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dokończenie na str. 6

towanie włożyli Danuta Hejneman 
i Marek Karp.  Od 2003 r. Ryszard 
Druch prowadzi własną Druch 
Studio Galery w Trenton w stanie 
Nowy Jork, gdzie gościli między 
innymi Olgierd Budrewicz, Adam 
Michnik, Krystyna Prońko i inni. 
Kilkakrotnie gościem Galerii był 
opolski poeta Harry Duda. Ryszard 
Druch o historii galerii i jej dzia-
łalności opowiadał w interesują-
cy sposób prezentując również 
na slajdach materiał zdjęciowy. 
Harry Duda przeczytał kilkanaście 
wierszy ze zbioru Wierszy Amery-
kańskich, w tym kilka poświęco-
nych wodospadowi Niagara, któ-
ry go zafascynował. Po spotkaniu 
można było nabyć tomiki wierszy 
z dedykacją poety. W czasie spotka-
nia kilka piosenek zaprezentowała 
wokalistka Barbara Oczkowska -

Tegoroczne święto wsi w Łączni-
ku rozpoczęło się w sobotę 11 lipca 
występem młodzieżowej orkiestry 
dętej z Głogówka działającej przy 
tamtejszym MGOK. Ich występ 
przypadł do gustu publiczności 
zgromadzonej w namiocie na bo-
isku sportowym. Wieczorem odby-
ła się zabawa taneczna z zespołem 
Soprano. 

W czasie trwania popołudnio-
wych niedzielnych imprez na bo-
isku dopisała pogoda. To ona dawa-
ła gwarancję udanej zabawy. Duże 
wrażenie wywarły występy orkiestry 
dętej Krnovanki z czeskiego Krno-
va. Ich występy cieszyły się znacz-
nym zainteresowaniem i uznaniem 
publiczności która licznie przybyła 
na miejsce imprez. Wystąpił rów-
nież miejscowy chór Seniores pod 
batutą Iwony Preusner, szkolne 

ŚWIĘTO WSI PRZY MUZYCE
zespoły artystyczne działające przy 
miejscowej szkole podstawowej, 
bialskie mażoretki PONK. O 19-tej 
pod namiotem rozpoczęła się bie-
siada piwna z zespołem Duo Fami-
li. Na miejscu imprez były stoiska 
gastronomiczne, z napojami, a na-
wet pamiątkami z dalekich Indii. 
Nie zabrakło gier i zabaw sprawno-
ściowych i innych atrakcji. 

Wśród uczestników imprez do-
strzegliśmy wielu mieszkańców 
okolicznych miejscowości, a także z 
Białej. Na niedzielne występy przy-
był również poseł Ryszard Galla. 
Tym razem na obchody w Łączni-
ku nie mogła przyjechać zaprzyjaź-
niona orkiestra dęta z niemieckie-
go Stetten która w Łączniku była 
już siedem razy i zawsze chętnie 
tu koncertuje. 

dokończenie na str. 7  

Organizatorzy serdecznie zapraszają 
mieszkańców powiatu prudnickiego 
do udziału w dożynkowych uroczystościach.

Organizator zastrzega sobie wprowadzenie 
zmian w programie dożynek.

Sobota - 5.09.
20.00 - Zabawa taneczna

Niedziela - 6.09.
11.00  -  msza św.
13.00  -  korowód dożynkowy
13.30  -  część oficjalna
14.00  -  koncert BOD i mażoretek
14.40  -  występ zespołu Hanuta
16.15 -  ogłoszenie wyników konkursu 
 koron żniwnych i na najpiękniejszą 

zagrodę
16.30  -  program MGOKSTiR
17.30  -  Trio Britisch Music
19.00  -  zabawa z Trio Britisch Music

PROGRAM DOŻYNEK 
powiatowo - gminnych 
PRĘŻYNA’ 2009

KAPRYŚNE DNI BIAŁEJ

Tegoroczne Dni Chrzelic były 
bardzo atrakcyjne i urozmaicone. 
Niewątpliwymi atrakcjami były III 
międzynarodowe zawody strażac-
kie i VII ogólnopolski zjazd mono-
cyklistów. O tych imprezach pisze-
my w oddzielnych artykułach. Wie-

CHRZELICKI MARATON 
ŚWIĄTECZNY

le imprez artystycznych odbywało 
się pod namiotem na miejscowym 
boisku sportowym. 

W piątek - 31 lipca w godzinach 
wieczornych na scenie pod namio-
tem wystąpili: 

dokończenie na str. 7

Kapryśna była tylko pogoda - 
w piątek i sobotę 25 i 26 czerwca br. 
padało i było chłodno. W niedzielę 
było już pogodnie, ku zadowoleniu 
organizatorów i uczestników imprez 
dorocznego święta Białej. Mimo 
niepogody dopisała frekwencja 
na wszystkich tegorocznych czerw-
cowych występach artystycznych.

Inauguracja Dni Białej miała 
miejsce w czwartek 25 czerwca 
w sali Ośrodka Kultury w Białej, 
gdzie odbyło się spotkanie z Ryszar-
dę Druchem, który w latach 1960 - 
1991 mieszkał w Opolu. Przez krót-
ki czas był również mieszkańcem 
Mosznej. Jest on autorem wielu 
plakatów i rysunków satyrycznych, 
zamieszczanych w latach poprzed-
nich w Trybunie Opolskiej, Szpil-
kach i Polityce. Wystawę jego prac 
mogli podziwiać uczestnicy spo-
tkania, a wiele pracy w jej przygo-
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- To nazwa konferencji, któ-
ra odbyła się w Sali Kolumnowej 
Sejmu. Celem konferencji była 
dyskusja nad opracowaniem ogól-
nopolskiego wykorzystania sieci 
publicznych centrów i punktów 
dostępu do internetu w działa-
niach edukacyjnych, aktywizacyj-
nych i integracyjnych zmierzają-
cych do zwiększenia zatrudnienia 
w regionach. W działaniach tych 
chodziło również o wypracowa-

Sojusz na Rzecz Zatrudnienia
nie założeń do przygotowania 
porozumień pomiędzy władza-
mi samorządowymi, rządowymi 
i organizacjami pozarządzowymi 
dotyczących rozwoju publicznych 
punktów dostępu do internetu. 

Organizatorem konferencji była 
Fundacja Pomocy Matematykom 
i Informatykom Niesprawnych Ru-
chowo. W panelu dyskusyjnym „e-
Centra jako narzędzie polityki spo-
łecznej, edukacyjnej i zatrudnienia 
na poziomie gminy, powiatu, wo-
jewództwa oraz kraju” zabrali głos 
przedstawiciele bialskiej gminy - 
jedyni reprezentanci Opolszczyzny 
- Arnold Hindera - burmistrz Białej 
i Katarzyna Mencler prowadząca 
Centrum Kształcenia na Odległość 
w Solcu. Ich wystąpienia spotka-
ły się z dużym zainteresowaniem 
uczestników konferencji.

Projekt Fundacji Ortus pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa historycz-
nego oraz wzrost znaczenia kultury w regionie...” w maju br. został wy-
brany do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 realizowa-
nego przez Zarząd Województwa Opolskiego. 

To  szansa dla chrzelickiego zamku liczącego ponad siedemset lat. Dofi-
nansowany zostanie projekt Fundacji Ortus pod nazwą „Zachowanie dzie-
dzictwa historycznego oraz wzrost znaczenia kultury w regionie, dzięki 
budowie Centrum Dialogu Kultur - Zamek w Chrzelicach - Etap I”. 

Pozyskane środki będą przeznaczone na działania zaplanowane w I eta-
pie budowy. Ruiny zamku zostaną trwale zabezpieczone, ściany budynku 
wzmocnione specjalną konstrukcją, a także przeprowadzone będą prace ar-
cheologiczne i konserwatorskie, które  pozwolą w pełni zabezpieczyć obiekt.

Zostanie utworzona ścieżka eksploracyjna zamku oraz oświetlenie dla 
umożliwienia zwiedzania, a także zamontowane tablice informujące o hi-
storii zamku. 

W kolejnych etapach przystąpi się do realizacji II i III etapu prac.  
W jego ramach wykonane zostanie zadaszenie wcześniej zabezpieczo-
nych ruin chrzelickiego zamku. Budowa Centrum Dialogu Kultur - Za-
mek w Chrzelicach pozwoli na uratowanie średniowiecznego zabytku, 
a samo Centrum stanie się wówczas źródłem innowacji, kreatywności 
i rozwoju.

