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BIALSKA PANORAMA Z DREZYNĄ.
Zdjęcie w czasie pleneruZdjęcie w czasie pleneru

wykonał Rafał Hajewski z Warszawy.wykonał Rafał Hajewski z Warszawy.

Młodzież z Grabiny zaproponowała seniorom wspólną zabawę – str. 7

NA SPOTKANIU W ŁĄCZNIKU

POSEŁ RYSZARD GALLA
NA STR. 2
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Odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej” Piotrowi Myszyńskiemu 
wręcza burmistrz – A. Hindera.

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ
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O uroczystym i domowym spotkaniu na str. 4.

ZA MURAMI WIELKIEJ FABRYKI
O wizycie młodzieży w „Ustroniance” na str. 3

MONOC YKLIŚCIMONOC YKLIŚCI
W MOGUNCJIW MOGUNCJI

Przed występem w parlamencie

… i w czasie pokazów fi nałowych.
O wyjeździe monocyklistów do Moguncji 

na str. 10
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BAWIMY SIĘ RAZEMBAWIMY SIĘ RAZEM

Międzynarodowa Wystawa Rysunku 
Satyrycznego „KARPIK”

w Gminnym Centrum Kultury
ZAPRASZAMY – również na str. 12

8 MARCA GODZ. 17:00 
W GMINNYM CENTRUM KULTURY

W BIAŁEJ
WYSTĄPI KABARET CEGŁA

WSTĘP BEZPŁATNY
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Początek roku to okres zebrań podsu-
mowujących i rozliczających miniony 
okres. Nie inaczej jest w kołach DFK. 
8 lutego takie zebranie z udziałem po-
nad stu osób odbyło się w Łączniku. 
Honorowym gościem tego spotka-
nia był poseł mniejszości niemieckiej 
Ryszard Galla. W swym wystąpieniu 
przedstawił zebranym najnowsze wie-
ści z Wiejskiej, oraz zapoznał z planami 
nowo wybranego Zarządu Towarzystwa 
Społeczno Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim. Nie uchylał się rów-
nież od odpowiedzi na trudne pytania 
np. dotyczące nieprawidłowości fi nan-
sowych w Domu Współpracy Polsko 
- Niemieckiej.

Podczas spotkania poseł jak i wszyscy 
obecni mogli delektować się wspania-
łymi wyrobami miejscowych cukierni-
ków, a na zakończenie kilkugodzinne-
go zebrania organizatorzy zaserwowali 
pyszny posiłek.             (jk)

W ŁĄCZNIKU

SPOTKANIE Z POSŁEM

W styczniu w Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury z udziałem młodzieży 
Publicznego Gimnazjum w Białej ruszył 
projekt pt. „Młodzież- przyszli konsumen-
ci i producenci” w ramach Regionalnego 
Konkursu Grantowego „Równać szanse 
2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności administrowanego przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży. 

W projekcie bierze udział 15 uczniów 
klas III naszej szkoły. Powstał on dzię-
ki współpracy: MGOKSTiR w Białej, 
Publicznego Gimnazjum w Białej oraz 
zakładu „Ustronianka”. Pierwszego dnia 
dowiedzieliśmy się jakie są cele projektu, 
plan działania i przewidywane efekty. Na-
stępnie zaczęły się praktyczne zajęcia. Jak 
do tej pory wszystkie odbyły się na terenie 
zakładu „Ustronianka”. 

19 stycznia zostaliśmy oprowadzeni 
po zakładzie przez pana Jana Kawulo-
ka, który fachowo i ciekawie opowiadał 
o jego funkcjonowaniu. Było to bardzo 
interesujące doświadczenie, ponieważ 
nikt z nas nie wiedział jak takie miejsce 
wygląda od wewnątrz. W kolejnych zaję-
ciach niemożliwy był udział całej grupy. 
Były to zajęcia w zakładowym labora-
torium. Wykonywaliśmy przeróżne do-
świadczenia od sprawdzania temperatury, 
nasycenia kwasem czy zawartości cukru 
produkowanych napojów aż po tworzenie 
własnych smaków. Nasz pobyt w zakładzie 
nie ograniczył się tylko do laboratorium. 
Dziewczęta dzięki uprzejmości pani Ka-
tarzyny Frydel miały okazję zapoznać się 
bliżej z pracą w sekretariacie. Chłopcy na-
tomiast pod opieką Jana Wertepnego i Da-
miana Koziołka mieli możliwość przyj-
rzenia się jak funkcjonuje oczyszczalnia 
ścieków. Oprócz tego  zapoznali się z auto-
matyzacją procesu produkcyjnego. W naj-
bliższym czasie czeka nas spotkanie z dy-
rektorem „Ustronianki” – panem Pawłem 
Rubińskim. Już się na nie cieszymy.

Michalina Babula i Katarzyna Ma-
jewska uczennice klasy IIIc Publicznego 

Gimnazjum w Białej.
Więcej relacji na str. 3

MŁODZIEŻ

GŁODNA WIEDZY

W karnawałowo udekorowanej sali  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Lubrzy, odbyło się pod-
sumowanie rocznej działalności Opol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Łosiowie i Terenowego Zespołu 
Doradztwa w Prudniku. Gospodarzem 
i prowadzącym spotkanie był wójt Lu-
brzy – Stanisław Jędrusik. Urząd Mar-
szałkowski reprezentowała Barbara 
Żarczyńska – Dybka, inspektor rolnic-

twa i obszarów wiejskich, Starostwo 
Powiatowe – starosta, Radosław Rosz-
kowski, a władze samorządowe gmin 
powiatu prudnickiego burmistrzowie 
Białej i Prudnika oraz sekretarz gminy 
z Głogówka. Udział wzięli przedsta-
wiciele wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych i wiejskich instytucji, or-
ganizacji i stowarzyszeń działających 
na rzecz rolnictwa i wsi. Na wypełnionej 
do ostatniego miejsca sali, przy stołach 
z kołaczem, kawą i owocami zasiadło 
blisko 80 osób. Byli wśród nich również 
zaproszeni rolnicy, którzy „za wdrażanie 
i upowszechnianie postępu rolniczego 
oraz za uzyskane wyniki w  produkcji” 
otrzymali dyplomy i nagrody książko-
we ufundowane przez poszczególne 
gminy. Z gminy Biała byli to: Konrad 

Niedźwiedź – Radostynia, Adrian Meja 
– Prężyna i Bernard Rudolf – Józefów. 
Nagrody wręczał burmistrz – A. Hin-
dera. W pierwszej, teoretycznej części,  
wiele mówiono o formach działalności 
upowszechnieniowej i doradczej, o pro-
mocji Opolszczyzny i poszczególnych 
jej regionów przez pokazywanie wysoko 
wydajnego rolnictwa i krajobrazu opol-
skiej wsi, o inspirowaniu i organizacji 
agroturystyki, o nobilitacji zawodu rol-

nika, a także o prowadzeniu czy współ-
organizacji przedsięwzięć kulinarnych.

To właśnie regionalna kuchnia 
jest mocną stroną opolskich gospodyń, 
a przygotowane przez nie przysmaki 
wielokrotnie były nagradzane na tar-
gach, konkursach, wystawach i prezen-
tacjach.

Konkurs kulinarny „Prudnicki stół 
karnawałowy”, organizowany przez Te-
renowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Prudniku, adresowany był do organi-
zacji kobiecych i osób indywidualnych, 
w regulaminie zastrzegając, że na stole 
powinny  się znaleźć potrawy charak-
terystyczne dla naszego regionu. Spo-
tkanie w Lubrzy było okazją do podsu-
mowania konkursu i w drugiej części 
programu przewidziana została prezen-

tacja stołów, komisyjna ocena i degusta-
cja dla wszystkich uczestników. A potem 
uroczyste wręczenie nagród. Komisja  
- z udziałem Heleny Domaszewskiej 
- punktowała wygląd stołu, smak pro-
duktów, pracochłonność i dekorację. 
Wobec różnorodności i pomysłowości, 
decyzje były trudne.

Pierwsza nagroda trafi ła do Koła Go-
spodyń Wiejskich w Moszczance ho-
norując prosie pieczone z ziemniakami 

w mundurkach. Na drugie miejsce za-
służyły sobie panie z KGW Lubrza, któ-
re zaproponowały nadziewane mieszki 
schabowe z sałatą lodową, a na trzecim 
miejscu znaleźli się Teresa i Witold Hre-
czaniukowie z Gostomi oraz ich jabłko 
faszerowane wątróbką z roladą ziem-
niaczaną z grzybami i ciemnym sosem 
z suszonych śliwek. Wśród wyróżnio-
nych znalazło się też KGW z Chrzelic 
z kulinarną propozycją  nadziewanego 
karczku. Nagrody wszystkim wręczał 
starosta, a „swoim” laureatom również 
gospodarze poszczególnych gmin. 

Ostatnią częścią spotkania była pre-
zentacja fi rm (producentów, usługodaw-
ców, towarzystw ubezpieczeniowych) 
działających na rzecz wsi i rolnictwa.

Zdjęcia: Danuta Hejneman

NAGRODY DLA ROLNIKÓW I GOSPODYŃ

Wyróżnienie odbierają: Adrian Meja z Prężyny   … Bernard Rudolf z Józefowa   … i gospodynie z Chrzelic
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Na feriach w Publicznym Gimna-
zjum w Białej odbywały się przeróżne 
zajęcia, zaczynając od sportowych, 
kończąc na kółkach przedmiotowych. 
Szkoła zorganizowała również dwa wy-
jazdy. Na lodowisko do Opola i do aqua 
parku do Wrocła-
wia. Skorzystałam 
z drugiego wyjazdu, 
bo byłam ciekawa ja-
kie atrakcje zapewnia 
i czy jest podobny do tych, w których 
byłam wcześniej. Co mi się najbardziej 
podobało? Z pewnością rwąca rze-
ka, która częściowo była na zewnątrz. 
Co godzinę puszczane są fale, więc 
możemy poczuć się jak nad morzem. 
Klimat plaży przybliżają nam palmy, 

a także podłoga imitująca piasek. Ba-
sen posiada cztery zjeżdżalnie, które 
są na zewnątrz, natomiast wewnątrz 
znajdują się zjeżdżalnie, które są prze-
znaczone raczej dla młodszych dzieci. 
Dla najmniejszych jest brodzik. Byłam 

również mile zasko-
czona tym, że na ba-
senie znajduje się bar-
dzo dużo ratowników, 
więc nie musimy się 

obawiać o nasze bezpieczeństwo. Aqua 
park we Wrocławiu wywarł na mnie 
pozytywne wrażenie i gorąco polecam 
odwiedziny w tym miejscu.

