uznać za jedną ze współczes-
nych form kultu. Zapoczątko-
wane dziesięć lat temu w Prud-
niku, przez kilka lat tworzyły 
specyfi czny charakter w środo-
wiskach Białej, Głogówka i Prud-
nika poprzez wspólne programy 
i występy w tych miejscowoś-
ciach. Od pewnego czasu reali-
zowane są oddzielnie, z różnym 
efektem i powodzeniem. 

W tym roku po części powró-
cono do wspólnego tworzenia 
zaduszek, bo mieli w nich udział 
wykonawcy z Białej, Prudnika 
i Głogówka i wystąpili w Białej 

ZADUSZKI ARTYSTYCZNE

A kiedy przyjdzie także po mnie…
Trzy fi lmy – horrory, można było 

obejrzeć w hallowennową noc w ośrod-
ku kultury w Białej. Impreza zorganizo-
wana po raz pierwszy  zgromadziła spo-
rą grupę  sympatyków tego typu kina. 
Maraton fi lmowy trwał  6 godzin. A at-
mosfera  grozy podnosiła się z godziny 
na godzinę. Na ostatniej projekcji zo-
stali najstarsi, najwytrwalsi i najodważ-
niejsi. Projekcji towarzyszyła wystawa 
hallowennowch dyń (stały również w 
oknach MGOK- u ) wykonanych przez 
młodzież z kółka plastycznego działa-
jącego przy ośrodku kultury, młodzież  
bialskiego gimnazjum i … dyrektora 
MGOK- u. Młodzież pozytywnie ode-
brała taką ofertę ośrodka kultury. I na 
pewno impreza będzie kontynuowana 
– oczywiście z różnym repertuarem.

Wieczorem, grupy młodzieży od-
wiedzały mieszkańców miasta zbiera-
jąc słodycze, „strasząc” oryginalnymi 
przebraniami i bawiąc się wspaniale. 
Nie ominęły także ośrodka kultury.

NOC HORRORÓW

 Odeszli�

Stefan SAFF (75 lat)
z Białej - 18 października
Joachim AUGUSTYN (45)

z Ligoty Bialskiej – 19 października
Hildegarda SOKÓŁ (80)

z Ligoty Bialskiej – 21 października
Ryszard TOMALA (59)

z Wilkowa – 21 października
Leonard BARYSZ (43)
z Browińca Polskiego
– 31 października

Sebastian OTREMBA (27)
z Białej – 31 października

Alfred BERNASCH (74)
z Rostkowic - 4 listopada

Anna KANIA (99) 
z Białej – 10 listopada
Elżbieta BATEL (70) 

z Białej – 11 listopada

Serdeczne podziękowania rodzinie,

bliskim, przyjaciołom, kolegom, 

znajomym, sąsiadom,

nauczycielom i młodzieży szkolnej

z Publicznego Gimnazjum w Białej

oraz ich rodzicom, a także wszystkim,

którzy udział wzięli

w ostatniej drodze

naszego kochanego

męża, ojca i dziadka

RYSZARDA TOMALI

składają

żona i dzieci z rodzinami

Burmistrzowi i pracownikom 

Urzędu Miejskiego w Białej,

ojcom kamilianom i bratu Zygmuntowi,

koleżankom i kolegom oraz wszystkim,

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

naszego kochanego syna i brata

SEBASTIANA MARCZAKA

serdeczne podziękowania

składają

rodzice i rodzeństwo.

ś           p

i w Głogówku. Nastrojowy program 
słowno – muzyczny zaprezentowany 
był na tle biało - granatowej scenografi i 
z zaakcentowanym płomieniem łączą-
cym ziemię z niebem. Ten płomień, 
symbol ciepła i wiary, że na zawsze je-
steśmy razem z tymi, których między 
nami już nie ma. Program ciepło też 
odebrany był przez uczestników jak 
zwykle licznie przybyłych na spotka-
nie.

Końcowym akcentem był śpiewany 
przez wszystkich wykonawców, mocno 
zaakcentowany przez zespół muzyczny 
utwór Tadeusza Woźniaka „A kiedy 
przyjdzie także po mnie, zegarmistrz 
światła purpurowy …”, który przywró-
cił widzów do rzeczywistości. Rzeczy-
wistości, w której w naszych sercach 
nigdy nie zabraknie miejsca dla tych, 
którzy odeszli.