SZANSA   DLA   ZAMKU

Pod koniec czerwca br. z ini-
cjatywy Gazety Prawnej we wro-
cławskim Art. Hotelu odbyła się 
konferencja w ramach konkursu 
Europejska Gmina, Europejskie 
miasto z udziałem kilkudziesięciu 
samorządowców z terenu woje-
wództw - dolnośląskiego, lubuskie-
go i opolskiego. Bialskiej delegacji 
przewodniczył burmistrz Arnold 
Hindera. Program konferencji był 
interesujący. Wykładowcami byli 
między innymi przedstawiciele 
ministerstw - finansów oraz roz-
woju regionalnego, renomowanej 
kancelarii prawnej Salans i inni. 
Na zakończenie konferencji pod-
sumowano ranking gmin ogło-
szony przez Gazetę Prawną pod 
nazwą „Europejska Gmina, Euro-
pejskie Miasto”, związany z efek-
tywnością wykorzystania środków 
unijnych przez lokalne samorzą-
dy trzech województw Południo-
wo - zachodniej Polski. Fundusze 
unijne z roku na rok cieszą się 
coraz większym zainteresowa-
niem. Do 15.06. br. złożono ponad 
15 tysięcy wniosków na kwotę ok. 
31 mld zł na realizację lokalnych 
inwestycji w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego. Na lata 2007 - 2015 Unia 

Europejska na ten cel przeznaczy 
16,5 mld euro. 

Pamiątkowe dyplomy wręczał 
przedstawicielom lokalnych sa-
morządów Krzysztof Bień - zastęp-
ca redaktora naczelnego Gazety 
Prawnej. Bialska gmina w tym ran-
kingu zajęła wysokie siódme miej-
sce w grupie 71 gmin województwa 
opolskiego. Przy ocenie pozyski-
wania środków unijnych kryteria 
obejmowały m.in. wszystkie pro-
gramy pomocowe których benife-
cjentami były zarówno władze sa-
morządowe jak i przedsiębiorstwa, 
rolnicy i organizacje społeczne. 
Ranking obejmuje zarówno stare 
jak i nowe środki u budżetu unij-
nego na lata 2007 - 2013. Pod-
stawę do oceny stanowiła wartość 
przyznanej pomocy z UE, liczba 
zrealizowanych projektów oraz 
liczba mieszkańców według GUS. 
Gmina Biała złożyła 73 projekty, 
a wartość dofinansowania wynio-
sła 27.911.100 zł, w tym na jednego 
mieszkańca 2.432,34 zł. Ogółem 
gmina uzyskała 1.073,19 pkt. Więk-
szość projektów jest dofinansowana 
przez UE w ramach Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego (23.425.000 zł).

(nk)

Europejska Gmina

Sobota - 15 sierpnia
19.00 - zabawa taneczna - 
maraton dla wytrwałych 
i roztańczonych

Niedziela - 16 sierpnia
10.30 - uroczysta msza św. 
pod przewodnictwem bpa 
Jana Kopca
13.30 - Obchody czas zacząć 
- występy orkiestry parafialnej
14.00 - Śmiech to zdrowie 
- kabaret pań (niespodzianka)

PROGRAM OBCHODÓW STULECIA 
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO p.w. św. 
STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA 
W LIGOCIE BIALSKIEJ

15.00 Misje św. - prezentacja 
multimedialna posługi misyjnej 
o.Bernarda Latusa i o.Gerarda 
Tyralla
16.00 - muzyka łagodzi 
obyczaje - występ orkiestry 
parafialnej oraz Joachima 
Nowaka na fletni Pana.
17.00 - występy artystyczne 
uczniów z PSP w Radostyni.
Biesiada - parafialne zespoły 
muzyczne, karuzele, grill, 
kawa, ciasto napoje.

Organizatorzy serdecznie zapraszają.

Gminne Centrum Kultury w Białej  organizuje wyjazd do  
Wrocławia do indiańskiej wioski dnia 19.08.2009 r. (środa)
      DLA DZIECI DO 14 LAT.

Zapisy do dnia 13.08.2009 r. w Gminnym Centrum Kultury

KOSZT WYJAZDU 30 ZŁ OD OSOBY
tel. 077 438 70 26

Gminne Centrum Kultury w Białej organizuje wyjazd do
Tarnowskich Gór dnia 25 .08.2009 r.(wtorek)
    DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OD 14 LAT

Zapisy do dnia �1 sierpnia �009 r.

KOSZT WYJAZDU  40 ZŁ
tel. 077 438 70 26
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Anna Myszyńska

Ze sierpem w rałce widać sierpień, 
siłał uciech, siłał cierpień. Takie 
jest polskie przysłowie, bo przecał 
sierp po śląsku to kosołk, co zajś 
pochodzi łod kosy, co byłaprzecał 
piyrwyj nołważniejszyj narzędzia 
loł żniwiołrzy. Foter siekli, a mu-
ter za niymi ubierali, a kosołkał se 
pomołgali. Choć robiyli to kosoł, 
nie padało se u nołs np. idał skosić 
kąsek pszyńcy, wykosić, nakosić 
rosikoniu loł krów, jyno idał zesiec 
kąsek pszyńcy, wysiec trołwał nad 
rzeką i nasiec rosikoniu. To by wy-
glądało, iże ten sierp, łod chtorego 
pochodzi to sieczenie, możno bół 
nołprzód, a dziepiero za nij kosa. 

Dzisiej też jeszcze na żniwa ja-
dom na pole wielkie jak Berlin 
kombajny i też padajom niechto-
rzy, iż zesiekli prawie nołwiałkszy 
kałs pszyńcy. Ale kosa i kosołk 
przy żniwach to już prawie dzisiej 
nie jest potrzebny, za to w zygro-
dzie pod stromoma zesiec trołwa, 
łochlastać zielsko na krzypopie  
i kole potów, to se feste przidoł. Tak 
dalece, iż joł se w tyj roku musiała 
nową kosa kupić, bo staroł se roz-
leciała. Przedołwaczka we sklepie 

KUPIYŁACH KOSA
położyła mi na lada sztery czałści:  
samą kosa – to jest to łostry, potyj 
kosisko, abo sztylisko, nie wiał jak 
to sie zwie, ze blachy taki wichaj-
ster, a do tygo dwie szrałby i klin. 
Genał wiedziała wiela wszystkiego 
trza, jyno nie wiedziała jak to po-
skłołdać, cobych wylazła ze sklepu 
z nabitą kosą. Ale że chciała mi po-
moc, to my łobie zaczły majstro-
wać to do kupy. Joł dzierzała ten 
sztil, a łona waliła małą siekierką 
w ten klin i wszystko fajnie wla-
zło, jyno te szrałby nie pasowały. 
Doszły my do tego, iże same tego 
nie wymaniymy, to wiałże trza 
banie jakiegoś chopa do tego. 
Piyrszy wlazł do sklepu mody sy-
nek. Padoł, iż nie ma sprawy, za-
rołz to zrobi, ale też mu szrałby 
nie pasowały. Drugi już starszy 
padoł, iże to robimy na łopak, ko-
sał sie dzieży w prawyj rałce, być 
może, iżech jest mańkutał i de-
monstrował to sieczenie na skle-
pie. Do tego doszło jeszcze dwóch 
chopów, co wróżyli i wróżyli, jakby 
też to dokończyć. Dziepiyro piąty 
co pszyszoł, kuknoł na to nasze 
mantolenie i padoł mi, iże muszał 

ze wszystki isć do stolołża. łon wy-
boruje takoł dziura kaj trzeba kosa 
przykrałcić. Tak ech też zrobiła. 
Teraz mom nowiutkoł kosa, a inszy 
chop co mi na zygrodzie pomołgoł, 
zesiek wszystko swoją, bo jeszcze 
z moją musiałach iść do kogoś, 
co by mi ją naklepał. 

Z tego widać, jak mało młodych 
ludzi ze wsi umiy robić piyrwejszy 
rzeczy. Sami sicher przed swoją 
biołą chałpoł, przejadą elektryczną 
kosiarką trołwnik, co potyj wyglą-
doł jak tepich we wielkij izbie.