Michalina Babula,
klasa 3 c, PG w Białej   

PLAŻOWE
SZALEŃSTWO

NA ZIMOWYCH FERIACH

Na sesji Rady Miejskiej, Alfred Wistu-
ba – sołtys z Łącznika, który już wiele 
pomysłów zrealizował, aby promować 
i upiększać swoją wieś, tym razem wy-
stąpił z propozycją promowania Białej.

Obwodnica dobra rzecz, ale teraz 
nie tylko ciężkie samochody, ale wszy-
scy jadący z Prudnika do Opola, czy też 
w odwrotnym kierunku omijają nasze 
miasteczko. Może warto przed wjazdem 
na obwodnicę z obu stron ustawić tablice 
z zaproszeniem do Białej, gdzie przecież 
jest wiele miejsc ciekawych i godnych 
obejrzenia. Trzeba przejeżdżających za-
chęcić i promować nasz region. 

(m)

ALFRED WISTUBA:

TRZEBA PROMOWAĆ BIAŁĄ

Rano o 8.30, dwudziestu uczniów 
i opiekunowie wyjechali spod szko-
ły autobusem. Już podczas podróży 
atmosfera była bardzo przyjemna 
i wycieczka zapowiadała się wspania-
le. Na miejscu wypożyczaliśmy łyż-
wy i w zniecierpliwieniu czekaliśmy 
na wejście na ślizgawkę, które niestety 
miało nastąpić dopiero za godzinę. 
Jednak czekanie opłacało się, ponie-

waż bawiliśmy się fantastycznie. Nie-
którzy dopiero po raz pierwszy mieli 
łyżwy na nogach, więc nie obeszło się 
bez niegroźnych upadków, ale więk-
szość radziła sobie całkiem nieźle. 
Spotkaliśmy także uczniów, którzy 
w tamtym roku ukończyli naszą szko-
łę. Z lodowiska mogliśmy korzystać 
dwie godziny z półgodzinną przerwą 
na odpoczynek.

W drodze powrotnej wymieniali-
śmy się przeżytymi wrażeniami. Wy-
cieczka była naprawdę udana i wszyscy 
mile spędzili czas. Myślę, że zostanie 
nam ona na długo w pamięci i zawsze 
z radością będziemy ją wspominać, 
a za rok znowu się tam wybierzemy.

Aleksandra Gałka i Paulina Grelich 
uczennice kl. Ic, PG w Białej

WYJAZD NA LODOWISKO
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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

Większość z nas po raz pierwszy od-
wiedziła tego typu instytucję, co jeszcze 
bardziej wyostrzyło nasze zainteresowa-
nie. Zobaczyliśmy na czym polega pro-
dukcja napojów na dużej, zmechanizo-
wanej hali, jak wiele urządzeń dba o to, 
by zostały zachowane wszelkie procedury 
higieniczne i aby wytworzone tam napoje 
nie były szkodliwe dla naszego organi-
zmu. Dużym zaskoczeniem okazał się dla 
nas sposób powstawania plastikowych 
butelek z tzw. petów. Są to różnokoloro-
we „buteleczki” w kształcie próbówek o 
szerokości korka i długości około 10 cen-
tymetrów, które pod wpływem ciśnienia 
i wysokiej temperatury zmieniają swoje 
kształty na te, znane nam z półek sklepo-
wych. 

Ponadto w kilkuosobowych grupkach 
poznaliśmy obowiązki wykonywane 
przez innych pracowników „Ustronian-
ki”. Dziewczyny miały okazję wcielić się 

w role sekretarek i spróbować swoich sił 
w pełnieniu jej niektórych obowiązków, 
np. wprowadzając do komputera bieżącą 
pocztę czy zapoznając się z działaniem 
centrali telefonicznej czy faksu. Oczy-
wiście nieodłączną częścią naszej pracy, 
którą wykonałyśmy jako pierwszą, było 
zaparzenie sobie herbatki owocowej. 
Bardzo przyjemna czynność. Lecz naj-
przyjemniejszą częścią naszego zwiedza-
nia, chyba dla wszystkich, była wizyta w 
laboratorium.. Każdy z nas, samodzielnie 
mógł przebadać produkty „Ustronianki” 
pod względem ich jakości: ciśnienia we-
wnątrz butelki, temperatury, zawartości 
cukru i odczynu pH. Następnie koszto-
waliśmy różnorakie słodziki do napoi, 
zgadywaliśmy smaki gęstych soków po 
ich zapachu oraz kolory barwników w 
maleńkich granulkach. Najbardziej eks-
cytująca była jednak możliwość wykona-
nia własnego napoju. Mając do dyspozycji 

słodziki, różne smaki, barwniki a nawet 
dwutlenek węgla w stanie stałym czyli su-
chy lód, w pełni puściliśmy wodze fanta-
zji i oddaliśmy się pracy twórczej. Efekty 
były różne- jedne smaki zachwycały, inne 
szokowały- ale nikt nie mógł narzekać 
na nudę. Tym bardziej, że pracownicy 
„Ustronianki” byli dla nas bardzo życzli-
wi, cierpliwie odpowiadali na wszystkie 
nasze pytania i bardzo się starali, aby ich 
opowiadania były dla nas ciekawe. 

Myślę, że nikt z uczestników projektu 
nie żałuje, że zdecydował się brać w nim 
udział. Na pewno sporo się dowiedzieli-
śmy, nauczyliśmy się pracy w grupie, ale 
przede wszystkim miło spędziliśmy czas. 
A wiemy, że to nie koniec atrakcji związa-
nych z tym projektem.

Anna Puchała
Podobne odczucia i często powtarza-

jące się opinie mieli pozostali uczestnicy 
projektu.

ZA MURAMI WIELKIEJ FABRYKI...

Biorę udział w projekcie „Młodzież- 
przyszli producenci i konsumenci” pro-
gramu „Równać szanse”. Uczestnictwo 
pomaga mi w wyborze zawodu na przy-
szłość. Program odbywa się w „Ustro-
niance”. Podczas ferii były prowadzone 
ciekawe zajęcia. Mogliśmy zobaczyć jak 
wygląda praca sekretarki lub laborant-
ki, czy też praca przy produkcji. Najlep-
szym pomysłem tego programu jest chy-
ba to, że będziemy reklamować zakład 
„Ustronianka” podczas Dni Białej. 
Jestem zadowolona, z tego że możemy 
brać udział w tego typu projektach.

Karina Pientka

Program ten ma na celu naukę pra-
cy w grupie, poznanie nowych osób, 
pomoc w wyborze zawodu oraz  szko-
ły ponadgimnazjalnej. Pierwsza część 
programu odbywa się w „Ustroniance”. 
Mogliśmy tam uważnie śledzić produk-
cję napojów.  Chłopcy  poznali działa-
nie oczyszczalni ścieków, prace maszyn 
w zakładzie oraz czynności wykonywa-
ne w laboratorium. Bardzo podobały 
mi się dotychczasowe zajęcia i zamie-
rzam brać udział w kolejnych.

Denis Meja

W projekcie wzięłam udział zachę-
cona doświadczeniami z poprzedniego 
roku. I tym razem się nie zawiodłam! 
Zajęcia w laboratorium okazały się nie-
zwykle interesujące i zabawne, a praca 
sekretarki- zaskakująca. Miła atmosfera 
panująca wśród uczestników projektu 
sprzyjała nawiązywaniu nowych znajo-
mości i uczyniła minione, szaro - białe 
ferie, niezapomnianymi.

Hanna Kędzierska 

Na podsumowaniu działalności Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego i konkursu 
„Prudnicki stół karnawałowy” wśród zaproszonych rolników i gospodyń, było wielu przed-

stawicieli gminy Biała. 
W pierwszej, ofi cjalnej części spotkania udział wzięły również panie z Prężyny.
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W LUBRZYW LUBRZY
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Anna Myszyńska zapraszała „tych, 
którzy coś zrobili dla Piotra”, którzy 
w różnych okresach i różnych sytu-
acjach byli blisko, często współdziałając 
gdy pisał i zbierał wiersze do swoich 
dwóch tomików; gdy malował, poka-
zywał obrazy, przygotowywał wystawy; 
gdy bywał na wernisażach i poetyckich 
spotkaniach; gdy z trudem i uporem 
wędrował uliczkami Białej i alejkami 
parku w Mosznej. Oczywiście nie dało 
się  wszystkich zaprosić  i wszystkim 
podziękować w tym jednym – symbo-
licznym dniu. Pani Anna zapraszała 
do siebie i do Piotra - do domu, w któ-
rym część gości bywała wielokrotnie 
– w Białej, na Górze Wolności, tuż obok 
zamku. Wszystkim, którzy nie byli 
w tym dniu, oboje dziękują tą drogą.