W programie zatytułowanym 
„Wznieś serce nad zło” śpiewali: Joan-
na Baran, Beata Gąsior, Artur Alek-
sandrowicz, Beata Bajorek, Wioletta 
Palacz, Dagmara Scholz, Olaf Scholz, 
Elżbieta Malik, Kacper Bednarczuk 
(Głogówek) i Krzysztof Gorek (Prud-
nik). Grali: Adrian Polanik, Olaf Scho-
lz, Rafał Petzuch (Głogówek) i Edmund 
Hejneman. Słowem opatrzyły: Marze-
na Spychała, Elżbieta Malik i Emilia 
Malik.

�

ś           p.

ś           p

KAZIMIERZE MARCZAK

z powodu  śmierci

SYNA
SEBASTIANA

wyrazy głębokiego współczucia

składają 

burmistrz i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Białej

AGNIESZCE PIOTROWSKIEJ

z powodu śmierci

OJCA
śp.

ZYGMUNTA PIOTROWSKIEGO 

wyrazy głębokiego współczucia

składają

burmistrz i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Białej

BOGUSŁAWIE BANDUROWSKIEJ

z powodu śmierci

OJCA
śp.

MICHAŁA DRUZGAŁY

wyrazy głębokiego współczucia

składają 

burmistrz i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Białej

DAGMARZE SYGULE

z powodu  śmierci

OJCA
śp.

RYSZARDA DUCHOWSKIEGO

wyrazy głębokiego współczucia

składają 

burmistrz i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Białej

RODZINIE

zmarłej

śp.

DANUTY ŚMIETAŃSKIEJ

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia 

składają

członkowie koła

Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Białej

Halloweenowi przebierańcy 
w ośrodku kultury.
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chaczki Wyższej Szkoły Medycznej w Ny-
sie. Ten bardzo ważny i interesujący temat 
podkreślający pierwsze najważniejsze 
4 minuty poparły pokazem praktycznych 
umiejętności z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy i przedstawieniem zawartości 
apteczki z zapoznaniem do czego służy 
każda znajdująca się w niej rzecz.

Apelując do słuchaczy o udzielanie po-
mocy, jednocześnie prosiły o zachowanie 
rozsądku i ostrożności na drodze, aby nigdy 
nie dochodziło do wypadków, podkreślając 
paradoks faktu, że w Polsce najwięcej ludzi 
ginie na drogach …w „okolicach” Wszyst-
kich Świętych. Nie umierajmy, chcąc uczcić 
święto zmarłych.

Jak zwykle i tym razem wśród uczest-
ników (szkoda, że z akademii na akade-
mię jest ich coraz mniej –tym razem „aż” 
15 osób!) rozlosowane zostały upominki. 

37. spotkanie Bialskiej Akademii Wie-
dzy i Umiejętności w przeddzień Święta 
Zmarłych tematami wykładów nawiązy-
wało do tego dnia. Ksiądz Jerzy Chybicki 
z Gostomi mówił o tradycji i zwyczajach 
dnia zadusznego w różnych kulturach 
i wyznaniach m. in. buddyzm, prawo-
sławie, luteranizm, kalwinizm, judaizm 
i chrześcijaństwo.

Obchody dnia zadusznego zapocząt-
kował w chrześcijaństwie w roku 998 św. 
Odilon, opat z Cluny, jako przeciwwagę 
dla pogańskich obrządków czczenia dnia 
zmarłych. Na dzień modłów za dusze zmar-
łych – stąd nazwa „Zaduszki” – wyznaczył 
św. Odilon dzień po Wszystkich Świętych. 
W XIII w. ta tradycja rozpowszechniła się 
w całym kościele katolickim, a w wieku 
XIV zaczęto urządzać procesje na cmen-
tarz do czterech stacji. Przy stacjach odma-

ZADUSZKOWA AKADEMIA

wiano modlitwy za zmarłych i śpiewano 
pieśni żałobne. Piąta stacja odbywała się 
już w kościele, po powrocie z cmentarza. 
W Polsce tradycja dnia zadusznego za-
częła się tworzyć już w XII wieku, a z koń-
cem XV wieku była znana w całym kraju. 
W 1915 roku papież Benedykt XV, na proś-
bę benedyktynów zezwolił, aby tego dnia 
każdy kapłan mógł odprawić trzy msze 
święte; pierwszą w intencji polecanej przez 
wiernych, drugą za wszystkich wiernych 
zmarłych i trzecią w intencji papieża.