A czemu sierpień, to siłał uciech 
i siłał cierpień, bo wiałże ucie-
cha była piyrwyj z tego, że banie 
chlyb po żniwach i nie banie gło-
du. Choć tak ciałżko trza se było 
piyrwyj przy tych żniwach narobić, 
tela wyciyrpieć, coby ten pecynek 
chleba mógł być położony na stół. 
Szacunek loł chleba bół piyrwyj 
tak wielki, iż czałsto bół łomany  
a nie krołny noża.

Bez krzyżyjka zrobiony na chle-
bie, nasi Muter go nigdy nie na-
poczli, jak joł se kupiał terołz cały 
chlyb, tyż tak jeszcze robiał,  
i na naszyj pokoleniu se tyn zwy-
czaj wiałże skończy,choć chto 
wie, co noł czas przyniesie.                                                             
Jest też takie stare przysłowie 
na sierpień z czego idzie przewi-
dzieć pogoda na zima: jaki pierw-
szy, drugi, trzeci, taki sierpień cały 
leci. Jak wtedy jest ciepło, sło-
necznie, to i łostry mrozy w zimie 
przyjdą. Możecie se to zapamiał-
tać, możno genał se tak stanie.

DARY 
DLA 
SZPITALA

Usługi rzemieślnicze po raz ko-
lejny wykonał dla szpitala Piotr 
Apostel - właściciel zakładu elek-
tromechanicznego w Otokach. 
Tym razem przeprowadził remont 
sieci elektrycznej oddziału kardio-
logicznego.

Pieniądze szpitalowi ofiarowali: 
Krystyna Dec z Głubczyc, Jadwiga 
Husak z Prudnika, Wiesława Ło-
buda z Nysy, Bożena Bandurow-
ska z Prudnika, Józefa Jezierska 
z Niemodlina. Sześć osób przeka-
zało dar pieniężny anonimowo.

Kuchni szpitalnej produkty spo-
żywcze ofiarowali: Jerzy Ferdyn 
z Białej - sałatę, koper, rabarbar, 
jabłka i agrest, Maria Kasicz z Bia-
łej - kiszoną kapustę, Jan Lichwa 
z Pakosławic - ogórki i rzodkiew-
kę, Lidia Mazur ze Śmicza - sma-
lec, Agnieszka Kauczor z Białej 
- truskawki, Gebel z Prężyny - sa-
łatę i truskawki, Czesław Husak 
z Prudnika - porzeczki i kiszoną 
kapustę, Anna Myszyńska z Białej 
- porzeczki, Edward Puchała z Mi-
łowic - porzeczki, Stanisław Żegleń 
z Chrzelic - jabłka, Róża Kusber 
z Otok - smalec, Hreczaniukowie 
z Gostomi - melisę, miętę, cuki-
nię, sałatę i kapustę, Caritas parafii 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Białej 
z okazji Dnia Chorych 14 lipca ofia-
rował szpitalowi śląski kołacz.

Gerhard Hetwer z Wasiłowic 
dostarczył szpitalowi przywiezio-
ny z Niemiec sprzęt inwalidzki 
i akcesoria ortopedyczne, a Jerzy 
Socher ofiarował naszej placówce 
medycznej barometr. Władysław 
Boczar z Rudziczki ofiarował szpi-
talowi kilka kompletów bielizny 
pościelowej i taki dar złożyła też 
Lidia Mazur ze Śmicza.

Za dary w imieniu chorych ser-
decznie wszystkim darczyńcom 
dziękujemy i prosimy o dalszą 
wszechstronną pomoc dla naszego 
szpitala.

Kazimierz Kasicz

W plebiscycie czytelniczym ogło-
szonym przez Tygodnik Prudnicki 
tytuł Człowieka Roku 2008 przy-
padł dr Kazimierzowi Kasiczowi z 
Białej. Informowaliśmy o tym na 
łamach naszej gazety zamieszczając 
notkę biograficzną laureata. Pod 
koniec czerwca br. w prudnickim 
hotelu Oaza plebiscytowe nagrody 
zostały wręczone laureatom. Wśród 
nich doktorowi Kazimierzowi 
Kasiczowi przypadła Wieża Woka 
dla Człowieka Roku 2008. Laureat 
wieloletnią pracą pedagogiczną 

LAUR DLA CZŁOWIEKA ROKU
i społeczną w Prudniku i Białej 
zasłużył na ten zaszczytny tytuł. 
Gratulacje laureatowi w imieniu 
bialskich władz złożyła między in-
nymi wiceburmistrz Maria Tomala. 
Kazimierz Kasicz we wzruszającym 
wystąpieniu podsumował swoją 
wieloletnią działalność zawodową 
i społeczną, wspominając i rodzin-
ne Kresy i życie oraz działalność na 
nowych ziemiach - na ziemi prud-
nickiej i bialskiej. 

(n)

W czerwcu w sali Domu 
Włókniarza wręczono wyróżnienia 
przyznawane przez powiat prud-
nicki pod poetycką nazwą Róża 
Pogranicza. Wśród wyróżnio-
nych w kategorii profesjonalizmu 
na rzecz służby zdrowia i opieki 
społecznej na pograniczu był dr 
n.med. Zdzisław Juszczyk - dyrek-
tor bialskiego szpitala. W kategorii 
za rozwój przedsiębiorczości wy-
różnienie otrzymała Ustronianka 
sp. z o.o. zw Białej, a za działalność 
na rzecz rolnictwa wyróżnienie 
przypadło Grupie Producenckiej w 
Białej. 

(n)

WŚRÓD WYRÓŻNIONYCH
Dobiega końca budowa nowego 

chodnika na ul. 1-go Maja w Białej. 
Być może do czasu ukazania się ga-
zety prace zostaną już zakończone.

Nowy chodnik
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Pod takim hasłem przy pięk-
nej pogodzie w czerwcu br. został 
zorganizowany festyn w Ligocie 
Bialskiej. Do udziału zaproszono 
dzieci, młodzież oraz rodziców 
sąsiednich miejscowości - z Ra-
dostyni, Górki Prudnickiej i Otok 
- należących do ligockiej parafii. 
Zorganizowanie takiej zabawy 
to wielkie wydarzenie kulturalne 
oraz promowanie idei sąsiedzkie-
go partnerstwa. 

Kontakty sąsiedzkie i partner-
skie w wielu sportowych konkuren-
cjach rodzinnych pokazały, że w ta-
kiej rywalizacji nie ma zwycięzców 
i przegranych, jest za to wesoła za-
bawa i radość. Rozegrano między 
innymi konkurencje w tenisie sto-
łowym, jeździe rodzinnej na hulaj-
nodze, w skokach w workach, cho-

Maciuś i Michałek - bracia bliźnia-
cy wraz z rodzicami od dłuższego 
czasu mieszkają w Irlandii, gdzie 
ich rodzice pracują. Co roku od-
wiedzają babcię i dziadka w Białej. 
Najchętniej spędzają czas na dział-
ce u babci Barbary i dziadka Rom-
ka. Tu czują się swobodnie i mają 
dobre warunki do zabawy.

Jak to na 
działeczce 
ładnie

CZAS  NA  ZBIORY

24 lipca br. Bernard Meja - rolnik z Prężyny kosił rzepak. Zebrał plony z po-
nad 5 ha. Tegoroczne zbiory nie są najgorsze, ze zbytem też nie będzie pro-
blemów. Obecnie kończą się zbiory zbóż. Najważniejsze aby dopisała pogo-
da. Do spraw związanych z sytuacją w rolnictwie, tegorocznymi zbiorami 
i opłacalnością produkcji rolnej nawiążemy w kolejnym wydaniu gazety.

FESTYN RODZINNY 
NA WESOŁO

dzie na szczudłach, rzutach kulą 
i w przeciąganiu liny. Zwycięzcy 
i pokonani w tych konkurencjach 
otrzymali dyplomy i nagrody. 
Zmaganiom dzieci towarzyszył do-
ping rodziców oraz mieszkańców. 
Caritas zadbał o kiełbasę z rożna, 
ciasto, kawę słodycze i napoje dla 
dzieci i rodziców.