Przybyli przede wszystkim ludzie 
piszący z Nysy, z Prudnika i z Białej, 
Soroczyńscy z Prężynki i Borzemscy 
z Korfantowa, ksiądz Manfred Słaboń 
z Łącznika, Bogdan Konieczny – psy-
cholog z Mosznej, z Głogówka – Staszek 
Młynarski z gitarą i z trzech zaprzyjaź-
nionych, młodych ludzi – Marek Dzio-
ny, uczeń bialskiego liceum. I wśród 
nich piszący te słowa. A także obecni 
duchem i słowem wspomnienia, zapro-
szeni, a nieobecni z różnych powodów: 
Danka Hejneman i Ela Malik z Białej, 
Wojtek Ossoliński z Prudnika, zawsze 
wspomagający i serdeczni – Jola i Hel-
mut Matuszkowie z Gogolina, Ewa Lat-
ko z Gostomi 

Każdy z tego grona miał inny kontakt 
z Piotrem, inne wspominał okoliczno-
ści, inaczej widział siebie w tej historii 
twórczego życia człowieka, który przez 
blisko 30 lat zmaga się z gestami panto-
mimy, słowami wierszy i kolorami ob-
razów, zmagając się jednocześnie z cho-
robą. On sam cieszył się zdarzeniem 
i dziękował wzruszony, ale był smutny, 
przeczytał jeden swój wiersz, ale „prze-
praszał za milczenie”.

Wszystko odbywało się w atmosferze 
pomiędzy ofi cjalnością i prywatnością, 
w klimacie domu pani Anny, z koła-
czem i kawą.

Ale przecież był też – czy przede 
wszystkim – ten moment najważniej-
szy, ofi cjalny i uroczysty, będący pre-
tekstem tego spotkania. I tu swoją rolę 
spełniał jeszcze jeden ważny gość – jako 

przedstawiciel lokalnej, samorządowej 
władzy, działający też w imieniu Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– burmistrz Białej – Arnold Hindera. 
W dość trudnej sytuacji – jak sam mó-
wił – w gronie osób, które łączą idee 
i wartości, które podobnie czują i cenią 
twórczą obecność w kulturze. Urzędnik, 

który spełnia jednak swoją powinność 
z głębi serca i znany jest wielu osobom 
jeszcze z pierwszych kontaktów w „ka-
wiarence poetyckiej”, z lat 90. i  z wielu 
innych okoliczności. Powiedział bur-

mistrz tak: „Często nasze drogi krzyżo-
wały się, często szliśmy w tym samym 
kierunku”. A kiedy odczytał ofi cjalne 
formułki ministerialnego aktu nadania 
i przypiął Piotrowi odznakę „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej”, uprzedził, 
że „to jeszcze nie koniec”, bo minister 
przyznał również specjalny dyplom „Za 

zasługi w upowszechnianiu kultury” 
Annie Myszyńskiej, a burmistrz miał 
zaszczyt go wręczyć. Były jeszcze kwiaty 
od Robotniczego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury województwa opolskiego 
z siedzibą w Nysie, bo to właśnie Stowa-
rzyszenie, z okazji 25–lecia, skutecznie 
wnioskowało o nadanie ministerialnych 
wyróżnień. A potem wszyscy razem od-
śpiewali mamie i synowi wspólne „sto 
lat, sto lat, niech żyją, żyją nam”.

Oboje „są z siebie”. Piotr już w pierw-
szej swojej książeczce „Pantomima 
wierszy” zawarł słowa: „Szczególne po-
dziękowania składam mojej mamie, bez 
której tomik ten nigdy by nie zaistniał”.  
I tak było przez wszystkie lata bogate-
go życiorysu. Nic by się nie wydarzy-
ło, gdyby nie  starania i pomoc mamy. 
Anna Myszyńska natomiast przyzna-
je, że jej pisanie zaczęło się od Piotra, 
od kontaktu z ludźmi, którzy otaczali 
syna, również ze wspólnych warsztatów 
w Łambinowicach, w Nysie. 

Nawiązując do znanego fi lmu 
i do drugiego tomiku wierszy zaty-
tułowanego „Tańczę”, „tańczącym 
ze słowem” nazwał autora - Edmund 
Borzemski. To on, swoim życiem du-
chowo najbliższy Piotrowi, siedząc 
obok i czasem ściskając za rękę rozma-
wiał z nim o sprawach najbardziej trud-
nych i bolesnych – o chorobie, o wózku, 
o niemożnościach, przekonując jedno-
cześnie co jest w życiu najważniejsze. 
I przeczytał swój wiersz. Inni też czytali: 
Zosia Kulig („to piękne, że TAK może-
my się spotkać”), Tadeusz Soroczyński, 
Józefa Knobloch z Nysy (laurka dla Ani) 
i Anna Myszyńska, co – jak ktoś po-
wiedział – „serce ma otwarte jak wro-
ta”. A Staszek Młynarski zaśpiewał: „W 
szkole życia wciąż błąkam się /…/ Ty 
wiesz Panie jak trudno żyć, byłeś prze-
cież poetą …”. Potem ballady Okudżawy 
i kilka kolęd razem ze wszystkimi. 

W imieniu zarządu RSTK z Nysy 
życzenia składały Romana Klubowicz 
i Renata Mangold, a szef Stowarzyszenia 
– Paweł Soroka specjalnie w czasie spo-
tkania telefonował z Warszawy. Ksiądz  
Słaboń frywolną fraszką nawiązał 
do śląskiej dosadności w słowie i pyta-
ny o to, wspomniał też o swojej monu-
mentalnej pracy nad słownikiem gwary 
śląskiej. Mówił także o wrażliwości, hu-
morze, wartości języka i odpowiedzial-
ności za słowo. Daniela Długosz – Pen-
ca tym razem nie mówiła (ani o poezji, 
ani o życiowych mądrościach), ale … 
zaśpiewała (solo!) „dla Piotrusia”. I tak 
się wszystko przeplatało. Paweł – brat 
Piotra fotografował, bo pani Anna (tym 
razem bez aparatu) z przyjaciółką Anką 
krzątała się wśród gości zachęcając 
do ciasta, kawy i czytania wierszy, za-
troskana o atmosferę spotkania, z pyta-
niem przy wyjściu: „I jak? Udało się?” 

A uczestnicy mówili: W takiej do-
mowej kameralności wypełnia się prze-
strzeń między nami, jesteśmy tu razem 
i sobie coraz bliżsi. Tutaj dzielimy się 
słowem. I tutaj warto wracać.

Marek Karp

W 25 – LECIE RSTK

Piotr MYSZYŃSKI z Białej, uhonorowany został ministerialną odznaką „ZASŁUŻONY 
DLA KULTURY POLSKIEJ”, a uroczystość wręczenia odbyła się w atmosferze domowej.

Kontynuacją  tego spotkania, była uroczystość w Gminnym Centrum Kultury, gdzie również z okazji 25 – lecia RSTK uhonorowani zostali: Witold Hreczaniuk – od-
znaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, Teresa Hreczaniuk i ks. Manfred Słaboń - dyplomami ministra kultury, a Jan Szczurek – dyplomem Zarządu Głównego RSTK. 
Więcej o spotkaniu napiszemy w następnym numerze.
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Tadeusz Soroczyński

POWRÓT
Piotrowi Myszyńskiemu

Kiedy moja tęsknota
staje się wyraźna 
dojmująco jasna 

wtedy mówię wierszem

Wspominam te ulice 
sady dookolne 
domy i ludzi

Pobyt krótki i nienasycony 
kolorami dnia 

który się kończy

Wtedy mówię 
wrócę boso w sandałach kurzu 

z łąk nazgarniam światło 
aby obudzić to co kocham.

Prężynka, 24 stycznia 2009
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wiyniec zwonków, a tak drapko leciały, 
że jyno śniyg furgoł i pod kopytoma. 
Już wyjechoł daleko ze wsi, a jeszcze 
go boło słyszeć w cichy wieczór.

W saniach to konie nigdy nie szły tak 
poleku jak w furmance. Bez zima boły 

wypoczniony, to i wyzgerny i musiały 
jyno drap lecieć. 

Niekedy boły tak zgrzołny, iż parowa-
ły jak z pieca i trza boło jy czyjś przikryć, 

bo jak musiały trocha postołć, to by prze-
marzły.

Jak prziszły do masztalni, to foter jy poty 
długo wyciyrali wiechcioma ze słomy. 

Mrozy to piyrwyj boły taky, że my 
nie musieli ani na termometer kukać. 

Jak ludzie szli rano do roboty do dwo-
ra, to śniyg tak skrzipioł ji pod nogoma, 
co my wiedzieli, iż trza banie se ciepło ło-
blyc. Do takich wielkich strzewików z fi lcu 

i na rubyj podeszwie wkłołdało se łobuty 
nogi na droga we saniach. Foter to mieli 
taki wielki kożuch z wysoki kragla, co jak 
go łobóczyli, toch musiała wlyść na sto-
łek i ji go przidzierzeć. Na ranki wciołgali 
„makówy” - rankawicy s jedny palca. Mu-
ter wraziyli nogi do „Fussaka”, to boł taki 
miech wyścielony kożucha.Tego wszyst-
kiego już teraz nie ma, jak zdziebko śnie-
gu popruszy to w mieście posują go zaraz 
popioła. 

Z domu wezłach se jednak mały zwonek 
łod saniów, który zwiastował moi synkom 
jak byli mali świantego Mikołaja, a teraz 
ida do bloków kaj mieszka moj wnuczek, 
położa paketek pod dwierza, zazwonia tyj 
stary zwonka łod saniów i se skryja coby 
mie nie widzioł. Jak jyno przida dó dom, 
już jest łod niego telefon: babciu dlaczego 
nie odbierasz, przecierz u mie był praw-
dziwy Mikołaj z paczką, bo słyszałem 
dzwonek pod drzwiami.

Anna Myszyńska
Tekst publikujemy dokładnie w takiej 

formie w jakiej przekazany został przez 
autorkę.

„Piyrwyj to boły zimy” – jak pisze pani 
Anna, ale tegoroczna zima wcale nie gor-
sza.

Ponad dziesięć lat temu podczas re-
montu kościoła w Solcu z kuli wieży 
wyjęto dokument pisany gotykiem. Ów-
czesny ksiądz schował go w kancelarii 
i na kilka lat słuch o nim zaginął. Zmienił 
się proboszcz, który od samego początku 
bardzo zaangażował się w życie parafi i 
i wsi. Przystępując do obchodów 100- 
lecia kościoła postanowił go odmalować, 
a odnaleziony dokument przetłumaczyć 
i udostępnić jego treść mieszkańcom.