W Zaduszki odwiedza się cmentarze, 
groby zmarłych z rodziny i uczestniczy 
w mszach modląc się w intencji zmarłych. 
Tego dnia istnieje tradycja zapalania świe-
czek czy zniczy na grobach oraz składania 
kwiatów, wieńców lub też innego typu 
ozdób mających być symbolem pamięci 
o zmarłych. Odwiedzanie grobów jest zwy-
czajem znanym niemal wszystkim ludom, 
przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 
Chrześcijanie podjęli tę tradycję i nadali 
jej wymiar religijny, który umacnia wiarę 
i nie odbiera nadziei. Swój wykład ksiądz 
J. Chybicki zakończył wierszami młodzie-
ży szkolnej nawiązującymi do zadusznego 
dnia. (niektóre obok).

Inną formę  obchodzenia zaduszek – tak-
że wspominaną przez księdza – w drugim 
wykładzie przedstawiły uczennice bial-
skiego gimnazjum. Anna Solińska i Kinga 
Kędzierska opowiedziały jak i dlaczego ob-
chodzimy Halloween.

Halloween (z ang. skrót od All Hallow 
E`en – Wigilia Wszystkich Świętych), 
czyli wieczór 31 października. Popularne 
święto ludowe dzieci i młodzieży w USA 
i północnej Europie (pierwotnie celtyckie 
święto plonów, Nowy Rok druidów). wie-
czór tańca, noszenia kostiumów i masek 
oraz palenia ognisk i lampionów (pierwot-
nie dla przyświecania duchom przodków 
schodzących w tych dniach na ziemię).

Bardzo wymownym fi lmem obrazują-
cym przyczyny i skutki wypadków drogo-
wych rozpoczął się trzeci wykład. Pokaz 
ratownictwa medycznego przedstawiły słu-

Szczęście uśmiechnęło się do Anny Pohl, 
Joanny Szczygiel i Emila Schirmeisena.

 (dhej)
Przechadzamy się aleją wśród grobów
Czytamy napisy nagrobków
Które swą treścią – do nas przemawiają
I naszych ojców i matki
 - ku pamięci przywołują
Bóg i na nas czeka 
– po drugiej stronie czasu

Tak często wchodzimy na cmentarz – 
Z sercem przepełnionym rozpaczą
I pochylając się – pytamy
– kto jest w tym grobie
Z bólu serca rwie się pytanie 
 - kto jest w tym grobie - ?

A szelest wiatru odpowie:
„to dziecko – które się jeszcze nie narodził”
i młodzieniec, który tragicznie zginął
tu ojciec, lub matka zostawili swoją rodzinę 
i starzec, który czekał na śmierć
w długiej godzinie konania 
… i wtedy z głębi serce rwie się pytanie 
–  Boże dlaczego oni – dlaczego już teraz
A my nadal do domu ich powrotu czekamy.

***
Wśród licznego tłumu tu przychodzących
Ktoś przyniósł kwiaty – zapalił świeczkę
Tym co tu byli i już odeszli
A teraz czekają na słowa modlitwy
Przejdziemy cmentarz, który już zasypia
I znicze gasną spalane na wietrze
A krzyż niezachwianie stoi w przestrzeni 
czasu
I Jezus mówi – ufajcie 
– jam waszym zmartwychwstaniem.

Informuje ,że na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu wywieszono na okres 21 
dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do 
sprzedaży

- lokal mieszkalny nr 2 w Białej ul. Kościuszki 8
- lokale mieszkalny nr 4 w Białej ul. Szkolna 3
- lokal mieszkalny nr 2 w Brzeźnicy 10a
oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 30 wrześ-

nia 2011 roku położonych w Czartowicach i Grabinie.
Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów usta-

wy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje rosz-
czenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej

Zbliża się zima, a wraz z nią opady 
śniegu. O stan ulic i dróg dbają głównie 
służby miejskie, jednak obowiązek od-
śnieżania oraz usuwania lodu ciąży także 
na właścicielach prywatnych posesji. 