Organizatorami festynu w Li-
gocie byli: Caritas, stowarzysze-
nie Odnowa Wsi i koło DFK. Sło-
wa podziękowania należą się pra-
cownicom referatu inżynierii ko-
munalnej i integracji europejskie 
w bialskim Urzędzie Miejskim 
za przekazanie wielu nagród. 
Dziękujemy również wszystkim 
którzy brali udział w zorganizo-
waniu imprezy  i udział w konku-
rencjach sportowych. Z wizytą w nadleśnictwie

W czerwcu br. zorganizowana została wycieczka do Nadleśnictwa 
w Opolu - Grudzicach. Inicjatorką wycieczki była Maria Lubczyk 
- prowadząca zajęcia edukacyjno - rozrywkowe w świetlicach wiej-
skich oraz przedstawiciele bialskiego MGOK. W wycieczce uczestni-
czyły dzieci uczęszczające do świetlic wiejskich w Nowej Wsi i Prę-
żynie i niektórzy rodzice. Im przypadła rola opiekunów. W tym dniu 
w nadleśnictwie zorganizowano dzień otwartych drzwi. Po przyjeździe 
na miejsce uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni do sali edukacyjno - 
projekcyjnej, w której zgromadzone są eksponaty związane z obróbką 
drewna i jego ochroną. Mogliśmy oglądać również szkodniki niszczące 
drzewa. 

Pracownik nadleśnictwa prowadzący spotkanie poinformował nas o za-
sadach zachowania się we lesie, a zwłaszcza nie wyrzucania tam śmie-
ci, opakowań i butelek. Niektóre z nich na przykład plastikowe butelki 
rozkładają się po ponad czterystu latach, zwykła chusteczka higieniczna 
po dwóch. W części sali eksponowane były wypchane zwierzęta, które 
zginęły w sposób naturalny bądź w wypadkach. Zaprezentowane gatunki 
zwierząt występują w naszych opolskich lasach. Na ścianach tej sali za-
wieszone były różnej wielkości poroża jeleni, łosi, saren. 

Jeden z pracowników nadleśnictwa opowiedział o zasadach sadzenia, 
pielęgnacji i kontrolowanej wycinki drzew. Ciekawostką jest to, na 400 ha 
lasów państwowych pracuje tylko 44 leśników. Atrakcją dla dzieci było 
również pieczenie kiełbasek na ognisku w czasie przerwy w wykładach.

Organizatorzy urządzili również pokaz artystycznej obróbki drewna 
w wykonaniu drwali, w czasie którego przy użyciu pił spalinowych wyci-
nali z pni drzewa krzesełka, stoliki, małe kubki z uchwytami. Na zorgani-
zowanym kiermaszu można było nabyć leśne produkty np. miód, wyroby 
z dziczyzny. 

Wycieczka wzbudziła duże zainteresowanie zarówno opiekunów jak 
i dzieci. Za jej zorganizowanie pani Marii Lubczyk należą się słowa po-
dziękowania. Mamy nadzieję, że wiele jej wspaniałych pomysłów docze-
ka się realizacji przy pomocy dyrekcji MGOK oraz władz gminy.

Rodzic - opiekun, Alicja Sobek
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 

Już po raz drugi w lipcu w Bia-
łej przybywała grupa studentów 
wydziału artystycznego (kierunek 
- malarstwo) z Akademii im.Jana 
Długosza w Częstochowie, licząca 
22 osoby. Przebywali oni w Białej 
od 18 lipca do 3 sierpnia. Trwa-

łym elementem pobytu często-
chowskich studentów są poma-
lowane dwie ściany w bialskiej 
szkole podstawowej oraz ob-
raz w jednej z wnęk okiennych 
na Rynku przedstawiający kobie-
tę w oknie.

Zajęcia odbywały się w ramach 
realizacji projektu „Warsztaty pla-
styczne - Artyści miastom” wspófi-
nansowanego ze środków unijnych 
i budżetu państwa. Opiekunami 
grupy byli Jakub Jakubowski i Ta-
deusz Kosela. 

- Obrazy, które są dziełem stu-
dentów - mówi Jakub Jakubowski 
- zostaną przekazane do czeskich 
Albrechtic. W niedzielę 26 lipca 
br. artyści z Albrechtic przebywa-
li w Białej i przekazali swoje ar-
tystyczne prace, które są prezen-
towane na wystawie w bialskim 
Ośrodku Kultury. 

„Żywioły” - to tematyka prac 
młodych częstochowskich arty-
stów. Chodzi o budowanie obrazu 
poprzez kontrast. Prace plenerowe 
związane są z problemem światła, 
przestrzeni i materii malarskiej. 
Odbywały się poza pracownią. 
Inspiracją prac było otoczenie 
i bialska atmosfera. Studenci sku-
piali się na impresjach i oddawa-
niu inwencji i swobody twórczej. 
Zajęcia służyły również integracji 
grupy. Opiekunowie podkreślali, 
że tu w Ośrodku Kultury czuli się 

bardzo dobrze, była dobra atmos-
fera i duża pomoc pracowników. 
Okolice są ciekawe, panuje spo-
kój i dobry klimat dla realizacji 
twórczych zamierzeń. - Mamy na-
dzieję - dodaje Jakub Jakubowski 
- że nie jest to nasz ostatni pobyt 
w Białej, chcielibyśmy przyjechać 
tu w przyszłym roku.

R.Nowak

Ksiądz Stanisław Kubień jubile-
usz 50 – lecia kapłaństwa obcho-
dził w Prężynie. W parafii, w któ-
rej spędził prawie 28 lat swego 
życia. Swoją posługę kapłańską 
pełnił spokojnie. Było mu dobrze 
z parafianami, a parafianom z nim 
– tak też stwierdził biskup diecezji 
opolskiej przy okazji jednej z wizyt 
w Prężynie.

W parafii do której należą dwie 
miejscowości położone w innych 
gminach (Prężyna w gm. Biała 
i Prężynka w gm. Lubrza) nie łatwe 
było to zadanie.  Połączenie współ-
działania posługi kapłańskiej  
i współistnienia na co dzień z ludź-
mi, którzy żyli  w innym obszarze 
urzędowo terytorialnym. Inne  
były w tych wioskach problemy, 
inne potrzeby, inne decyzje władz, 
inny poziom życia mieszkańców. 
Dziwne, bo ci którzy mieszkają 
w Prężynce (a są nimi przesiedleń-

KAPŁAŃSKI   JUBILEUSZ
cy z Kresów Wschodnich), w tej 
miejscowości znaleźli swoje miej-
sce, a mieszkańcy Prężyny, którzy 
żyją tu z pokolenia na pokolenie,  
opuszczają  wieś i wyjeżdżają 
na zachód. Ale właśnie tu ks. Ku-
bień znalazł swoje miejsce.

Bogu i ludziom,  ludziom służył 
jako  kapłan i człowiek. Służył po-
sługą, dobrym słowem i uczynkiem. 

Parafię opuścił kilka lat temu 
ze względu na stan zdrowia. Teraz 
przebywa w Nysie. Jednak nie tra-
ci z nią  kontaktu. Chętnie uczest-
niczy w spotkaniach poetyckich 
w Prężynce, a mieszkańcy parafii 
zapraszają go na swoje uroczy-
stości rodzinne. We mszy świętej 
celebrowanej m. in. przez księ-
ży z parafii: Jana Jankowskiego 
z Prężynki oraz Piotra Falińskie-
go i Jacka Stefanowa z Prężyny, 
uczestniczył też zaprzyjaźniony 
ksiądz Klosse z Niemiec (pocho-
dzący z Prężynki) wraz z drugim 
księdzem, który po raz pierwszy 
był w Polsce, a kazanie wygłosił  
ks. Jerzy Chybicki z Gostomi.  

- Z wielkim zadowoleniem przy-
jąłem propozycję od obecnego pro-
boszcza parafii – Krystiana Lippa, 
aby tak wspaniały jubileusz święto-
wać w Prężynie.  To był szczególny 
dla mnie dzień. Dzień pełen wzru-
szeń. Tak bardzo w tej ważnej dla 
mnie chwili pragnąłem być z wami 
– powiedział  ks. Stanisław Kubień 
dziękując wiernym zgromadzonym 
w kościele. Dziękował za pomoc 

wszystkim, a szczególnie obsłudze 
kościoła: organistce Łucji Dreszer i  
Marii Schiwiorze, która od zawsze 
opiekowała się kościołem, dbała 
żeby obrusy na ołtarzach były czy-
ste, żeby zawsze na ołtarzach były 
świeże kwiaty (w tym celu sadzi-
ła je w swoim zawsze zadbanym 
ogródku

.  Ksiądz z głębi serca dzięko-
wał także wszystkim parafianom. 
za wspieracie duchowe i finansowe 
i swoim lekarzom, którzy w  cza-
sach choroby  służyli i służą mu 
pomocą.  A byli nimi: Anna Pohl 
z Białej, Teresa Kasicz – z Nysy 
(mieszkanka Białej)  i Iwona 
Ossowska - Szymankowicz z Głu-
chołaz. 