I tak się zaczęło – mówi Józef Miiller 
mieszkaniec Solca – twórca wiejskiej 
zbrojowni joannitów. Zawarte w doku-
mencie informacje o historii wsi bardzo 
mnie zainteresowały, zwłaszcza te, które 
wspominały o bytności zakonu joanni-
tów na tych ziemiach. Pytałem dziadka 
(miał wtedy 94 lata) oraz innych star-
szych mieszkańców, ale nikt nic nie wie-
dział. Zacząłem więc szukać sam. Kim 
byli joannici – nie wiedziałem. Zawsze 
lubiłem historię więc było to dla mnie 
przyjemnym wyzwaniem. Odwiedzałem 
biblioteki, księgarnie, „nadstawiałem 
uszu” i rozmawiałem z ludźmi i rozglą-
dałem się. Z dnia na dzień wiedziałem 
coraz więcej. Odnalazłem w ten sposób 
grafi czne elementy – symbole krzyża 
maltańskiego – w naszym kościele. Jeden 

jest na wieży, drugi na sklepieniu ołtarza. 
Tam też znajduje się wizerunek baranka 
z chorągwią, który także jest znakiem za-
konu. Joannici byli powiązani z zakonem 
templariuszy, ale należeli do tzw. braci 
szpitalnych pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela. Kościół w Solcu jest pod 
tym samym wezwaniem. Tak mnie to za-
fascynowało, że musiałem coś z tym zro-
bić.

I pan Józef robił. Z pomysłem, któ-
ry siedział mu w głowie nie dzielił się 
z innymi, bo miał wątpliwości jak lu-
dzie zareagują i czy w ogóle to ma sens. 
Z obory gdzie jeszcze pięć lat temu stały 
zwierzęta wywiózł kilka przyczep gruzu 
i ziemi. Potem powoli remontował. Po-
zyskanym w różnych miejscach łupkiem 
kamiennym (brązowym i czarnym), wy-
korzystując ciekawe podpory sklepienia 
wyklejał ściany pomieszczenia. Powoli 
zaczęło jakoś wyglądać. Tak powstało 
miejsce.

To co obecnie się w nim znajduje (a 
to dopiero początek) to efekt pobytu 
na turnieju rycerskim w Byczynie trzy 
lata temu. Dlaczego ja nie mógłbym zro-
bić sobie takiego miecza?, pomyślał zafa-
scynowany turniejowymi prezentacjami. 
Pomyślał i zrobił. Pomysł miał – oczy-

wiście wzorowany na oręży jonitów – 
ale o pomoc zwrócił się do miejscowego 
kowala. Miecz – mieczem, ale nie może 
być zrobiony z blachy i to jeszcze kupo-
wanej. Trzeba go wykuć z czegoś kon-
kretnego – doradził kowal – Konrad Pu-
chała. Tak więc pierwszy miecz powstał 
resoru od przyczepy, a drugi i trzeci 
ryfy z od wozu czyli metalowej obręczy 
drewnianego koła. Wprawdzie trudno 
już o takie ryfy, ale na szczęście ludzie 
nie wyrzucili jeszcze wszystkiego. Moż-
na znaleźć co jest potrzebne, trzeba tylko 
dobrze poszukać.

Pan Konrad użycza kuźni gdzie trze-
ba wykonać główne prace nad mieczem, 
a także innymi elementami zbroi jak tar-
cze, kiścienie, morgensztangi i zawsze 
służy radą oraz pomocą. Reszcie, jak 
wyklepywanie, szlifowanie i inne „piesz-
czoty”, pan Józef poświęca każdą wolną 
chwilę już w domu.

Rodzina (żona i dwóch synów) 
jest przychylna tej pasji. Dawid poma-
ga ojcu w kontaktach z zagranicznymi 
gośćmi, którzy co raz trafi ają we włości, 
Kamil mający zacięcie artystyczne razem 
z ojcem obmyśla co by tu jeszcze zrobić, 
aby uatrakcyjnić to miejsce. Soleckie 
dzieci chętnie zaglądają, mieszkańcy też. 

Mówią – jest to ciekawe.
- To ważne i interesujące co robi pan 

Józef. Ważne dla niego, ale także dla wsi 
i dla nas wszystkich nie, tylko mieszkań-
ców Solca. Chcemy „wykorzystać” ten 
fakt i pomóc panu Józefowi w realizacji 
jego pasji. Spotkamy się na początku 
marca z grupą liderów „Odnowy Wsi”, 
Radą Sołecką , księdzem i osobami za-
interesowanymi i wspólnie coś postano-
wimy – zapewnia Jan Gröhlich – sołtys 
wsi.

A zrobić warto, bo Głuczyce przygoto-
wują utworzenie nowego szlaku rowero-
wego joannitów. I jak zapewniła dyrektor 
głubczyckiego muzeum, jeden z kamie-
ni z krzyżem maltańskim o wymiarach 
20x20x 4 cm wykonany z czarnego pia-
skowca oznaczający szlak, przeznaczony 
jest dla Solca. Trzeba będzie go zamonto-
wać. A jak znak ,to może jeszcze trochę 
więcej informacji na ten temat? W Solcu 
myślą. Pomysły mają ciekawe. A jak po-
stanowią to na pewno zrobią.

Pan Józef Miiller jest rolnikiem. Ma 
jeszcze inną pasję –turystykę rowerową. 
Więcej o tym sam napisał w „Tygodni-
ku Prudnickim”. Ale i my pewnie jeszcze 
wrócimy do Solca i do pana Józefa.

Danuta Hejneman 

Józef Miiller: tak mnie to zafascynowało, że musiałem coś z tym zrobić.

Józef Miiller prezentuje swoje zbiory i krzyżuje miecze z sołtysem – Janem Gröhlich, na znak podjęcia wspólnych działań.

Zbrojownia joannitów w Solcu

Jak nasuło siyła śniygu, to foter łod rana 
musieli łodgarniać i przekopać se do drogi, 
bo jechoł mlyczkołrz i zbiyroł kany. Przed 
ni musioł przejechać sznejfl ug - taki wielki 
pług z drzewa. Kożdy gospodorz wiedzioł, 
kedy boł dran dać konie do tygo sznejfl u-
ga i łodgarniać śniyg z drogi. Na dworku 
foter musieli łodciepać gołnki do stódoły, 
do szopy, no i do hajźla. Nierołz to tela 
śniygu nasuło, co na kraju drogi boły 
ściany na meter wysoko, a dwoje saniów 
nie poradziyły se minołć. Sanie trza boło 
naszykować przed zimą. 

Miałach przed wojną łoziem lołt i pa-
miantom, iż boły roztomajty sanie: jedny, 
to boła prosto kastla i siedziało se w nich 
na słomie, ale boły tyż sanie fajnie rzeź-
bióny i miały postrzodku deky ze skóry 
na nogi. Im wiankszy pampoń, tyj pa-
radniejszy mioł sanie i wiancy zwónecz-
ków przi chomontach u koni. Naszygo 
inszpektora, jak jechoł z dwora bez wieś 
to już boło słyszeć z daleka, bo ty jego 
henkszty miały przi chomontach cały- 

PIYRWYJ TO BOŁY ZIMY!

Z
d

ję
c

ie
: D

a
n

u
ta

 H
ej

n
em

a
n



PANORAMA BIALSKA � STYCZEŃ � 20096

KLASA III A
Wspomnienie studniówki

Dziewczyny (od lewej): Elżbieta 
Otte, Joanna Barnat, Magdalena Klein, 
Sylwia Szymczyna, Iwona Czerwińska, 
Agata Grosz, Patrycja Gudzikowska, 
wychowawca prof. Marzena Spychała, 
dyr. prof. Romana Wołczyk, Nikola 
Swiecznik, Krystyna Bednarz, Domini-
ka Rak, Dominika Drelich, Barbara 
Litwin, Weronika Haberecht, Aleksan-
dra Wróblewska. 

Chłopcy (od lewej): Marcin Baucza, 
Adam Kołodziej, Marek Dziony, Denis 
Glombitza, Patryk Bania, Jarosław 
Żurawki, Piotr Bednarz.

Podzielony na kwartały, przy każ-
dym  miesiącu podaje informacje z „ży-
ciorysu” polskich bocianów. Styczeń: 
przebywają na zimowiskach w Afryce 
Środkowo -  Wschodniej i Południowej, 
luty: rozpoczynają wędrówkę do Euro-
py, pokonując dziennie 250 km, marzec: 
docierają do Polski w drugiej połowie 
miesiąca, kwiecień: naprawiają gniazda 
i przystępują do lęgów, wysiadywanie jaj 
trwa 33-34 dni, maj: wykluwają się  pi-
sklęta, a dorosłe osobniki czeka trudny  
okres, gdyż muszą bardzo intensywnie 
karmić młode, czerwiec: młode potra-
fi ą już stać w gniazdach, zaczynają też 
ćwiczyć mięśnie skrzydeł, lipiec: uczą 
się już sztuki latania, żerują z rodzicami, 

a na noc wracają do gniazda, sierpień: 
pod koniec miesiąca zbierają się w sta-
da na tzw. sejmiki, w ostatniej dekadzie 
sierpnia ruszają na południe, wrzesień: 
lecą nad Turcją, Izraelem (tu odpoczy-
wają 7-10 dni), pod koniec miesiąca 
docierają do Egiptu, październik: lecą 
przez Sudan, Etiopię i Ugandę na po-
łudnie Afryki, listopad: wędrują przez 
Kenię i Tanzanię na południe, grudzień: 
docierają do Afryki Południowej. 

Przekazując nam kalendarz, autorka 
tekstu, koordynująca program nauczy-
cielka biologii – Anna Florczak Grzegoc-
ka napisała: „to dzieło moich bocianolo-
gów”. Jak wynika z kalendarza, bociany 
już do nas lecą. 

