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NA DREZYNACH

Ostatnia sobota i niedziela sierpnia to czas drezyn na stacji PKP w
Białej. W sobotę odbyły II Mistrzostwa Samorządowe. Z sześciu drużyn, które zgłosiły udział w zawodach wystartowały trzy. Innych być

może rano zniechęciła deszczowa
pogoda, ale na czas rozgrywanych
po południu konkurencji deszcz już
nie padał i zawody odbyły się tak
jak były zaplanowane.
dokończenie na str. 4

PO PIERWSZYM

DZWONKU

1 września br. podobnie jak w całym kraju miała miejsce inauguracja roku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich.
W szkole podstawowej w Białej
rok szkolny rozpoczął się od wystąpienia Sary Mazur - przewodniczącej samorządu uczniowskiego.
Program artystyczny w wykonaniu
uczniów klasy IV a i V a przygotowały nauczycielki Kornelia Markowska i Elżbieta Sosna. W nowym
roku szkolnym 2009/2010 jak poinformował dyrektor Lesław Czer-

niak naukę rozpoczęło 269 uczniów,
w tym w trzech
pierwszych klasach 54. Powstała
klasa integracyjna, w której pracowały będą dwie nowe nauczycielki
- Małgorzata Licznar i Halina Szulikowska. Zatrudniona została nowa
nauczycielka języka niemieckiego
Irena Ponsa, na czas określony w
ramach zastępstwa nauczycielem
historii został Marek Struk - były
emerytowany dyrektor bialskiego
gimnazjum.
dokończenie na str. 7
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POWAKACYJNA SESJA
W ostatni wakacyjny poniedziałek 31 sierpnia br. odbyła się kolejna
w tej kadencji sesja Rady Miejskiej.
Program sesji był bogaty, przez dwa
miesiące nagromadziło się wiele
spraw wymagających decyzji tego
organu lokalnego samorządu.
Radni zapoznali się z informacjami:
– o przygotowaniu placówek oświatowych na terenie gminy do nowego roku szkolnego 2009/2010,
– o realizacji zadań gminy w zakresie ochrony pożarowej,
– o realizacji zadań ujętych
w Gminnym Programie Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za I półrocze br.

Przedstawiona została również
informacja o stopniu zaspokajania
potrzeb w zakresie kultury, sportu,
turystyki i rekreacji oraz sprawozdanie z realizacji planu gospodarki
odpadami z perspektywą do 2011 r.
Rada podjęła uchwały w sprawach zatwierdzenia planów Odnowy Miejscowości w Chrzelicach
i Solcu, zmian w budżecie gminy,
przyznania Odznaki Honorowej
Zasłużony dla Miasta i Gminy Annie Myszyńskiej, zmian w uchwale dotyczącej procedury uchwalania budżetu, wyrażenia zgody
na dzierżawy nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie gminy i inne.

Na linii Biała - Marienheide

WYBORY W MARIENHEIDE
W tegorocznych wyborach komunalnych zwycięstwo wyborcze w Marienheide odniósł Uwe Tőpfer dotychczasowy burmistrz tej gminy, kandydat SPD uzyskując 79 proc. głosów. Zwycięstwo wyborcze odniosła
również CDU, która pozostaje najsilniejszą partią w radzie gminy, drugie
miejsce zajęła SPD, trzecie FDP, a czwarte - wolni wyborcy. Taki układ
partyjny w radzie gwarantuje jednak skuteczność działania. Burmistrz
Białej Arnold Hindera stwierdził: - Wysłałem burmistrzowi Tőpferowi
list gratulacyjny. Cieszy nas jego zwycięstwo wyborcze. Jest to również
korzystne dla nas, ponieważ mamy z nim wieloletnie dobre kontakty i korzystną współpracę która przyczynia się do dalszego rozwoju partnerstwa
pomiędzy naszymi gminami.

ZŁOTE GODY

obchodzą

Marta i Franciszek Tannenbaum
zam. Chrzelice, ślub: 14.09.1959 r.