Nutę sentymentu w jego słowach 
odbierało się  nawet kiedy mówił, 
że czasami może  coś było nie tak, 
że każdy z nas jest tylko człowie-
kiem, może popełniać błędy, także 
ksiądz.

„Zgoda buduje – niezgoda  ruj-
nuje”  - powiedział na zakończe-
nie. Obyśmy zawsze o tej prawdzie 
pamiętali. 

Były oficjalne delegacje z obydwu 
wsi z życzeniami i koszami obfi-
tości. Uroczystość uświetniła or-
kiestra młodzieżowa z Głogówka, 
która także  po wyjściu z kościoła, 
przed plebanią zagrała jubilatowi 
„sto lat, a mieszkańcy składali ży-
czenia i wręczali kwiaty.  

Tekst i zdjęcie: Danuta Hejneman 

Strażacy 
z Łącznika

W tegorocznych młodzieżowych 
zawodach sportowo - pożarni-
czych młodzi strażacy z Łączni-
ka zajęli I miejsce a seniorzy na 
gminnych zawodach - III miejsce. 
To duży sukces dla liczącej 45 stra-
żaków jednostki. Przy łącznickiej 
OSP działa drużyna młodzieżowa 
skupiająca 15 młodych strażaków 
i ośmioosobowa drużyna kobiet. 
W przyszłorocznych zawodach po-
żarniczych jak zapewnia Hubert 
Kołek - naczelnik miejscowej OSP 
wezmą udział dwie drużyny mło-
dzieżowe. Jeszcze w tym roku pla-
nuje się przeprowadzenie remontu 
dachu miejscowej remizy, pomalo-
wanie elewacji obiektu. Materiały 
na remont dachu już są, teraz kolej 
na pozyskanie farby na elewacje. 

Zdj. D. Hejneman

Gminne Centrum Kultury
i Stowarzyszenie 
Miłośników Kolei 

zapraszają
na przejażdżki drezynami

ze stacji kolejowej
w Białej

�9 i 30 SIERPNIA
(sobota i niedziela)
Bliższe informacje 

zostaną zamieszczone 
na plakatach.
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KAPRYŚNE  DNI  BIAŁEJ
dokonczenie ze str. 1

z Lubrzy, członkini Bialskiej Or-
kiestry Dętej. Jej występ spotkał 
się z gorącym przyjęcie obecnych. 
Na zakończenie spotkania Rafał Ma-
gosz - dyrektor MGOK oraz instruk-
torka placówki otrzymali od Ryszar-
da Drucha kowbojskie kapelusze, 
a Marek Karp indiański pióropusz. 

W piątkowy wieczór 26 czerwca 
w godzinach wieczornych odbyła 
się Bialska Biesiada Piwna w któ-
rej uczestniczył zespół działający 
przy miejscowym MGOK, posiada-
jący w repertuarze wiele melodyj-
nych piosenek biesiadnych. Mimo 
deszczu biesiada zgromadziła pod 
namiotem liczną publiczność. 

W sobotę 27 czerwca na boisku 
sportowym w Ligocie Bialskiej 

w strugach deszczu rozegrano tur-
niej piłkarski. O nim piszemy w od-
dzielnej informacji. W godzinach 
popołudniowych pod namiotem 
wystąpił zespół Dancing Queen 
z przebojami Abby, a następnie 
Karpowicz Family z biesiadą ślą-
ską oraz niemiecki wykonawca 
Playa Rouge. Po występach odbyła 
się zabawa taneczna. Tradycyjnie 
do tańca przygrywały prudnickie 
Szwagry.

W czasie niedzielnego cyklu im-
prez dla dzieci zaprezentowano 
widowisko jak zostać Bobem Bu-
downiczym. Następnie wystąpiły 
działające na terenie gminy zespo-
ły - Ponk, Fermata - Brevis, Ariam 
i po raz drugi w tym roku na tere-

nie naszej gminy Zespół Klasycz-
nych Gitar , a także zespół Stars, 
który w tym roku zajął VI miejsce 
w kraju w układach tanecznych. 
Nie zabrakło również biesiady 
śląskiej, tym razem w wykonaniu 
zespołu Quattro. Wystąpiły także 
gwiazdy wieczoru - zespół Cliver 
i Małgorzata Ostrowska.  

Na terenie imprez były stoiska 
handlowe i gastronomiczne. Naj-
bardziej poszkodowanymi przez 
pogodę byli Czesi z Wesołego Mia-
steczka, bo dopiero w niedzielne 
popołudnie, gdy pokazało się słoń-
ce dzieci mogły skorzystać z o ofe-
rowanych przez nie atrakcji.

Ryszard Nowak
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Jak nas zapewnił prowadzący imprezy Ernest Graba przedstawiciel organizatora - miejscowego koła DFK - w maju, w przyszłym roku dęta ze Stet-
ten na pewno wystąpi w Łączniku. Organizatorzy będą również zainteresowani ponownym zaproszeniem Krnovanki. 

ŚWIĘTO WSI PRZY MUZYCE
dokonczenie ze str. 1

łącznicki chór Seniores, chrzeli-
czanka wokalistka Andrea Rzysz-
ka a także Bialska Orkiestra Dęta. 
W niedzielę pod namiotem odbyła 
się część oficjalna z udziałem Ra-
dosława Roszkowskiego - prudnic-
kiego starosty, Arnolda Hindery 
- bialskiego burmistrza, radnych 
powiatowych i gminnych, sołtysów 
i mieszkańców, którzy przybyli 
na imprezy, co jest potwierdze-
niem, że cieszą się one niesłabną-
cvym zainteresowaniem.  

Niewątpliwie atrakcją niedziel-
nych imprez były występy - kaba-
retowy Marka Biesiadnego a tak-
że Janusza oraz Dominiki Żyłka. 
W czasie imprez zostały wręczone 
dyplomy i pamiątkowe puchary 
dla zwycięzców poszczególnych 
konkurencji rozegranych pomię-
dzy monocyklistami z Chrzelic 
i Żywocic. Odbyły się także poka-
zy wschodnich sztuk walki z Cen-
trum Kobudo Kenkyukai z Chrze-
lic. W godzinach wieczornych 
w ramach biesiady śląskiej wystą-
pił Jacek Kierok. W czasie trwania 
niedzielnych imprez rozstrzygnięty 
został konkurs pn. Chrzelickie spe-

CHRZELICKI MARATON ŚWIĄTECZNY

cjały”. Komisja konkursowa oce-
niała atrakcyjność poszczególnych 
potraw sporządzonych w oparciu 
o lokalne tradycje i stare kulinarne 
przepisy domowe. Były prezento-
wane wyroby chrzelickie, z Gosto-
mi, Krzyżkowic, Pomorzowiczek, 
Nysy i innych miejscowości. Miło 
nam donieść, że dwa pierwsze 
miejsca przypadły Kołu Gospodyń 
Wiejskich w Chrzelicach i Teresie 
Hreczaniuk z Gostomi za cygara 
fasolowe. Również mąż pani Te-
resy, Witold otrzymał za nalew-
kę z mirabelek trzecią nagrodę. 
Hreczaniukowie otrzymali także 
nagrodę za całokształt kulinarnej 
wieloletniej działalności. Chrze-
lickie imprezy zakończyła zabawa 
taneczna. Organizatorami tego-
rocznych obchodów Dni Chrzelic 
byli: miejscowe Stowarzyszenie 
Odnowa Wsi, OSP, KGW, LZS, 
DFK, rada sołecka i sekcja mo-
nocyklistów. Zorganizowanie tak 
dużej imprezy było możliwe dzię-
ki miejscowym i pozamiejscowym 
sponsorom. W niedzielę na boisku 
rozegrano również konkurencje 
sportowe. Zorganizowany został 

konkurs plastyczny dla dzieci. 
Na miejscu imprez było wesołe 
miasteczko, stoiska handlowe i ga-
stronomiczne. Dopisała również 
pogoda, a organizatorom nale-
żą się słowa uznania za wzorowe 
przeprowadzenie imprez. Znaczą-
ca była również pomoc bialskiego 
MGOK. Wszystkim należą się sło-
wa uznania. Dni Chrzelic zorgani-

zowane zostały w ramach projektu 
na który pozyskano środki unijne 
z Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. w ramach Funduszu Mikropro-
jektów w Euroregionie Pradziad 
oraz ze środków budżetu państwa. 
Znacząca była też pomoc  finanso-
wa ze strony prudnickiego staro-
stwa i bialskiej gminy.