BOCIANI 
KALENDARZ

W tym gronie są również twórcy 
oprawy plastycznej i grafi cznej: Elżbie-
ta Jonak, Anna Puchala, Patryk Wojto-
wicz i Konrad Moszczyński, a ponadto: 
M. Apostel, B. Apostel, M. Morawiec, 
M. Grzegocki, M. Siano, J. Stolarczyk, 
W. Szukalski, J. Szenawa, A. Grzegocka,  
H. Kędzierska, Sz. Gąsior, P. Wotka, K. 
Oczkowska, A. Florczak – Grzegocka, 
D. Glinka. Nieobecni na zdjęciu: K. 
Pientka, D. Vogel, D. Lubas, S. Grzywa. 

(m)

GRUPA „BOCIANOLOGÓW”

Na pierwszej stronie „bocianiego kalendarza” komiks Hanny Kędzierskiej.
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W chrzelickiej świetlicy odbyła się 
walentynkowa zabawa w piżamach. 
Organizatorem była Maria Lubczyk, 
a dj. Denis Bieniek. Warunkiem uczest-
nictwa w tej zabawie było przebranie 
się w piżamę. Ci którzy jej nie mieli 
zostali w sali obok. Jednak  głośna mu-
zyka i wspaniała atmosfera zachęciły 
ich do pójścia do domu i ponownego 
przybycia już z piżamą. Zabawa była 
super, oprócz tańców były też różne 
konkursy, a także pokaz i prezentacja 

swojej piżamy. Chcieliśmy przyznać 
miejsca za najlepszą piżamę, niestety 
było to niemożliwe ponieważ wszystkie 
piżamy były tak fantastyczne, że wszyscy 
uczestnicy byli zwycięzcami. Podczas 
zabawy byliśmy częstowani słodyczami. 
Z imprezy każdy uczestnik wychodził 
zadowolony. Dziękujemy za wspaniałą 
zabawę. 

Karolina Wierzbicka
Wioletta Wierzbicka

Zabawa w piżamach

WALENTYNKI
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Romantyczna noc fi lmowa

W walentynkowym nastroju bawili się również mieszkańcy Wilkowa.

W ramach zajęć świetlicowych, 
podczas ferii, młodzież z Grabiny, od-
wiedziła seniorki z Domu Opieki Spo-
łecznej w Grabinie. Nie były to jednak 
zwykłe odwiedziny, ponieważ młodzież 
zabrała ze sobą gry planszowe. Przywi-
tanie odbyło się w formie zabawy in-
tegracyjnej. Po czym każdy  otrzymał 
karteczkę z imieniem ,którą miał przy-
piętą do ubrania. 

Dużym powodzeniem cieszyły się, 
wybierane przez poszczególne gru-
py takie gry jak: „Farmer”, „Janga”, 
„Zgadnij kto to?”, „Uno”. Ale najwięcej 
emocji dostarczyła gra „Bingo”.  W cza-
sie jej trwania cała sala zamieniła się 
w kasyno i każdy uczestnik w skupie-
niu śledził liczby, które posiadał na kar-
cie. Szczęśliwiec oczywiście otrzymał 
nagrodę.  

Przeznaczony czas na nasze spotka-
nie szybko minął. Seniorki żegnały nas 
jednocześnie prosząc, aby przyjść zno-
wu z nimi się pobawić. Młodzież była 
bardzo zadowolona z tego typu zajęć 
i postanowiła, że powtórzy tego typu 
spotkania.

Maria Lubczyk

Bawimy się razem

Dzięki uprzejmości Pana Rajmunda 
Kolka udało nam się zorganizować ku-
lig w świetlicy w Chrzelicach. Sznur sań 
ciągnęły konie …mechaniczne i miały 
co ciągnąć bo zaczepiono 15 sanek, 
a na nich po dwoje dzieci. Przejażdżka 
była bardzo udana, mimo że byliśmy 
zmarznięci ale uśmiechnięci i zadowo-
leni z udanej zabawy.

W imieniu dzieci i swoim dziękuję 
za pomoc w organizacji kuligu.

Maria Lubczyk

KULIG
ŚWIETLICOWA ZIMA

Jak niewiele potrzeba ,żeby zo-
baczyć zadowolone miny dzieci. 
21 lutego dzieci ze świetlic z Pręży-
ny, Śmicza i Grabiny wzięły udział 
w akcji zorganizowanej przez BJDM 
pod hasłem „Rozdajemy Uśmiechy”. 
Na samym początku oglądaliśmy 
występ grupy „UIKŁF PIRUETTE” 
z klubu łyżwiarstwa fi gurowego. 
Mieliśmy możliwość ślizgania pod 
okiem wolontariuszy i przy muzyce 

Dj’a Dragona. Jedną z atrakcji był 
miś Fritz. Braliśmy udział w kon-
kursach i zdobyliśmy różne nagrody. 
Szkoda ,że czas tak szybko minął,ale 
z uśmiechami na twarzy wróciliśmy 
do domu. Wolontariuszami z Pręży-
ny byli: Edyta Morawiec, Klaudiusz 
Hoinko, Marcin Morawiec, Denis 
Meja, Artur Marzotko, Kamil Ma-
rzotko i Mateusz Brehmer.

Maria Lubczyk

WIELKIE ŚLIZGANIE

To z cotygodniowych spotkań pań w GCK było szczególne, bo przypadło w tłusty czwartek
więc uczestniczki „przyozdobiły się” w okolicznościowe „czapeczki”.

CZWARTKOWE SPOTKANIA

Noc dla zakochanych zorganizowana w Gminnym Centrum Kultury w Białej cieszyła się dużym zainteresowaniem zwłasz-
cza młodzieży. Około 70 osób obejrzało dwa z trzech proponowanych fi lmów: „Tylko mnie kochaj” i „Dlaczego nie”.

Po fi lmowej nocy horrorów taka forma imprezy sprawdziła się i tym razem.
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Pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego Józefa Sebesty, 
zorganizowano mistrzostwa samorzą-
dowców w halowej piłce nożnej. Tego-
roczne rozgrywki przybrały nową for-
mułę: samorządowcy rywalizować będą 
w trzech turniejach (Komprachcice, 
Kolonowskie i Kluczbork) gdzie zdoby-
wają punkty do końcowej klasyfi kacji. 
W ostatnim turnieju punkty liczyć będą  
się podwójnie, dlatego zapowiadają  się  
ogromne emocje. W zakończonych już 
turniejach nieźle wypadli nasi repre-
zentanci, którzy w Komprachcicach 
zajęli trzecie miejsce. W eliminacjach 
pokonali Urząd Marszałkowski 5:1, 
oraz Grodków 2:0, natomiast w półfi -

nale pechowo ulegli gospodarzom 2:1. 
Brązowy medal przypadł naszym po 
pokonaniu mocnej drużyny z Klucz-
borka 3:1. 

Nieco gorzej poszło w Kolonowskiem 
(drugi turniej) gdzie nasi zakończyli ry-
walizację na niewdzięcznym czwartym 
miejscu. Eliminacje przeszli jak burza, 
pokonując lokalnych rywali: Starostwo 
Powiatowe z Prudnika 2:0, Urząd Miej-
ski z Głogówka 5:0 oraz Urząd Miejski 
z Prudnika 5:1. Znacznie gorzej było 
już w dalszej fazie rozgrywek. Najpierw 
porażka z Kluczborkiem 0:4 i w takim 
samym stosunku przegrana  z Urzędem 
Marszałkowskim. Finałowy turniej od-
będzie się 7 marca w Kluczborku.    (jk)

SAMORZĄDOWE ZMAGANIA

Podczas tegorocznych ferii zimowych, 
dzieci i młodzież mogły korzystać z bogatej 
oferty imprez sportowych. Wiodącą dyscy-
pliną była piłka nożna (przeprowadzono 
turnieje w kilku kategoriach wiekowych), 
ale nie zapomniano również o tenisistach 
stołowych i siatkarzach. 

Piłkarskie zmagania rozpoczęli uczniowie 
szkół podstawowych. Niemiłą niespodzian-
ką był brak przedstawicieli szkoły z Białej, 
natomiast nie zawiedli nauczyciele i ucznio-
wie z „terenu”. Najlepsi okazali się Pomarań-
czowi (Pogórze), którzy tylko lepszą różnicą 
bramek wyprzedzili rówieśników z Łączni-
ka. Trzecie miejsce przypadło FC Śmicz.

Siedem drużyn zgłosiło się do kolejnego 
turnieju przeznaczonego dla gimnazjali-
stów. Turniej zdominowały drużyny z Łącz-
nika (było ich aż cztery) jednak zwycięzcą 
zostały Danonki (Biała), które pokonały 
w fi nale PG Łącznik 1:0 – mimo, że w elimi-
nacjach ulegli tej drużynie 0:2. Brązowy me-
dal przypadł Sprzątaczom (Łącznik), którzy 
byli lepsi o jedną bramkę od Alkoholików 
(Łącznik). 

Prawdziwą ucztą piłkarską były Otwarte 
Mistrzostwa Gminy Biała w których wystar-
towało dwanaście drużyn. Do udziału w na-
szych turniejach drużyn z sąsiednich gmin 
zdołaliśmy się już przyzwyczaić, ale jakie 
było zdziwienie gdy przyjechała druży-
na z Chrząstowic (powiat opolski). Strach 
pomyśleć jaką byśmy mieli frekwencję 
gdybyśmy mieli na terenie gminy pełnowy-
miarową halę. Ale można tylko pomarzyć. 
Mistrzostwa stały na bardzo wysokim po-
ziomie i dostarczyły wiele emocji. 