Nakłada go ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz 
uchwała Rady Miejskiej w Białej z dnia 
27 lutego 2007 r. W myśl tych przepisów 
właściciele nieruchomości położonych 
wzdłuż ulicy mają obowiązek niezwłocz-
nie po opadach uprzątnąć błoto, śnieg 
oraz lód z powierzchni chodników oraz 
innych części nieruchomości służących 
do użytku publicznego nie stanowiących 
pasa jezdni, położonych wzdłuż nieru-
chomości,

Obowiązek ten powinien być realizo-
wany poprzez:

1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu 

w miejsce nie powodujące zakłóceń w ru-
chu pieszym i pojazdów; 

2) podjęcie działań likwidujących lub 
co najmniej ograniczających śliskość 
chodnika, przy czym materiały użyte 
do tych celów należy uprzątnąć nie-
zwłocznie po ustaniu przyczyn jego za-
stosowania.

Obowiązkiem właściciela jest też bez-
zwłoczne usuwanie nawisów (sopli) lodu 
i śniegu z okapów, rynien i innych części 
nieruchomości przylegających do chod-
nika.

Do kontroli przestrzegania powyż-
szych obowiązków jest upoważniona 
policja. Właściciel, który zlekceważy ten 
obowiązek, może zostać ukarany manda-
tem, a nawet narazić się na poważniejsze 
konsekwencje karne, gdy jego zaniedba-
nie doprowadzi do wypadku.

Obowiązki właścicieli posesji podczas zimy

Pomóżmy sobie nawzajem

W wielu krajach europejskich 
jest to choroba, która jest przyczyną 
niesprawności ruchowej wśród do-
rosłych w młodym wieku. Choroba 
ta może przysporzyć wiele poważnych 
problemów zarówno choremu jak i oso-
bom bliskim.

Przebieg choroby jest nieprzewidy-
walny. Nie da się określić jednoznacz-
nie jej przyczyn. Wszystko to sprawia, 
że SM jest chorobą zagadkową i owianą 
mitami. Pojawienie się SM może spo-
wodować objawy typowe nie tylko dla 
samej choroby. Na początku diagnoza 
wywołuje niepokój rzucający cień za-
równo na chorego jak i jego rodzinę. 
Jeżeli z czasem pojawi się niepełno-
sprawność, będzie to stanowić ciężkie 
doświadczenie. Osoba chora na SM 
przechodzi przez różne placówki opieki 
zdrowotnej i tam otrzyma informacje 
o chorobie i pomoc w tym pierwszym 
trudnym okresie. Ważne jest, aby dać 
się wciągnąć w krąg tych działań. In-

formację o zachorowaniu na SM pa-
cjent i jego rodzina często porównują 
do uderzenia bomby. 

Takie uderzenie poczułam również 
ja i moja rodzina, kiedy mój syn 34 lata 
temu, jako dziecko takie rozpoznanie 
otrzymał. Dostałam telefon, w którym 
z płaczem powiedział „mama przyjedź 
do szkoły, bo ja nie mogę chodzić”.

Dlatego utworzyłam w Białej grupę 
samopomocową dla chorych na stward-
nienie rozsiane i ich rodzin. Za zgodą 
UMiG grupa spotyka się w świetlicy 
środowiskowej „Promyczek” w Białej, 
jeden raz w tygodniu tj. w każdy czwar-
tek od godziny 16. Zapraszamy również 
osoby niepełnosprawne z okolic. Są wa-
runki do wjazdu na wózkach.

W grupie można się podzielić swo-
imi doświadczeniami o sprzęcie reha-
bilitacyjnym, wymienić się literaturą 
o chorobie, a w późniejszym terminie 
spotkać się z fi zykoterapeutą i psycho-
logiem, albo po prostu wypić w spokoju 
szklankę herbaty.