(n) 

dokonczenie ze str. 1
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KARAOKE W BIAŁEJ

Po raz kolejny Karaoke zago-
ściło do Białej. Nie wtajemniczo-
nych informujemy, że impreza 
polega na wyświetlaniu na ekra-
nie tekstów piosenek, które chęt-
ni do występów publicznych przy 

akompaniamencie instrumentów 
muzycznych wykonują przed pu-
blicznością. W czasie występów 
dla relaksu odbywają się tańce. 
Nie brakuje również słodkiego po-
częstunku i napojów.

(n)

Do rywalizacji o Puchar Polski na szczeblu Podokręgu Prudnik przystąpiło 
trzynaście drużyn w tym trzy z naszej gminy. Niestety już na pierwszej rundzie 
zakończy rywalizację dwie z nich, natomiast dla Pogórzan drużyna z Głogówka 
jest jeszcze za mocna i nie przebrnęli drugiego etapu.

wyniki I rundy: LZS Ligota B – Radostynia  - LZS Dytmarów, LUKS Polonia 
Pogórze – LZS Rzepcze 6:1, LZS Lubrza – LZS Olbrachcice 2:1,

wyniki I rundy: LUKS Polonia Pogórze - KS Fortuna Głogówek 0:3.

Puchar Polski

W ubiegłym roku w centrum 
Białej na ul. Kościuszki wyburzo-
no stare zabudowania gospodar-
cze, szpecące miasto. Jeszcze w 
czerwcu br. przy nowo stawianym 
budynku na zapleczu północnej 
pierzei Rynku stały podobne stare 
zabudowania. Przedstawiamy je 
na zdjęciu. W lipcu przystąpiono 
do ich wyburzania. Na kolejnym 
zdjęciu moment rozbiórki tych 

SLAMSY DO LIKWIDACJI
obiektów służących mieszkańcom 
na przechowywanie m.in. opału 
itp. W tym miejscu zbudowane 
zostaną estetyczne komórki. Jak 
dowiedzieliśmy w bialskim Urzę-
dzie Miejskim w kolejnym etapie 
wyburzone zostaną wolnostojące 
komórki przy ul. Wałowej. Znik-
ną więc z centrum miasta ostatnie 
przysłowiowe slamsy - stare obiek-
ty gospodarcze. 

048
solec

Zakończyła się realizacja zadania 
na które Stowarzyszenie Odnowa Wsi 
Solec otrzymała wsparcie w ramach 
otwartego konkursu ofert ogłoszone-
go przez Zarząd Województwa Opol-
skiego. W wiejskiej sali szkoleniowej 
zostały przeprowadzone szkolenia 
dla dorosłych „Pokonaj strach przed 
komputerem” oraz zajęcia dla dzieci 
i młodzieży „Poznajmy świat przez 
internet”.

Zadanie „Pracując dla dobra 
wszystkich - integrujmy się” zostało 
docenione przez Zarząd Wojewódz-
twa Opolskiego i otrzymało dotację  
w wysokości 7.070 zł. Zakres dofi-
nansowania obejmował m.in. do-
posażenie  istniejącej w Centrum 

Aktywności Wiejskiej w Solcu sali 
komputerowej w dwa komplety gło-
śników podłączonych do kompute-
rów, zakup sześciu regałów do sali 
szkoleniowej, stolika pod rzutnik 
multimedialny, tablicy sucho ście-
ralnej. Wcześniej sala została wyre-
montowana społecznie przez miesz-
kańców Solca, wymieniono okna, 
pomalowano ściany. 

Jednocześnie w centrum kompu-
terowym prowadzone były zajęcia 
Sołeckiego Klubu Wakacyjnego. 
Bezpieczne i twórcze zajęcia dla 
dzieci zostały dofinansowane z bu-
dżetu gminy Biała również w ramach 
otwartych konkursów ofert.

Dla dobra wszystkich - 
INTEGRUJMY SIĘ

Z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin 
pani EUGENII JAROSZ 

dużo zdrowia, pogody ducha. 
Samych słonecznych dni składają opiekunki 

Renata i Gabrysia.

ZŁOTE GODY
Jubileusze pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili:

Maria i Mieczysław Kaszowscy - zam. Mokra , ślub 4.07.1959 r.
Anna i Brunon Serafin  - zam. Czartowice, ślub 23.07. 1959 r. 

Dostojnym Jubilatom wszelkiej pomyślności i długich lat życia życzy 
Burmistrz Białej. Do życzeń dołącza się Redakcja Panoramy Bialskiej.
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 Odeszli

Wszystkim, którzy dzielili się z nami smutkiem i żalem, okazali wiele 
serca i współczucia, tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze 

na miejsce wiecznego spoczynku oraz mszy Św. żałobnej naszego 
kochanego Męża i Ojca 

Józefa Kołek 
Serdeczne podziękowania składa 

żona, córka i synowe   

•

JEŚLI JESTEŚ BEZROBOTNY I CHCIAŁBYŚ POWRÓCIĆ NA 
RYNEK PRACY TO NIE ZWLEKAJ, PRZYJDŹ!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku realizuje projekt „NOWE 
WYZWANIA – NASZE DZIAŁANIA. Program wspierający powrót do 
zatrudnienia osób wykluczonych społecznie poprzez kursy, rozwój umiejęt-
ności społecznych oraz poradnictwo psychospołeczne i zawodowe”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu możesz skorzystać z naszego cyklu szkoleń poprzez udział w:
•  Kursie zawodowym podnoszącym Twoje kwalifikacje.
•  Tematycznych zajęciach grupowych.
•  Treningu umiejętności psychospołecznych i pracowniczych.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny.
Podczas trwania zajęć gwarantujemy opiekę nad dzieckiem/dzieć-
mi, posiłek  oraz zwracamy koszty dojazdów.

Oferujemy kurs: komputerowy, obsługi kasy fiskalnej, kładzenia płytek 
ściennych i podłogowych, obsługi biurowej, stylizacji paznokci - wykupy-
wany indywidualnie dla każdej uczestniczki/a u niezależnej firmy szkolącej 
i inne kursy.

Czas trwania projektu: do czerwca 2010r 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku
ul. Kościuszki 55a, 48 – 200 Prudnik, tel. 077 436 47 00

Kołek Józef 
ur.1957 zm.10.06.2009 r. zam.Pogórze

Małek Zofia
 ur.1917 zm.11.06.2009 r. zam.Biała

Ciesielska Józefa 
ur.1923 zm.11.06.2009 r. zam. Kolnowice

Glinka Martha 
ur.1921 zm.12.06.2009 r. zam.Czartowice

Gorek Otylia 
ur.1923 zm.14.06.2009 r. zam.Wilków

Nentwich Elizabeth 
ur.1922 zm.19.06.2009 r. zam.Grabina (DPS)

Pielka Jerzy 
ur.1948 zm.21.06.2009 r. zam.Chrzelice

Zema Jan 
ur.1923 zm.23.06.2009 r. zam.Kolnowice

Serafin Joachim 
ur.1958 zm.23.06.2009 r. zam.Biała

Paul Maria 
ur.1922 zm.5.07.2009 r. zam.Nowa Wieś

Suchy Jan 
ur.1928 zm.14.07.2009 r. zam.Nowa Wieś

Pierskalla Maria 
ur.1926 zm.17.07.2009 r. zam.Krobusz

Heda Małgorzata 
ur.1942 zm.18.07.2009 r. zam.Grabina

Mazur Otylia 
ur.1940 zm.20.07.2009 r. zam.Biała

Mazur Jan 
ur.1936 zm.27.07.2009 r. zam.Śmicz

SLAMSY DO LIKWIDACJI
Nie ma zakłóceń w realizacji gminnych inwestycji. Prawidłowo prze-

biega budowa drogi w Grabinie, trwa budowa w cyklu dwuletnim hali 
sportowej w Łączniku. Wyremontowane zostały budynki przy Armii 
Ludowej w Białej. Przygotowywane są wnioski na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Białej przy ulicach: 1-go Maja, Czarnej, Oświęcimskiej i 
Szkolnej oraz budowę kolektora ściekowego z miejskiej oczyszczalni do 