O wyłonieniu mistrzowskiej drużyny 
zadecydowały dopiero rzuty karne. Lepszą 
skutecznością popisała się Zielona Skoda 
(Prudnik) i pokonała drużynę o nazwie Mój 
Stary (Łącznik) 5:4. Trzecie miejsce przypa-

dło Bykom (Biała), które pokonały Lubrzę 
3:1. Organizatorów zawsze zaskakuje pomy-
słowość uczestników w wyborze nazw dru-
żyny. Tym razem najbardziej aktywną była 
ekipa o bardzo długiej i oryginalnej nazwie: 
„Ruch Ocalenia Boiska w Ligocie Bialskiej”.

Najlepsze drużyny piłkarskie występowa-
ły w następujących zestawieniach:

Pomarańczowi – Tomasz Neugebauer, 
Norbert Honcia, Alex Siano, Michał Szulc, 
Denis Kołek, Patryk Wistuba, Patryk Ulicz-
ka;

Danonki – Dawid Reszka, Andrzej Wi-
stuba, Denis Pietroń, Łukasz Wistuba, Mar-
tin Bariach; Zielona Skoda – Przemysław 
Rożek, Mateusz Kaczor, Paweł Mochnik, 
Tomasz Kociołek, Tomasz Gurgul, Patryk 
Jendrzejczak

Dziesięciu pingpongistów rywalizowało 
na dwóch stołach w Gminnym Centrum 
Kultury. Eliminacje, które miały wyłonić 
półfi nalistów przyniosły kilka niespodzia-
nek. Największą było odpadnięcie Patryka 
Bani, który zbyt swobodnie podszedł do  
rywalizacji i został wyprzedzony przez swe-
go brata Damiana. Rewelacją turnieju był 
Adrian Knobloch, który zajął drugie miej-
sce ulegając w fi nale Arturowi Onufrejów. 
„Mały fi nał” wygrał Damian Bania pokonu-
jąc Tomasza Augustyna.

Na zakończenie ferii zimowych przepro-
wadzono turniej siatkówki. Tutaj najlepsi 
byli Studenci, którzy wygrali wszystkie me-
cze i wyprzedzili drużynę „My i Wy” oraz 
FC Lubrza. W barwach Studentów występo-
wali: Grzegorz Fików, Rafał Niemiec, Miro-
sław Skibiński, Damian Wybraniec, Michał 
Andrejszyn, Damian Bania.

Najlepsze drużyny w poszczególnych 
konkurencjach otrzymały puchary oraz 
sprzęt sportowy. 

                (jk)

Zimowa rywalizacja

W poprzednim numerze przedstawi-
liśmy ranking zawodników POLONII 
– TORAKAN – BIAŁA za miniony rok 
2008.

Tym razem prezentowany ranking 
obejmuje cały okres działalności, czy-
li 17 lat (jak ten czas leci!). Punktacja 
– podobnie jak w rocznej  - wynika 
z ilości zdobytych medali. Niektórzy 
pracowali na ten dorobek kilka, a na-

wet kilkanaście lat, inni dużo krócej, 
ale za cały ten okres na liście punktowa-
nych zawodników, którzy przewinęli się 
przez sekcję znalazło się 54 osoby.

Zwycięzca - Bartosz Walczak, ma 
w swojej kolekcji 146 medali (75 zło-
tych, 28 srebrnych i 43 brązowe). Nie-
wiele ustępują mu następni w najlepszej 
trójce: Tomasz Semerga  (57-40-45) 
i Sabina Szymczyna (42-48-57). 

KARATE – RANKING

Reprezentacja bialskich samorządowców.

Karatecy na letnim obozie w Sianożętach

Lp Imię i nazwisko Złote Srebrne Brązowe Razem medali Punkty 

1 Bartosz Walczak 75 28 43 146 502

2 Tomasz Semerga 57 40 45 142 450

3 Sabina Szymczyna 42 48 57 147 411

4 Łukasz Wolny 63 25 11 99 401

5 Bartosz Jakubaszek 55 33 14 102 388

6 Karolina Grąziowska 44 29 30 103 337

7 Michał Zabiegała 47 19 22 88 314

8 Przemysław Gładoch 36 27 23 86 284

9 Paweł Piotrowski 31 25 32 88 262

10 Piotr Lichota 37 17 19 73 255

11 Iwona Szymańska 28 25 39 92 254

12 Agnieszka Wolny 35 17 14 66 240

13 Łukasz Zabiegała 30 22 21 73 237

14 Aneta Zabiegała 26 19 31 76 218

15 Beata Mika 26 19 21 66 208

16 Jakub Kałużka 24 22 21 67 207

17 Łukasz Kuźnik 20 18 27 65 181

18 Łukasz Karmelita 20 9 14 43 141

19 Marta Małecka 17 13 17 47 141

20 Mateusz Badura 17 11 19 47 137

21 Mateusz Płóciennik 13 13 18 44 122

22 Krzysztof Buczkowski 17 7 13 37 119

23 Wojciech Gliszczyński 12 11 13 36 106

24 Rafał Jagielnicki 10 13 14 37 103

25 Dawid Wnętowski 11 8 19 38 98

26 Michał Kuteń 10 8 18 36 92

27 Miłosz Piotrowski 5 18 12 35 91

28 Sonia Szymanek 9 10 13 32 88

29 Dawid Salink 8 9 15 32 82

30 Paulina Marczakiewicz 10 6 6 22 74

31 Tomasz Bigos 6 10 10 26 70

32 Agnieszka Mrozek 5 13 5 23 69

33 Olaf Koenig 5 8 18 31 67

34 Krystyna Maciejewska 6 4 14 24 56

35 Jakub Sadanowicz 7 3 9 19 53

36 Jakub Walczak 4 6 12 22 50

37 Zuzanna Kufel 6 5 3 14 48

38 Bartłomiej Kochmaniewicz 5 5 7 17 47

39 Adam Fras 6 2 9 17 45

40 Marzena Kowalczyk 5 4 7 16 44

41 Magdalena Gajdemska 2 7 10 19 41

42 Michał Kosior 6 8 14 26

43 Sybilla Chrząszcz 2 2 4 16

44 Dominika Janocha 3 2 5 11

45 Mateusz Pawłowski 2 2 10

46 Szymon Gacek 1 3 4 8

47 Paweł Donath 1 2 3 7

48 Daria Wituszyńska 1 1 5

49 Mateusz Budzar 1 1 2 4

50 Wiktoria Faron 1 1 2 4

51 Anna Wojciechowska 1 1 2 4

52 Paulina Janik 1 1 3

53 Agata Nakonieczna 1 1 1

54 Tytus Przybylski 1 1 1

Razem przyznanych medali 899 651 785 2.335 7.233
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Na skrzyżowaniu dróg Łącznik - So-
win - Biała stoi kapliczka z 1861 r. Wcho-
dząc do kaplicy po prawej stronie stoi 
fi gura św. Rocha, a obok niego pies (w 
legendach zwany Roszkiem), po lewej 
natomiast fi gura św. Jana Nepomucena, 
(który był kanonikiem przy katedrze św. 
Wita).

Św. Roch urodził się w 1295 r. we Fran-
cji. Po śmierci rodziców rozdał swój ma-
jątek i udał się na pielgrzymkę do Rzymu. 
We Włoszech wybuchła epidemia. Św. 
Roch z oddaniem i poświęceniem słu-
żył zarażonym. Bóg obdarzył go darem 
uzdrawiania. Zmarł 16 sierpnia 1327r. 
Jak głosi legenda ,,ci którzy zostaną do-
tknięci zarazą, a będą wzywać św. Rocha 
jako swego pośrednika i orędownika 
będą uleczeni”. Jest on patronem rolni-
ków, ogrodników, wędrowców, lekarzy 
oraz opiekunem zwierząt domowych.  

Św. Jan Nepomucen w 1393r. został 
uwięziony i zrzucony z mostu Karola do 

rzeki Wełtawy. Jest patronem mostów, 
orędownikiem dobrej spowiedzi. We-
dług tradycji ludowej chronił pola i za-
siewy przed powodzią, ale również przed 
suszą.

Od niepamiętnych czasów pogórzanie 
kultywują tradycje przodków i w piątek 
po Bożym Ciele bardzo licznie idą pro-
cesją do pól i przydrożnych krzyży. A 
wieczorem pieszo od kaplicy pogórskiej 
idą do kościoła NMP do Łącznika na 
uroczystą mszę. Jeszcze niedawno w ka-
plicy odbywały się msze święte, majów-
ki, różaniec. 

Należy tu wspomnieć o osobach, które 
w różny sposób zaangażowały się spo-
łecznie, dbając o obejście wokół kaplicz-
ki i w środku, a także prowadząc majów-
ki i różańce czy też dzwoniły i dzwonią 
do dzisiaj na Anioł Pański. Może już nie 
wszyscy pamiętają Johana Bucha, który 
dzwonił w dzwonnicy. Młode pokolenie 
pamięta panią Franciszkę Dziadek, która 

prowadziła niezapomniane różance i ma-
jówki, a także Paulinę Gruchman, która 
sprzątała kapliczkę. Niedawno zmarła 
Erna Suchy, która także poświęcała swój 
czas by służyć kapliczce. W chwili obec-
nej kaplicą opiekuje się Adela Uliczka. 

W minionym roku mieszkańcy bar-
dzo licznie, (aż 100 osób) uczestniczyli w 
pracach związanych z renowacją kaplicy. 
Zostały wykarczowane wszystkie stare 
krzewy wokół, otynkowano z zewnątrz 
całą kaplicę, wstawiono nowe okna oraz 
parapety zachowując jednak całkowicie 
stary wygląd, umieszczono pamiątkową 
tablicę 

Liczymy w tym roku na ofi arność oraz 
pomoc mieszkańców w dalszych pra-
cach związanych z remontem kaplicy Św 
Rocha i J. Nepomucena, którzy chronią 
nas i naszą wieś przed różnymi katakli-
zmami.

Sołtys wsi
Gabriela Neugebauer

KAPLICZKA

KRONIKA POICYJNA
1 stycznia – w Gostomi uszkodzo-

no przedmioty wyposażenia w by-
łym barze wiejskim, straty 1.000zł

4 stycznia - w Białej zatrzymano 
w stanie nietrzeźwym 42 letniego 
mężczyznę prowadzącego samo-
chód marki fi at 126.