Anna Myszyńska

Stwardnienie rozsiane (Scierosis Multiplex)

Wykładowcy zaduszkowej akademii – ks. 
Jerzy Chybicki oraz uczennice – A. Solińska 

i K. Kędzierska.
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Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne: Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. 
z o.o., wykonujące zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie 
gminy Biała, zapewnia całodobową dostawę wody i odbiór ścieków (za wyjątkiem odbio-

ru ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi).
W ramach świadczonych usług ustanowiony jest dyżur Pogotowia Technicznego, 

którego podstawowym zadaniem jest usuwanie awarii sieci i urządzeń.
Telefon umożliwiający kontakt z dyżurnym Pogotowia Technicznego ma numer: 

0 608 142 829 i 0 698 613 955
Zgłoszenia awarii lub innych nagłych potrzeb w zakresie dostawy wody lub odbioru 

ścieków możliwe są także pod adresem siedziby fi rmy: ul. Prudnicka 43, 48 – 210 Biała 
lub dodatkowo pod telefonem: 
0 77 43 87 6 43 i 0 77 43 88 185.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy odbiorcom wody 
o obowiązku zabezpieczenia podejść wodomierzowych przed skutkami działania niskich 
temperatur, a także prawidłowego utrzymania studzienek czy też pomieszczeń, w których 

są zamontowane.
Władysław Podróżny

- prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej 

KOMUNIKAT NR 1/2008
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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

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 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 

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.

CLEAN SERVICE
Piotr Riedel

Łącznik ul. Stawowa 16
tel. 505 67 14 14

fax.  0 77 437 13 06

OFERUJEMY:
- czyszczenie tapicerki meblowej oraz samochodowej
- czyszczenie dywanów oraz wykładzin dywanowych
- oczyszczanie oraz konserwację posadzek PCV i inne
- sprzątanie biur, domów, obiektów
- czyszczenie pobudowlane i poremontowe
- inne

Sprzedam działkę

budowlaną – uzbrojoną

0, 10 ha w Białej

cena 50.000 do negocjacji

tel.: 0 507 100 146

Urząd Miejski w Białej oraz Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji 
w Białej informują, iż na początku grudnia 

br. Zostanie ogłoszony konkurs na najładniej 
oświetloną posesję w gminie Biała w okresie 

bożonarodzeniowym.
Szczegółowe informacje na temat konkursu 

regulamin oraz karta zgłoszenia będą dostępne 
od 2.12.2008 na stronach internetowych

 www.gckbiala.pl, www.biala.gmina.pl,
bip.biala.gmina.pl

Serdecznie zachęcamy
do przesyłania kart zgłoszeniowych

Zespół Muzyczny

Life
Kontakt:
Nikola & Sybilla
Chrząszcz

tel. dom. (077) 437 61 12
kom. 502 665 169
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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

Rajd pełen słońca

Uwaga szerszenie

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

6 grudnia o godz. 15.30

W programie:
sztuka teatralna dla dzieci pt:

„Skarbnikowe dary” 
w wykonaniu Teatru Małych Form „ART. 

– RE” z Krakowa. 

Po spotkaniu Mikołaj
 wręczy paczki wszystkim dzieciom.

GMINNE CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ

ANDRZEJKI
29 listopada o godz. 17.00

W programie:
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” 

w wykonaniu teatrzyku „Kurtynka”
i zabawa dla dzieci.

20.00 – zabawa andrzejkowa dla dorosłych
 – wstęp 5 zł od osoby

JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

13 i 14 grudnia od godz. 9.00 do 18.00
namiot na Rynku w Białej.

Polecamy
szeroki wybór ozdób i stroików świątecznych 

oraz ciast i potraw 
do degustacji i kupna przygotowanych 

przez koła gospodyń wiejskich z
gminy Biała, Lubrza i Prudnik.

Wiele atrakcji i bogaty program artystyczny.
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Dynie z Akademii Wiedzy i z nocy horrorów.

Pokaz ratownictwa medycznego w czasie Akademii Wiedzy.
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PIERWIOSNEK – jak nazwa mówi – zapowiada wiosnę … 
w połowie listopada.
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Bialscy strażacy radzą sobie
nawet z takimi gniazdami.

Prace dzieci ze świetlic wiejskich
i z przedszkola w Ligocie, wykonane 
w czasie wizyty w ośrodku kultury.
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ZAPRASZA NA

BIALSKĄ AKADEMIĘ 
WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

27 listopada o godz. 18.00