Partnerstwo Vlčic z Wilkowem

Od kilku lat Wilków współpracuje z czeską gminą Vlčice. Na tegoroczne uroczystości czeska gmina
zaprosiła przedstawicieli Wilkowa
i gminy Biała. Program ku czci
patrona miejscowości św. Bartłomieja zorganizowany został w sobotę 22 sierpnia br. na placu pod
murem zamkowym. Uczestnicy
uroczystości uczestniczyli we mszy
św. w kościele. Po jej zakończeniu w części artystycznej wystąpili

szermierze z Jasenika, zespoły taneczne i śpiewacze z Białej, tancerki tańca orientalnego z Loučnej
oraz zespół Karamit z Sumperku.
Impreza zakończyła się pokazem
ogni sztucznych. Organizatorzy
imprezy częstowali uczestników
porcjami udźca z rożna, piwem
i lemoniadą. Na terenie uroczystości były stoiska handlowe i garmażeryjne dmuchańce oraz zorganizowane zostały zabawy sportowo
- rekreacyjne. Projekt był współﬁnansowany ze środków EFRR
za pośrednictwem Euroregionu
Pradziad we współpracy z Białą
i Wilkowem.
(n)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

BIAŁA CZESKIE
MALENICE
W Białej - jak informuje Joachim Kosz - przewodniczący
Rady Miejskiej odbyło się spotkanie miejscowych władz z przedstawicielami Malenic w Czechach.
- Władze Malenic - mówi J.Kosz
- zainteresowane są nawiązaniem
z nami partnerskiej współpracy
i docelowo realizacją niektórych
wspólnych projektów z korzyścią
dla obu stron. Problem polega na
tym, że to malownicze podgórskie
miasteczko położone jest poza Euroregionem Pradziad i w związku
z tym utrudnione może być pozyskanie środków unijnych na realizację wspólnych projektów. Przewiduje się kolejne spotkanie dotyczące nawiązania bliższej współpracy.
(n)

PANORAMA
BIALSKA

Krystyna i Izydor Sochaccy
zam. Biała, ślub: 20.09.1959 r.

dostojnym Jubilatom pomyślności życzy Redakcja „PB”

Wakacyjne remonty szkół
W czasie tegorocznych wakacji w
kilku placówkach oświatowych na
terenie bialskiej gminy wykonano
prace remontowe. W szkole podstawowej w Śmiczu wyremontowana została kuchnia. W Pogórzu
pomalowano pomieszczenie kuchenne, a także korytarz i spiżarkę
w przedszkolu. W bialskim przedszkolu wymieniono drzwi, pomalowano pomieszczenia kuchenne,
a w miejscowej szkole podstawowej
wymieniono posadzki i pomalowano korytarze oraz w jednej sali
lekcyjnej wymieniono wykładzinę.
W gimnazjum w Białej wymienio-

NASZE SZKOLNE SPRAWY
* Rządowy program „Radosna
szkoła” przewiduje zorganizowanie
we wszystkich szkołach podstawowych do 2013 r. zajęć ruchowych
i zręcznościowych. Mają w tych
placówkach powstać szkolne place
zabaw i sale do prowadzenia zajęć.
Wnioski o doﬁnansowanie zadań
w tym zakresie złożyły szkoły podstawowe w Białej, Gostomi i Pogórzu.
Zainteresowanie szkół tym zadaniem
jest bardzo duże. Środków wystarczy
jednak w 2009 r. na realizację programu w 1/4 zainteresowanych szkół.
* W roku szkolnym 2009/2010
dla uczniów klas podstawowych
I - III i I klasy gimnazjalnej dyrekcje
szkół zobowiązane są do wydzielenia
oddzielnych pomieszczeń na podręczniki i niezbędne pomoce dydaktyczne, które będą przechowywane
w szkole. Zalecenie to ma na celu odciążenie uczniów od dźwigania cięż-

kich szkolnych tornistrów co powoduje u wielu z nich schorzenia kręgosłupa i inne choroby.
* W ramach programów pomocowych dla uczniów szkół podstawowych (klasy od I do III) i gimnazjalnych (kl.I) we wrześniu zostaną przyznane środki pomocowe
na zakup podręczników.
* Kontynuowany będzie program
pomocowy pod nazwą „Uczeń na wsi”
realizowany na rzecz uczniów niepełnosprawnych oraz przyznane zostaną
stypendia szkolne dla uczniów.
* W obecnym roku szkolnym realizowane będą programy pomocowe „Szklanka mleka”. Będzie to kontynuacja programu w tym zakresie.
Nowy program obejmuje natomiast
akcję spożywania przez dzieci owoców i warzyw dla każdego dziecka
- taki cel przyświeca organizatorom
akcji - Agencji Rynku Rolnego.