8 stycznia – w Józefowie 42- latek 
znęcał się psychicznie i fi zycznie nad 
członkami najbliższej rodziny.

14 stycznia – w Pogórzu zatrzy-
mano w stanie nietrzeźwym 45 let-
niego mężczyznę prowadzącego sa-
mochód marki VW golf.

19 stycznia - w Białej 60- letni 
mężczyzna prowadził samochód 
marki audi.

22 stycznia – w Białej 41 latek 
groził słownie pobiciem i pozba-
wieniem życia. Groźba ta wzbudzi-
ła uzasadnioną obawę, że zostanie 
spełniona.

24 stycznia – w Białej 15 -latek 
wybił szybę w oknie wystawowym 
i włamał się do sklepu odzieżowego. 
Skradł pieniądze i drobne przedmio-
ty. Straty 500zł.

24 stycznia – w Radostyni 34 -latek 
groził osobie pozbawieniem jej życia 
przy pomocy siekiery.

5 lutego – w Olbrachcicach 58- 
letni mężczyzna kierował samocho-
dem opel astra w stanie nietrzeź-
wym.

9 lutego – w Chrzelicach 51- let-
ni mieszkaniec omijając urządzenie 
pomiarowe dokonał kradzieży ener-
gii elektrycznej na szkodę Energia 
– Pro, Rejon Energetyczny w Nysie.

9 lutego – w Grabinie zatrzymano 
nietrzeźwego rowerzystę lat 54, któ-
ry poruszał się po drodze publicznej

PODZIĘKOWANIE

Krewnym, przyjaciołom, znajomym,

sąsiadom, delegacjom i wszystkim,

którzy tak licznie uczestniczyli w ostatniej

drodze

ś                p.

WALTRAUD  ROJEK
serdeczne podziękowania

składa  rodzina.

Szczególne podziękowania 

za serdeczną opiekę medyczną 

kierujemy do doktora Sebastiana Stankali 

oraz do wszystkich lekarzy,

 personelu pielęgniarskiego 

i osób, które w ciężkich chwilach choroby 

śp. Waltrud Rojek 

zaofi arowali pomoc, ulgę i nadzieję.

Rodzina. 

Rodzinie, bliskim, przyjaciołom,

kolegom, znajomym, sąsiadom,

a także wszystkim, którzy udział wzięli

w ostatniej drodze

naszego kochanego

męża, ojca, dziadka i teścia

   ś              p.

OTTO PIONTKA 
serdeczne podziękowania

składają:

żona i dzieci z rodzinami

Zimowy cmentarz żydowski.
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Ryszard KRUPA (83 lata)
z Brzeźnicy - 16 stycznia

Johannes WOLLNY(78)
z Nowej Wsi Prudnickiej – 15 stycznia

Emanuel GRITTNER (79)
z Grabiny – 19 stycznia

Cecylia RYGIEL (86)
z Grabiny (DPS) – 19 stycznia

Franziska NOWOTNA (89)
z Pogórza – 19 stycznia

Małgorzata WOLNA (72)
z Nowej Wsi Prudnickiej – 22 stycznia

Elżbieta JĘDRZEJEWSKA (75)
z Białej – 22 stycznia

Waltraud ROJEK (63)
z Białej – 22 stycznia

Gertruda MICHEŃ (80)
z Solca – 24 stycznia

Stanisław DWOJAK (87)
z Miłowic – 25 stycznia

Otto WINKLER (80)
z Krobusza – 26 stycznia

Janina PERTKO (88)
z Grabiny (DPS) – 26 stycznia

Helena KOSZCZOŁ (89)
z Krobusza -  28 stycznia

Rozalia KRÓL (90)
z Grabiny (DPS) – 30 stycznia

Otto PIONTEK (78)
ze Śmicza – 31 stycznia

Zofi a PIONTEK (75)
ze Śmicza – 5 lutego

Stanisław JANOCHA (72)
z Białej – 7 lutego

Franciszek MEJA (66)
z Białej – 8 lutego

Lucie HEDA (81)
z Olbrachcic – 8 lutego

Paweł GŁĄBICA (67)
z Łącznika – 9 lutego

Maria MISZUDA (48)
z Łącznika – 9 lutego

August BUNK (68)
z Pogórza – 11 lutego

Agnieszka TKOCZ(86)
z Grabiny (DPS) – 12 lutego

Jan BAUCZA (73)
z Łącznika – 13 lutego
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W dniach 23-25 stycznia pięciooso-
bowy zespół monocyklistów z Chrzelic 
(Aneta Neiner, Żaneta Wójtowicz, Ar-
kadiusz Bieniek, Michał Ofi era i Eryk 
Murlowski) przebywał w Moguncji 
(Mainz-Kastel), mieście w zachodniej 
części Niemiec. Moguncja jest stolicą 
kraju związkowego Nadrenia-Palatynat 
i jest położona przy ujściu rzeki Men 
do Renu, największej rzeki  Europy. Wy-
jazd naszej grupy odbył się z okazji Dnia 
Francusko - Niemieckiego 2009, jako 
wspólnego projektu Krajowego Zrze-
szenia Nadrenia-Palatynat oraz Domu 
Burgundzkiego we współpracy z Parla-
mentem Krajowym Nadrenia-Palatynat, 
z kancelarią Państwa Nadrenia-Palaty-
nat, z Amicale Bourguignonne de Sports 
i Niemiecko-Francuskiej Organizacji ds 
Współpracy Młodzieży, pod honoro-
wym patronatem premiera Kurta Bec-
ka i Prezydenta Parlamentu Krajowego 
Nadrenia-Palatynat Joachima Mertesa.  
Wyjazd naszej grupy do Moguncji był 
możliwy dzięki Pani Iwonie Charcia-
rek, kierownikowi Referatu Współpracy 
z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu 

Urząd Miejski w Białej informuje, 
że zgodnie z Uchwałą Nr XI/131/07 Rady 
Miejskiej w Białej z dnia 26.10.2007 r. 
w sprawie udzielenia przedsiębiorcom 
zwolnień od podatku od nieruchomo-
ści stanowiących regionalną pomoc in-
westycyjną na lata 2007 - 2013 - przed-
siębiorcom tworzącym nowe inwestycje 
lub nowe miejsca pracy przysługuje 
ulga w podatku od nieruchomości.

Zgodnie z w/w uchwałą pomoc może 
być udzielona do:
- kosztów nowej inwestycji bądź roz-

budowy istniejącej,
- kosztów utworzenia miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją.
Warunkiem udzielenia pomocy jest:
- dokonanie przed rozpoczęciem 

realizacji inwestycji zgłoszenia 
do tut. urzędu zamiaru skorzysta-

nia z pomocy,
- zobowiązanie się przedsiębiorcy 

do pokrycia co najmniej 25 % kosz-
tów kwalifi kujących się do objęcia 
pomocą,

- utrzymanie inwestycji w gminie 
przez okres co najmniej 5 lat,

- utworzenie nowych miejsc pracy 
w okresie 3 lat od dnia zakończenia 
inwestycji.

Zgłoszenia dokonuje się na drukach, 
które dostępne są w Urzędzie Miejskim 
w Białej, w pokoju nr 15 ( II piętro ) lub 
na stronie internetowej www.bip.biala.
gmina.pl

Szczegółowe informacje uzy-
skać można w Urzędzie Miejskim 
w Białej w pokoju nr 18 lub pod nr. tel. 
077 4388 532.

Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy 

Podziel się częścią swojego podatku 
z Bialską Orkiestrą Dętą

Szanowni Państwo!
Ruszyła kolejna edycja programu 

wspierającego organizacje pożytku pu-
blicznego. W tym roku procedura prze-
kazywania 1% podatku jest dokładnie 
taka sama jak rok temu.

Podatnik, który chce przekazać 1% 
wybranej organizacji pożytku publicz-
nego w swoim rocznym zeznaniu po-
datkowym wskazuje jedynie tę organi-
zację (w odpowiednim polu formularza 
wpisuje jej nazwę i numer KRS) i kwotę 
1%. Organizację wybiera z listy, którą 
publikuje Ministerstwo Sprawiedli-
wości w Dzienniku Urzędowym RP 

Monitor Polski. Pieniądze na konto 
organizacji przekaże Urząd Skarbowy. 
Podatnik nie wpłaca już kwoty 1% sa-
modzielnie na konto organizacji (ozna-
cza to, że nie musi „wykładać” pienię-
dzy ze swojej kieszeni). Podatnik może 
przekazać 1% tylko dla jednej organiza-
cji (nie ma już możliwości podzielenia 
kwoty 1%). Podatnik  ma możliwość 
określenia celu szczegółowego, na który 
chce przekazać 1% (nowe pole w zezna-
niu, w którym ten cel należy wpisać). 
Jeśli odpis przekazywany jest dla or-
ganizacji, która ma oddziały terenowe, 
podatnik nie ma możliwości wskazania 
oddziału, dla którego chciałby przeka-
zać swój 1%. Kwoty odpisów zostaną 
wpłacone na jedno konto wskazane 

przez organizacje. Grono podatników, 
którzy mogą przekazać 1% organiza-
cjom pożytku publicznego to: 
• podatnicy podatku dochodowego 

od osób fi zycznych, 
• podatnicy opodatkowani ryczałtem 

od przychodów ewidencjonowa-
nych, 

• podatnicy prowadzący jednoosobo-
wą działalność gospodarczą i korzy-
stający z liniowej stawki podatku.

Jedną z organizacji działających 
na terenie powiatu prudnickiego i  po-
siadających status organizacji pożytku 
publicznego jest Stowarzyszenie Bial-
ska Orkiestra Dęta, która zwraca się 
z prośbą o przekazywanie 1% podatku 

dochodowego na cele statutowe tzn. 
na kształcenie dzieci i młodzieży w za-
kresie muzycznym jak i propagowanie 
amatorskiego ruchu muzycznego.