Gminne inwestycje

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Prudniku poinfor-
mował nas, że w ramach kampanii 
„Bezpieczne wakacje” pracownicy 
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epi-
demiologicznej w Prudniku prze-
prowadzają bieżące kontrole wa-
runków sanitarno - higienicznych 
w zgłoszonych miejscach wypo-
czynku letniego dzieci i młodzieży 
w powiecie prudnickim. Nas cieszy 
to, że kontrola półkolonii zorgani-
zowanych w lipcu br. w Chrzelicach 
nie wykazała nieprawidłowości 
dotyczących warunków pobytu jak 
i wyżywienia dzieci i młodzieży.

Inspektor sanitarny czuwa
Podczas kontroli turnusów pro-

wadzone są działania edukacyj-
ne z zakresu pierwszej pomocy 
w stanach nagłych, zatruć pokar-
mowych, higienicznych i bezpiecz-
nych warunków podczas organizo-
wania zabaw i wycieczek, a także 
informuje o działaniach profilak-
tycznych w związku z zachorowa-
niami na grypę A/H1N1. Porusza-
ne zagadnienia dotyczyły dzieci 
i młodzieży, kadry pedagogicznej 
oraz obsługi placówek wypoczyn-
ku letniego.

Wszystkim, którzy dzielili się z nami smutkiem i żalem, okazali wiele 
serca i współczucia i tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze na 

miejsce wiecznego spoczynku oraz we mszy Św. żałobnej

ś.p. Marii Pierskalla
serdeczne podziękowania składają

córka i synowie z rodzinami

Od kilkunastu miesięcy wiele 
budynków w centrum Białej zosta-
ło odnowionych. Nowe estetyczne 
elewacje otrzymały budynki przy 
ul. Armii Ludowej. Zostały od-
nowione ich elewacje również od 
strony ul. Kościuszki. Odnowiony 
został przez właściciela budynek 
po byłej drogerii od strony ul. 
Prudnickiej oraz dwa budynki pry-
watne przy ul. 1-go Maja 20 i 22. 
Jednym z budynków który odstaje 
od pozostałych jest budynek pry-

Remonty budynków
watny przy ul. 1-go Maja 12 nale-
żący do właścicieli zamieszkałych 
w Niemczech. Usytuowany jest on 
naprzeciwko bialskiego zabytko-
wego kościoła. Wymaga on remon-
tu, obiekt niszczeje, ale właściciele 
nie kwapią się do jego odnowienia. 
Może jednak niedługo i on odzy-
ska swoją świetność pod warun-
kiem, że właściciele zdecydują się 
na jego remont

(n)

oczyszczalni Ustronianki. Przygotowana zostanie również dokumentacja 
na budowę kanalizacji na ulicach: Opolskiej, Świerczewskiego i Nyskiej.  
Budowany jest nowy chodnik przy ul. 1-go Maja. W 2010 r. przystąpi się 
do budowy drogi w Kolnowicach będącej w fatalnym stanie. Koszt tego 
ostatniego zamierzenia wyniesie ok. 120 tys. zł.  

(n)

Z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin 
pani EUGENII JAROSZ 

dużo zdrowia, pogody ducha. 
Samych słonecznych dni składają opiekunki 

Renata i Gabrysia.
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WAKACYJNE KOPANIE

PIŁKA WODNA
W strugach ulewnego deszczu odbyła się tegoroczna edycja turnieju 

piłkarskiego o puchar Burmistrza Białej. Areną zmagań było boisko w Li-
gocie Bialskiej a w rywalizacji wystąpiło sześć drużyn reprezentujących 
kluby działające na terenie naszej gminy. Bardzo emocjonujące elimi-
nacje wyłoniły czterech półfinalistów, którzy walczyli o główne trofeum.  
W finałowych spotkaniach zwycięzców wyłoniły dopiero rzuty karne. 
Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło drużynie z Olbrachcic, która wy-
przedziła Pogórze i Chrzelice. Okazałe puchary osobiście wręczał lekko 
przemoczony burmistrz Arnold Hindera natomiast wszystkie drużyny 
wzbogaciły się o cenny sprzęt sportowy.

WYNIKI ELIMINACJI:

Grupa I: Ligota B-Radostynia – Kolnowice 0:0, Ligota B-Radostynia 
– Chrzelice ), Kolnowice – Chrzelice 1:1

Grupa II : Pogórze – Olbrachcice 0:1, Pogórze – Biała, Olbrachcice 
– Biała 0:0,

półfinały : Chrzelice – Pogórze 0:2, Olbrachcice – Kolnowice 1:0
mecz o 5 miejsce: Biała – Ligota B- Radostynia 1:0
mecz o 3 miejsce: Chrzelice – Kolnowice 0:0 (k.3:2)
mecz o 1 miejsce: Olbrachcice – Pogórze 0:0  (k.5:4)

Ostro przy 32 kartach
W trzecią niedzielę czerwca miłośnicy skata sportowego wyznaczyli so-

bie spotkanie w Ligocie Bialskiej by w tamtejszym lokalu gastronomicz-
nym rozegrać turniej. Mimo, że był to turniej towarzyski to dwudziestu 
zawodników skrupulatnie przestrzegało wszystkich zasad narzuconych 
przez Polski Związek Skata. Większość startujących zawodników to ligo-
we wygi, ale i ci, którzy grają tylko „przy piwie” bardzo dzielnie walczyli. 
Puchary dla najlepszych ufundowali Jadwiga i Hubert Heda.

PREZENTUJEMY NAJLEPSZYCH:

1. Krystian Brynza (Kujawy) – 2020 pkt (wygrał II rundę)
2. Konrad Odelga (Chmielowice) – 2015 pkt (wygrał I rundę)
3. Jerzy Wybraniec (Radostynia) – 1961 pkt (wgrał III rundę)
4. Joachim Gibas (Libota B) – 1851 pkt
5. Marcin Barysz (Kujawy) – 1575 pkt
6. Jan Mencler (Głogówek) – 1561 pkt

Dla kibiców juniorów LUKS 
Polonii Pogórze i ich sympaty-
ków nie jest to pomyślna wiado-
mość. Młodzi piłkarze grający 
w I lidze wojewódzkiej byli dumą 
mieszkańców i bialskiej gminy. 
To drużyna która osiągnęła najwię-
cej ze wszystkich klubów uczestni-
czących w rozgrywkach piłkarskich 
na terenie naszej gminy. Współ-
twórcą sukcesów pogórzańskich 
juniorów był trener Piotr Rzechak, 
któremu funkcję trenera młodych 
piłkarzy od września br. zapropo-
nowała prudnicka Pogoń. I tę ofer-
tę przyjął.

Mówi Piotr Rzehak: - Zdaję 
sobie sprawę z tego, że Pogórza-
nie byli dumni ze swojej młodej 

drużyny. Ale prawda jest i taka, 
że wielu piłkarzy to byli tzw. pił-
karze zaciężni - z Prudnika i oko-
licznych miejscowości. Nie ulega 
wątpliwości, że gdy oni przejdą 
do Pogoni drużyna z Pogórza 
po prostu „rozsypie się”. Ci za-
wodnicy którzy przejdą do prud-
nickiego zespołu będą mieli lep-
sze warunki treningowe i socjal-
ne. Chcemy na terenie powiatu 
prudnickiego stworzyć silny pił-
karski klub juniorów który może 
osiągać jeszcze bardziej znaczące 
sukcesy. Dla młodych zawodni-
ków to również szansa na rozwój 
umiejętności piłkarskich. 