no posadzki i lampy na korytarzu
oraz pomalowano ściany na dwóch
korytarzach.
Planowano również ocieplenie
zewnętrzne wszystkich budynków
szkolnych. Środki ﬁnansowe na
termoizolację części kompleksu
szkolnego w którym usytuowany jest zespół szkół zaoferowało prudnickie starostwo. Brak
jednak środków ﬁnansowych na
kosztowne prace w gminnym budżecie spowodował, że wykonanie
prac w tym zakresie przesunięto
na 2010 rok.
(n)

* Tylko troje sześciolatków
we wrześniu br. rozpoczęło naukę w klasie pierwszej w szkołach
podstawowych na terenie gminy.
Wszyscy uczą się w bialskiej „podstawówce”. Począwszy od września
2012 r. sześciolatki zostaną objęte
obowiązkiem szkolnym, a pięciolatki obowiązkiem przedszkolnym.
* Dyrektorem zespołu szkolno przedszkolnego w Pogórzu została
na okres pięciu lat dotychczasowa
dyrektorka Beata Wróblewska pełniąca tę funkcję od 2006 r. Na ogłoszony konkurs nie wpłynęły żadne
zgłoszenia wobec czego możliwe
było podjęcie takiej decyzji.
* Również na kolejne pięć lat
przedłużono kadencje Barbarze
Jędrzejczyk - dotychczasowej dyrektorce przedszkola w Ligocie
Bialskiej i Januszowi Siano - dyrektorowi szkoły podstawowej
w Łączniku.
(r)

Wydawca: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji, 48 – 210 Biała, ul. Prudnicka 35, tel. / fax: / 77/ 43 87 026
e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl
Redaktor naczelny: Rafał Magosz; Opracowanie: Ryszard Nowak; Skład i Druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47 – 303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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STULECIE KOŚCIOŁA

Najważniejszym wydarzeniem
obchodów stulecia kościoła w Ligocie Bialskiej była uroczysta msza
św. odprawiona przez proboszcza
i jednocześnie dziekana dekanatu bialskiego ks. Piotra Doleżycha
oraz misjonarzy pochodzących
z ligockiej paraﬁi o. Gerarda Tyralli i o.Bernarda Latusa. Ten ostatni
wygłosił okolicznościowe kazanie.
Na mszę i festyn z tej okazji na boisko szkolne przybyło wielu mieszkańców paraﬁi i osób które wyjechały kiedyś na stałe za granicę.
Burmistrz Białej Arnold Hindera
w czasie religijnej uroczystości
przekazał na ręce ligockiego proboszcza list gratulacyjny od władz
samorządowych.
Paraﬁa w Ligocie została powołana w 1863 r. W początkach wieku
XX obok starego kościoła wybudowano nowy, neogotycki, którego
inicjatorem był znany na Śląsku
ks. Aleksander Skowroński. Kościół
otrzymał nowe dzwony. Poświęcony został 14 listopada 1909 r. przez
dziekana ks. von Woysky i konsekrowany przez wrocławskiego biskupa
sufragana Augustyna w czerwcu