Jeżeli zdecydujecie Państwo, że war-
to nam przekazać te pieniądze prosimy 
o wpisanie w odpowiedniej rubryce 
swojego formularza PIT następujących 
danych Stowarzyszenie Bialska Orkie-
stra Dęta nr KRS 0000253735.

W związku z tym, iż tegoroczne 
wpłaty będą anonimowe i nie będziemy 
mogli osobiście podziękować osobom 
wpłacającym 1% podatku na rzecz na-
szej organizacji, wszystkim ofi arodaw-
com składamy swoje podziękowania 
za pośrednictwem Panoramy Bialskiej 
już dziś.

JEDEN MAŁY PROCENT – A TAKI WIELKI

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Monocykliści z Chrzelic w Moguncji

Osiągnęli duży sukces
Marszałkowskiego 
Województwa Opol-
skiego, współpracu-
jącego z parlamen-
tem Moguncji.

Na tym nieco-
dziennym spotkaniu 
zawodników spor-
tów rowerowych 
z czterech regionów; 
Nadrenia-Palatynat, 
Burgundia, Woje-
wództwo Opolskie 
i Kraj Środkowo-
czeski, chrzeliczanie 
byli jedynymi przed-
stawicielami naszego 

kraju.  Wraz z grupą francuską i czeską 
zostali zakwaterowani w ośrodku ratow-
nictwa wodnego nad samym Renem, tuż 
obok słynnego mostu Th eodora Heussa 
łączącego Moguncję z Wisbaden, skąd 
mieli wspaniały widok na most, rzekę 
i miasto.

Po przyjeździe i krótkim odpoczynku 
wszystkie grupy udały się na wspólny 
trening. Tu okazało się, że każda grupa 
reprezentuje inny program i inne umie-
jętności, m.in. jazda i balans oraz taniec 
synchroniczny na monocyklach, ekwi-
librystyka na rowerach dwukołowych, 
żonglerka, akrobatyka na BMX. Wspól-
ny trening udowodnił jednak, że pomi-
mo tych odrębności wszyscy doskonale 
sobie radzili i współpracowali ze sobą. 
Zaowocowało to opracowaniem wspól-
nego fi nałowego programu na zakoń-
czenie imprezy, która miała się odbyć 
następnego dnia w godzinach popołu-
dniowych w sali herbowej parlamentu. 
Po treningu zawodnicy z Czech, Francji, 
Niemiec i Polski w kameralnych warun-
kach uczestniczyli we wspólnym przed-
sięwzięciu (tzw. animacji językowej), 

które poprzez zabawę i naukę pomogło 
im lepiej się poznać i zintegrować. Dość 
męczący dzień zakończyła późna kolacja 
w jednej z włoskich pizzerii.

W sobotę, po śniadaniu w ośrodku 
wszyscy spotkali się na placu przed Par-
lamentem Moguncji. Stamtąd podzieleni 
na trzy grupy (w których byli reprezen-
tanci każdego kraju) udali się na kilkugo-
dzinne zwiedzanie miasta, czemu sprzy-
jała piękna, słoneczna pogoda. Zobaczyli 
wiele zabytków, m.in. romańską katedrę 
pw. Świętego Marcina i Stefana (Dom 
Sankt Martin und Stephan) z XI w., mu-
zeum Jana Gutenberga, późnokaroliń-
ski kościół św. Jana (Sankt Johanniskir-
che) oraz gotycki kościół św. Kwintyna 
(Sankt Quintin). Zwiedzali także Stare 
Miasto (Altstadt) z wieloma budynkami 
z tzw. muru pruskiego. Piękną prome-
nadą nad Renem dotarli na spotkanie 
w Domu Burgundzkim. Po rozmowach 
udali się na ofi cjalne spotkanie w Parla-
mencie Krajowym, gdzie  w sali herbowej  
wszystkie grupy brały udział w Turnieju 
Przyjaźni przed gronem zacnych gości. 
Wśród nich byli: Joachim Mertes - Pre-
zydent Parlamentu, Roger Lewentz - Se-
kretarz Państwa w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych oraz Karin Augustin 
- Prezydent Krajowego Zrzeszenia Spor-
towego Nadrenia-Palatynat, Melita Soost 
– Przewodnicząca  Domu Burgundzkie-
go oraz Helmut Loenenbach - Przewod-
niczący LSB.

Turniej jako pierwsi rozpoczęli mono-
cykliści z Chrzelic, którzy zgrabnie wyko-
nali kilkuminutowy układ choreografi cz-
ny przy dźwiękach muzyki. Ich występ 
został przyjęty z wielkim aplauzem przez 
wszystkich zebranych. Po występach po-
zostałych grup chrzeliczanie wzięli jeszcze 
udział we wspólnym fi nałowym pokazie 
z grupą niemiecką i francuską. Ten pokaz 

także wzbudził duży zachwyt, zwłaszcza 
występ najmłodszych monocyklistów 
z Chrzelic – Anety Neiner i Arkadiusza 
Bienka, którzy jako jedyni zademonstro-
wali układ na średnich monocyklach 
(1,60m). Tu dodam tylko, że grupę nie-
miecką reprezentowały m.in. mistrzynie 
świata (2007, 2008) w ekwilibrystyce 
na rowerach - Katrin Schultheis i Sandra 
Sprinkmeier, obie z Radsportverein Ma-
inz-Ebersheim, Niemieckiego Związku 
Sportowego o ponad osiemdziesięciolet-
niej tradycji. Turniej zakończył się uro-
czystym wręczeniem pucharów i dyplo-
mów uczestnictwa dla każdej z grup.

Z Parlamentu uczestnicy turnieju po-
jechali do Domu Burgundzkiego, gdzie 
jeszcze raz wszystkim serdecznie podzię-
kowano za udział w międzynarodowej 
imprezie. Tam też odbyła się uroczysta 
kolacja oraz wzajemna wymiana prezen-
tów.  Po kolacji wszystkie  grupy udały się 
do jednej z większych kręgielni w mieście 
- Chaplin Bowling & Billard w Mogun-
cji-Mombach, gdzie przez kilka godzin 
wszyscy mieli okazję relaksować się przy 
grze w kręgle. Po powrocie do ośrodka 
długo jeszcze trwały wspólne rozmowy 
z nowymi przyjaciółmi z Francji i Czech. 
W niedzielny poranek po śniadaniu, 
spakowaniu się i  pożegnaniu,  wszyscy 
udali się w powrotną podróż do swoich 
krajów.

Podsumowując pierwszy zagranicz-
ny wyjazd naszych monocyklistów, 
ich udział  we wspólnym  międzynaro-
dowym projekcie oraz promocję naszej 
gminy i regionu, nie przesadzę  pisząc, 
że osiągnęli duży sukces! Zapracowali 
na niego sumiennie ćwicząc i ciesząc się 
z dobrej zabawy, jaką jest jazda na jedno-
kołowym rowerku, pamiętając o konty-
nuowaniu lokalnej tradycji.

Eryk Murlowski

Monocykliści z Czech, Francji i Polski.
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Naprawa telewizorów

Świadectwa energetyczne
charakterystyki

energetycznej budynków

Komtec PUH
Robert   Roden

Tel. 0 77 43 87 338

Lata Rudolf
Prężyna 73, 48 – 210 Biała

tel. 0 77 43 75 073

kom. 0 695 595 948

ZAKŁAD BUDOWLANY
OFERUJE

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE:
� tynki maszynowe � docieplanie 

budynków � płytkowanie

Karta VISA BS w BiałejKarta VISA BS w Białej

G R A T I S !

Do 30 czerwca 2009
wydanie oraz wznowienie

Kart Płatniczych VISA

U W A G A  R O L N I C Y !

RABATY NA ARTYKUŁY „GRANIT” 
W MARCU – 6%

Solec 19 a
48 – 210 Gostomia

Tel/fax  +48 77 437 51 19

Tel. kom. + 48 602 101 378
www.strzoda.pl 

kontakt@strzoda.pl 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 
marca 2006 r. o zwrocie podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej ( Dz.U. Nr 52, poz. 379 ) 
informuję, że w dniach od1 do 31 mar-
ca 2009 r. przyjmowane będą wnioski 
o zwrot podatku. Do wniosku należy 
dołączyć fakturę stanowiącą dowód 
zakupu oleju napędowego wystawioną 
w okresie od 1 września 2008 r.  do 28 
lutego 2009 r. 

Wnioski dostępne są w Urzędzie 
Miejskim w Białej w pokoju nr 15 i 16 
(II piętro) oraz na stronie internetowej 
www.bip.biala.gmina.pl

Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy

ZWROT PODATKU 

AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

REMONTY I WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
Andrzej Koliński

ul. 1 Maja 38
48 – 210 Biała

tel. kom. 506 500 032

Oferujemy usługi w zakresie:
- układanie płytek ceramicznych i gresu
- montaż płyt gipsowo – kartonowych

- gładzie
- montaż okien i drzwi

- malowanie
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KARPIK

„KARPIK 2008” – Międzynarodową Wystawę Rysunku Satyrycznego w GCK  można oglądać  
do końca marca. Przedstawiamy próbkę tego „rybnego” humoru, wybraną ze 120 prac 

prezentowanych na wystawie.Z
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BIALSKI ZAMEK

„Adaptacja i modernizacja zamku rodu Prószkowskich w Białej Prudnickiej” – to temat 
pracy dyplomowej Marioli Budek (promotor: Bogdan Szuba) z PWZS w Nysie. Makietę 

zamku i 7 plansz prezentujących adaptację obiektu np. na hotel oglądać można w GCK do 
końca marca.

Dyplomowa adaptacja

TAK BYŁO
NA SPOTKANIU W LUBRZY
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Specjalna nowość chrzelickiego stołu, do które-
go zapraszają Maria i Piotr Bieniowie, a na 

zdjęciu wyżej przysmakami częstują
Teresa i Witold Hreczaniukowie.