(n)

Juniorzy odchodzą z Pogórza

LATO NA BASENIE

Lato nas nie rozpieszcza, pogo-
da jest zmienna, a to ma wpływ 
na frekwencję na bialskim basenie. 
W upalne dni jest tu tłoczno i gwar-
nie. Wśród kąpiących przeważa 
młodzież i dzieci. Nad ich bezpie-
czeństwem czuwa trzech młodych 
ratowników z Opolskiego WOPR. 
Jednym z nich jest Marcin Kożu-
chowski z Kluczborka, ratownik 
od trzech lat. Na szczęście nie było 
dotychczas w jego pracy tragicz-
nych zdarzeń. - Tu jest spokojnie, 
podoba się nam - powiedział. Ra-
townicy mają kontrakty podpisa-
ne do końca wakacji. Korzystają 
z noclegów w bialskim MGOK. 

Po wakacjach woda z basenu 
zostanie spuszczona, są znaczne 
ubytki wody na wskutek nieszczel-
ności. Basen zostanie przekazany 
spółce „Wodociągi i Kanalizacja”, 
która przystąpi do jego remontu. 
Na basenie przydałyby się dodat-
kowe atrakcje jak zjeżdżalnie, śli-
zgawki i inne. Ale na dzień dzisiej-
szy nikt nie wie czy na doposażenie 
basenu starczy w gminnym bu-
dżecie pieniędzy. Na razie jedyną 
atrakcją jest znajdujące się na jego 
terenie boisko do gry w siatkówkę 
plażową.

(nk)

Już na początku wakacji zorga-
nizowano w Parku Miejskim tur-
niej piątek piłkarskich. Bezkonku-
rencyjne były BYKI, które gromiły 
rywali w dwucyfrowym rozmiarze. 
Drugie miejsce przypadło drużynie 
o nazwie HARDCORY, która poko-
nała w decydującym meczu „Rzuł-
fie” 3:0. Na drugim planie trwała 

rywalizacja o najlepszego strzelca 
turnieju zakończona zwycięsko 
przez Łukasza Scholza (7 bramek), 
któremu próbował sprostać Da-
mian Otte (5 bramek). Zwycięska 
drużyna grała w następującym ze-
stawieniu:

F. Czerwiński, T. Ekalt, S. Ada-
mik, Ł. Scholz, D. Bania. 
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WYKOPY, USŁUGI KOPARKO – ŁADOWARKĄ

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

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

- załadunek samochodów

Wykonujemy wykopy pod:

JCB
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, flot), MAT. BUDOWLANE, 

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE




Bezpieczne wypłaty wynagrodzeń,
emerytur i rent gwarantuje

                    Konto Osobiste

                      Konto pełne korzyści

                                               Całodobowy dostęp do pieniędzy                         

                                                                          
24h Internetowy dostęp do rachunków bankowych

   24h SMS dostęp do informacji o stanie kontach

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

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji 

w Białej

 oferuje pokoje gościnne
(2/3 osobowe).

Do końca września PROMOCJA!!!
 - W cenie pokoju śniadanie gratis!
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Trzeci rok z kolei z okazji Święta 
Chrzelic odbyły się w tej miejsco-
wości międzynarodowe zawody 
strażackie. Tym razem w zawo-
dach wzięło udział osiem jednostek 
strażackich, w tym dwie czeskie. 
Do zmagań przystąpili zawodnicy 
z jednostek z Łącznika, Racławi-
czek, Zieliny, Przechodu, Chrzelic 
i po raz pierwszy z Prężyny oraz 
czeskie drużyny z Lhoty i Radslavic. 
Rozegrano kilka konkurencji m.in. 
w sztafecie, bojówce, prostowaniu 
węży, węzłach, ubieraniu się na czas 
a także konkurencję niespodzian-
kę którą okazały się rzuty lotkami 
do tarczy. Wiele pracy włożyła ko-
misja sędziowska pod przewodnic-
twem naczelnika chrzelickiej OSP 
Adriana Kamionki. Niewątpliwą 
ozdobą zawodów były urocze miej-
scowe strażaczki, które również 
rzetelnie w roli sędziów zawodów 
oceniały poszczególne konkurencje. 
Bardzo efektownie prezentowali się 
seniorzy - strażaccy weterani z SDH 

STRAŻACKIE ZMAGANIA

Radslavice, w białych historycz-
nych strojach. Warto wspomnieć, 
że również chrzeliccy strażacy mają 
historyczne stroje w kolorze czar-
nym. W tegorocznych zawodach 
zwyciężyła OSP Chrzelice przed 
SDH Radslavice i OSP w Zielinie. 
To duży sukces czeskich strażaków, 
którzy w ubiegłorocznych zawodach 
zajęli ostatnie miejsce. Tym razem 
również ubiegłoroczni mistrzo-
wie SDH Lotha byli przedostatni. 
Strażacy zorganizowali atrakcyjną 
loterię fantową. Za 5 zł można było 
pokusić o wygranie głównej na-
grody - beczki piwa. Strażacy pod 
kierunkiem Pawła Zonia oferowali 
przepyszną strażacką grochówkę 
i bigos. W ich przyrządzaniu Pawło-
wi pomagały żona Magdalena oraz 
Lucyna Jodłowska i Karina Weicht 
oraz Bożena i Bernard Lissoniowie. 
Najmłodszą uczestniczką zawodów 
była pięciomiesięczna Wanessa 
Kamionka, która przybyła na za-
wody z mamą i ciocią. Nagrody dla 

Wysoką wygraną Chrzelic nad 
Żywocicami zakończył się mecz 
koszykówki na monocyklach 
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części kraju – m.in. z Krakowa, 
Lublina, Rzeszowa, czy Wrocławia 
– wyjaśnia Eryk Murlowski, ini-
cjator zlotu i kierownik-instruktor 
Ośrodka Szkolenia Monocyklistów 
Ichirinsha w Chrzelicach.

W sobotę zorganizowano trój-
bój: przejazd na desce o długości 
10. metrów i szerokości 20 centy-
metrów (jak najwolniej), przejazd 
i zjazd z małej rampy oraz stanie 
w miejscu na rowerku na krąż-
ku o średnicy 33 centymetrów. 
W międzyczasie odbywały się 
wyścigi na torze z przeszkodami. 
W niedzielę, po meczu koszyków-
ki zorganizowano jeszcze konku-
rencję w mocowaniu na mono-
cyklach. Przy okazji publiczność 
mogła podziwiać ekwilibrystycz-
ne pokazy uczestników zlotu oraz 
jazdę na tzw. żyrafach, czyli ro-
werkach z długą ramą. W czasie 
wolnym monocykliści rozmawia-
li, bawili się i wymieniali się do-
świadczeniem.

Andrzej Dereń

W niedzielę, 2 sierpnia drużyny z 
tych dwóch wsi - podczas II Turnieju 
Piłki Koszykowej na Monocyklach 

– rozegrały mecz, zakończony zwy-
cięstwem Chrzelic 25:2. 

Eryk Murlowski - trener sekcji 
monocykli LZS Chrzelice po za-
kończonej rywalizacji wskazywał 
na błędy, które popełniali zawod-
nicy obu drużyn: - Niektórzy gra-
ją za bardzo indywidualnie, sami 
chcą iść do kosza, a tu jednak trze-
ba dużo podawać. Liczy się gra ze-
społowa.

Mimo to gra prowadzona była 
w sportowym duchu i bez nerwów, 
może i dlatego, że obie drużyny 
były koedukacyjne. 

Rozgrywka była rewanżem 
za przegrany miesiąc wcześniej 
przez chrzeliczan mecz w piłce ręcz-
nej. W turnieju miała wziąć udział 
reprezentacja Białej, ale niestety 
nie udało się skompletować pełnej 
drużyny. Może w przyszłym roku?

Mecz odbył się w ramach Ogól-
nopolskiego Zlotu Monocyklistów 
w Chrzelicach (1 – 2 sierpnia).

- W zlocie uczestniczy kilkadzie-
siąt osób, z czego ponad 20 z innych 

zwycięzców zawodów - rzeczowe 
oraz puchary i dyplomy wręczyli 
poszczególnym uczestnikom stra-
żackich zmagań Tomasz Protaś - 
zastępca komendanta PSP w Prud-

niku, Joachim Daniel - miejsko 
-gminny komendant Związku OSP 
w Białej, radny powiatowy Janusz 
Siano i Robert Roden - radny bial-
skiej Rady Miejskiej.

(n)