1912 r. Niewątpliwą atrakcją ligockiej świątyni są witraże zaprojektowane przez krakowskiego artystę
Włodzimierza Tetmajera.
Ks. P.Doleżych jest kolejnym szóstym proboszczem w stuletniej historii kościoła. Po uroczystości religijnej paraﬁanie i goście zgromadzili
się pod namiotem na miejscowym
boisku sportowym. Atrakcji nie zabrakło. Uroczystość uświetnił występ
ligockiej orkiestry paraﬁalnej. Dla
każdego był śląski kołacz i kawa. Dla
dzieci atrakcję stanowiły dmuchańce
i karuzele. W czasie festynu z okazji
rocznicy świątyni wystąpiły Rzymkowianki - panie z Rzymkowic. Na ﬂetni Pana grał Joachim Nowak z Górki
Prudnickiej. Program artystyczny
zaprezentowały też dzieci ze szkoły
podstawowej w Radostyni. W czasie
trwania imprez misjonarze - ojcowie
B.Latus i Tyralla opowiadali o swojej
pracy na misjach. Wieczorem rozpoczęła się całonocna biesiada.
Na zdjęciu: wierni w czasie uroczystej jubileuszowej uroczystości
z okazji stulecia ligockiego kościoła paraﬁalnego.
(dh)

RZYMKOWICKIE
DZIECI
W GRABINIE
Począwszy od 1 września br.
28 uczniów byłej szkoły podstawowej i 12 przedszkolaków w tej
miejscowości rozpoczęło naukę
w Grabinie w niepublicznej szkole
podstawowej prowadzonej przez
górnośląskie
stowarzyszenie.
Dzieciom z Rzymkowic władze
Korfantowa proponowały kontynuację nauki w szkole podstawowej w Przechodzie, jednak rodzice
- po trwającej przez kilka miesięcy batalii o utrzymanie szkoły
w ich miejscowości - opowiedzieli
się za posłaniem dzieci do niepublicznej szkoły w Grabinie. O likwidacji „podstawówki” w Rzymkowicach zdecydowały względy
ekonomiczne i dopłaty z gminnego budżetu Korfantowa do utrzymania nierentownych placówek
oświatowych.
(r)

KĄCIK
POETYCKI

Jan Szczurek
x

x
x
Źrenice zabłyszczą czasem
jak rubiny przesłonięte rzęsami,
niby igliwie sosny kanadyjskiej.
Smukłość z gibkością w parze
nie przeszkadza papierowej
codzienności.
Zagubiona dusza, mało używana
tkwi, prawie dynda w ciele.
Piekło już się cieszy,
nawet z bujności fantazji,
a gdzież tam do grzechu.
Widzę tylko gwiazdę
w otchłani niebieskiej.
W każdy dzień przesyła iskierkę
nadziei, że jutro będzie
lepsze dla nas.
Życiowe zakręty, wyboje mijając,
zostawmy dla innych.
To spoczynek dla oczu,
uczta dla zmysłów.
Pojmowanie szczęścia bez retuszu.
(III.2009 r.)

Skąd pochodzą zabytkowe ﬁgury?
Odzyskane zostały ﬁgury świętych Jana Ewangelisty i Józefa. Nie wiadomo skąd one pochodzą. Informacje w tej sprawie prosimy kierować do
Danuty Hejneman (e-mail: dama24@op.pl, lub na telefon MGOK Biała
- 077/ 4 387 026.

SKAT
Sierpniowy turniej skata sportowego zgromadził na starcie
dwudziestu pięciu zawodników.
Rywalizowano systemem ogólnie
przyjętym na turniejach otwartych tj. trzy rundy po 24 rozdania. Dodatkową atrakcją zawodów w Białej jest nagradzanie
zwycięzców poszczególnych rund
– zwiększa to rywalizację. Turniej
wygrał Hubert Kowolik z Ozimka,
który zdecydowanie był najlepszy
w pierwszej rundzie a potem już bez
nadmiernej szarży zdobywał kolejne punkty. Miłą niespodzianką było
czwarte miejsce Ernesta Kusbera
z Łącznika, któremu w poprzednich
turniejach zawsze brakowało kilku
punktów do premiowanych miejsc.
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami oraz cennymi nagrodami rzeczowymi.
Prezentujemy najlepszych
1. Herbert Kowolik (Ozimek) - 2195 pkt.
2. Jan Mencler (Głogówek) – 1963 pkt.
3. Edward Wanat (Chróścice) – 1954 pkt

4. Ernest Kusber (Łącznik) – 1853 pkt.
5. Erwin Mokry (Strzeleczki) – 1787 pkt.
6. Marcin Wójcik (Chrzowice) – 1688 pkt.
7. Grzywa Teoﬁl (Radostynia) – 1631 pkt
Zwycięzcy rund:
I. Herbert Kowolik – 943 pkt
II. Jan Mencler – 800 pkt
III. Bernard Pohl (Przywory) – 929 pkt
(jk)

PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA
Konkurs „Piękna Wieś Opolska”
odbywał się w czterech kategoriach. Ogłoszony został on przez
Zarząd Województwa Opolskiego.
Gmina Biała zgłosiła cztery sołectwa do trzech konkursowych
kategorii. Do ﬁnałowego etapu
konkursu zakwaliﬁkowane zostały trzy sołectwa z terenu bialskiej
gminy (Solec, Pogórze i Wilków).
31 sierpnia br. Zarząd Województwa ogłosił wyniki konkursu.
W kategorii „Najpiękniejsza Wieś”

wyróżnienie i nagroda w wysokości 4.500 zł przypadła Solcowi,
a w kategorii „Najlepszy start w
Odnowie Wsi” wyróżnienie i nagrodę w kwocie 2.500 zł otrzymało
Pogórze. Dwa wyróżnione sołectwa z jednej gminy to wyjątkowa
sytuacja. Żadna inna opolska gmina nie ma w swym gronie dwóch
laureatów. Nam pozostaje życzyć
wyróżnionym kolejnych sukcesów
w działaniach na rzecz lokalnych
środowisk.
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NA DREZYNACH

PODARUJ MI LATO

dokonczenie ze str. 1

Do rywalizacji o tytuł najlepszego drezyniarza - samorządowca
wystartowały ekipy: z Korfantowa,
z Białej i ze Starostwa Prudnickiego. Dużo emocji wzbudzała rywalizacja, w której dwie osoby musiały
przejechać kilkadziesiąt metrów
na drezynie, następnie zejść z niej,
wyjąć piłkę lekarską z opony, przebiec wyznaczony odcinek, wrzucić
piłkę w oponę , wsiąść na drezynę
i wrócić na linię startu, przekazując
pałeczkę dwóm następnym zawodnikom, którzy musieli wykonać te
same czynności. Do podsumowania liczył się najlepszy czas uzyskany w obydwu przejazdach. Zwyciężyli samorządowcy z Korfantowa w składzie: Gracjan Kurzeja,
Krzysztof Korczak, Andrzej Taratuta i Piotr Kaucun. Drugie miejsce
zajęła drużyna z Urzędu Miejskiego
w Białej (Arnold Hindera, Sławomir Szmulik, Leonard Peszel i Robert Roden), a trzecie Starostwo
Powiatowe w Prudniku (Radosław
Roszkowski, Janusz Siano, Bogusław Krypel i Bogusław Pogoda).
Tak jak mówili uczestnicy, nie ważne są miejsca i pogoda, bo zabawa
była wspaniała, odmienna jej towarzyszyła atmosfera niż w imprezach
organizowanych przez gminę.
Atmosferę tę tworzą chociażby
(co może wejdzie w tradycję drezynowej imprezy) przejazdy nowożeńców. W tym roku także młoda para
wybrała się w mini podróż ślubną
drezyną do Józefowa. Młodzi równie dobrze bawili się z zespołem
„Dromader”, który ćwiczy w naszej
gminie, ale po raz pierwszy koncertował w tym środowisku, chociaż
gra na terenie całego kraju.
Przy ładnej, słonecznej pogodzie
odbyły się niedzielne zawody otwarte dla wszystkich . Rozegrane w czterech kategoriach: dzieci i młodzież,
kobiety, mężczyźni i open cieszyły
się dużym powodzeniem. Zawodnicy mieli do wykonania te same czynności co samorządowcy w sobotę.
W kategorii dzieci i młodzieży
wygrali Damian Otte i Paweł Ekalt,
przed Marcinem Maciołem i Paw-

łem Ekaltem, Anią Wojciechowską
i Sarą Mazur, które zajęły trzecie
miejsce.
W kategorii kobiet wygrały Elżbieta Buczak i Barbara Rojek wyprzedzając Elżbietę Otte i Patrycję Meję oraz Aleksandrę Suchy
i Agnieszkę Fudali.
Mężczyźni rywalizację zakończyli wynikami: Grzegorz Wróblewski
i Andrzej Łękota – pierwsze miejsce, Paweł Czerwiński i Mateusz
Piechasiuk – drugie oraz Janusz
i Henryk Hamerlowie – miejsce
trzecie.
Ostatnią konkurencję w kategorii open najszybciej i najsprawniej
pokonali zdobywając okazały (tak
jak wszyscy stający na podium)
puchar - Bartłomiej Strzałkowski
i Artur Onufrejów. Wyprzedzili oni
o kilka sekund Sylwestra Marczaka i Pawła Pietrasika (miejsce drugie) oraz Karola i Jerzego Martyniuków, którzy zawody ukończyli
na miejscu trzecim.
Zawody tak samo jak przewozy
turystyczne w kierunku Józefowa i Krobusza cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Opolskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
obsługiwało drezyny bez przerwy. Chętnych jak co roku było
zbyt wielu. Niedzielne spotkanie
na stacji PKP w Białej zakończone
zostało w zaplanowanym czasie,
chociaż nie wszyscy byli z tego zadowoleni.
Organizatorem imprezy był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej przy współudziale Opolskiego
Stowarzyszenia Miłośników Kolei
i wielkim zaangażowaniu Henryka
i Pawła Remiszów oraz drezyniarzy
z Jugowic, a także Joachima Kosza,
który był współorganizatorem i sędzią głównym zawodów.
Imprezę patronatem objęli
i puchary ufundowali: Marszałek
Województwa Opolskiego – Józef
Sebesta, Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski i Burmistrz
Białej – Arnold Hindera.
(dh)

Liderzy organizacji wiejskich KGW, OSP, Stowarzyszenie Odnowa Wsi, Rada Sołecka przy współpracy OTKS „Teraz Wieś” oraz
Urzędu Miejskiego w Białej za zgodą kuratora oświaty już po raz trzeci z kolei w okresie tegorocznych
wakacji zorganizowali dwutygodniowy bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek dla czterdziestoosobowej
grupy dzieci i młodzieży w wieku
od sześciu do szesnastu lat.
Zajęcia w ramach półkolonii odbywały się w Wiejskim Centrum
Kultury i Rekreacji w Chrzelicach
oraz w miejscowym przedszkolu.
Opiekę edukacyjną nad półkolonistami sprawowali: J.Siano (kierownik), A.Kacprowicz, M.Pelka,
a M.Barysz (kulinarną), a organizacyjną wolontariuszki - B.Lisson,
L.Jodłowska i T.Tarach. O utrzymanie porządku w obiektach zadbali rodzice półkolonistów.
Mieszkańcy Chrzelic aktywnie
włączyli się w akcję zbierania złomu w celu pozyskania dodatkowych środków ﬁnansowych dla
dzieci. Zajęciom m.in. przyświecał
cel poznania przez dzieci zanikających zawodów. Organizowano
więc wycieczki do miejscowego
bednarza, stolarza i pszczelarza.
Były warsztaty kulinarne, pożarnicze, plastyczne i zawody spor-

towe z nagrodami i dyplomami.
Zorganizowano trzy wycieczki do Opola do kina i gospodarstwa
agroturystycznego z pokazem wypieku chleba. Wyprawa do Brzegu
to oczywiście „Piknik na Florydzie”
- moc atrakcji przygotowanych
przez wojsko i wyprawa edukacyjna do Kotliny Kłodzkiej przygotowana przez biuro podróży. Następnego dnia odbyły się warsztaty
plastyczne, a prace półkolonistów
były eksponowane na sierpniowej
wystawie z okazji Dni Chrzelic.
Warto nadmienić, że projekt
uzyskał wsparcie z budżetu gminy w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne
w 2009 r. W ramach zajęć odbyły
się prelekcje przeprowadzone przez
prudnicki Sanepid i bialską policję.
Cała akcja zakończyła się pobytem dzieci w Opolskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, gdzie spotkali się z innymi
półkolonistami z terenu naszego
województwa.
W imieniu rodziców, dzieci i młodzieży organizatorzy chrzelickich
półkolonii serdecznie dziękują
wszystkim sponsorom i darczyńcom dzięki którym udało się po raz
kolejny zorganizować letni wypoczynek dla dzieci w czasie wakacji.
Teresa Tarach

Chwila wakacyjnych
wspomnień!
Już od trzech lat w Pogórzu organizowane są półkolonie dla dzieci. W tym roku wzięło w nich udział 80%
uczniów. Zajęcia były ciekawe i zróżnicowane. Między
innymi odbył się rajd pieszy z Prudnika do stadniny koni w Chocimiu. Można tam było skorzystać z przejżdżki konnej. Było ognisko i kiełbaski.
W Prudniku uczniowie odwiedzili Jednostkę Straży Pożarnej, zapoznali się z pracą strażaka i obejrzeli najnowszy sprzęt. Niesamowite
wrażenie wywarł na uczniach trójwymiarowy ﬁlm „Epoka lodowcowa”.
Miłe wspomnienia pozostały po wycieczkach do Muzeum Wsi Opolskiej
w Bierkowicach, nad Jezioro Nyskie i do Mosznej, gdzie oprócz zwiedzania zamku zaplanowano plener malarski.
W szkole organizowane były zajęcia sportowe – m.in. odbył się turniej
tenisa stołowego. Wszystkie zajęcia dla dzieci były nieodpłatne.
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Zakład fotograﬁcznych państwa
Myszyńskich otworzył swoje podwoje w naszej Białej 1 września
1959 roku na ul. 1-go Maja. Pan
Bogdan Myszyński zajął się fotograﬁą, natomiast pani Anna została położną w bialskim szpitalu.
W związku z pracą w szpitalu państwo Myszyńscy otrzymali dwupokojowe mieszkanie obok zakładu.
W zakładzie fotograﬁcznym największy ruch przypadał co roku
na październik i listopad. Były
to przeważnie zdjęcia ślubne na które weselnicy przyjeżdżali w kolasach, bryczkach, a zimą na saniach.
W latach sześćdziesiątych urządza-

zna kurtyna nieco opadła. Wtedy
to wielu mieszkańców naszej gminy
wyjechało do Niemiec Zachodnich.
To zapoczątkowało okres wykonywania zdjęć paszportowych, zgodnie z wówczas obowiązującymi
zaleceniami biur paszportowych.
Zdarzało się wtedy, że rodziny robiły nawet zdjęcia kilkanaście razy
bo wnioski i zdjęcia o ponowny wyjazd należało robić od nowa.
W tamtych latach lękiem napawało
nas to, że istniała konieczność „zdobywania” odpowiedniej jakości materiałów fotograﬁcznych , które najczęściej przywożono nam z byłej NRD,
gdzie dokonywano ich zakupów.

z pierwszych była ﬁrma Grobelnego, związanego z jednym z największych skandali ﬁnansowych
w Polsce.
Pani Anna do dziś wspomina
bary mleczne w Warszawie, w których sztućce były przymocowywane do stołów.
Podczas mojej rozmowy pani Anna
zamyśla się, po czym stwierdza:
Przyszedł czas kiedy fotograﬁa
przestała być sztuką, a została zdominowana przez elektronikę. Jeśli
dziś młody człowiek zna się na elektronice - kupuje kamerę wideo, cyfrowy aparat fotograﬁczny otwiera
działalność gospodarczą i jest już fo-

Przeszkoliliśmy 14 uczniów.
nie wszyscy przystąpili do egzaminów końcowych tak jak nasz starszy syn Piotr, absolwent studium
kulturalno - oświatowego w Opolu, malarz i poeta, członek Związku Artystów Plastyków w Opolu.
Syn Paweł - nasz następca aby
mógł prowadzić zakład zdał egzamin czeladniczy w Namysłowie
w 1988 roku, mimo, że wcześniej
ukończył Studium Kulturalno Oświatowe w Opolu w zakresie fotoﬁlmu. Cały czas wzbogaca sprzęt
fotograﬁczny o nowe elektroniczne
aparaty. Dba jednocześnie o utrzymanie dawniejszego klimatu zakła-

PRZESZŁOŚĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ

50 lat zakładu fotograﬁcznego państwa Myszyńskich

no wesela przeważnie we własnych
domach. Na większe wynajmowano dużą salę w obecnym Urzędzie
Miejskim. Zdjęcia grupowe były
wykonywane na Rynku przed urzędem. W tym czasie używano szklanych klisz, stąd bierze się słynne
powiedzenie „nie ruszaj się bo klisza
pęknie”.
W latach sześćdziesiątych dzięki
pomocy pani Anny rodzina wybudowała dom w sąsiedztwie zamku
Prószkowskich, do którego przeniesiono zakład. Nie sposób policzyć ilu
ludzi „przewinęło się” przez zakład.
Każda kolejna fotograﬁa jest małą
rejestracją ludzkich losów, utrwaleniem na kliszy mijającego czasu,
początkowo na zdjęciach czarno białych, a po latach kolorowych.
W 1967 r. pani Anna zwolniła
się w pracy w szpitalu i rozpoczęła
naukę zawodu fotografa, aby pomóc mężowi w prowadzeniu zakładu. I tak zaczęła się jej przygoda
z fotograﬁą. Do 1970 r. pani Anna
Myszyńska robiła zdjęcia oprócz
jubileuszów „roczków”, komunii,
wesel, także pomników na cmentarzach, budowy domów, zabudowań gospodarczych, nowych mebli, i paczek, które przychodziły
z „Rajchu” i inne.
W 1970 r. po wizycie kanclerza Willi Brandta we Polsce żela-

Zakupy stanowiły jeden z problemów, innym była sprawa przewiezienia ich bezpiecznie przez
granicę, szczególnie tych najcenniejszych czarno - białych negatywów ciętych 13 x 18 cm z przeznaczeniem na ślubne zdjęcia i chemikalia do wywoływania ﬁlmów.
A ślubów w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych było
nawet dziesięć tygodniowo. Poza
tym dochodziły zdjęcia ze ślubów
cywilnych, a brak negatywów
mógł spowodować uniemożliwienie ich wykonywania. To była
niezła szkoła, wymagająca wielu
starań na rzecz pozyskiwania materiałów fotograﬁcznych.
Po upadku realnego socjalizmu
nadszedł czas na zasadnicze zmiany. Pan Bogdan nie doczekał tych
czasów - zmarł po długiej i ciężkiej
chorobie w 1988 roku. Rodzinny
zakład przejął następnie syn Paweł, który bez żadnych problemów
mógł pozyskiwać kolorowe ﬁlmy
marki Kodak. Po 1989 roku wiele
rodzin posiadało już własne aparaty fotograﬁczne. Mogli więc na fotograﬁcznych kliszach uwieczniać
ważne zdarzenia rodzinne. Fotograf przestał towarzyszyć klientom
„od urodzenia do śmierci”.
Hurtownie i ﬁrmy zaczęły szeroką kampanię reklamową. Jedną

tografem. Niepotrzebny jest jemu
dyplom czeladniczy, następnie mistrzowski, czy kurs fotograﬁczny
aby szkolić uczniów w zawodzie fotografa. Wszystkie te szczeble nauki
zawodu musiałam przejść od początku i wcale tego nie żałuję. Pracę
czeladnika zaczynałam i kontynuowałam w zakładzie fotograﬁcznym
pana Kaﬂa w Brzegu, w 1971 roku.
Na tę pracę składały się wykonywane zdjęcia legitymacyjne, wizytowe
i pocztówkowe. z retuszem lub bez
niego. Następnie były zdjęcia portretowe, małych dzieci grupowe,
architektury wnętrz i zewnętrzne,
reprodukcje szkła, drobnych przedmiotów naturalnej wielkości i ludzi
przy pracy.
Każde wykonane zdjęcie z podpisem mistrza u którego zdobywało się umiejętności zawodowe były
wkładane do specjalnego albumu
i przedstawiane komisji egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej w Opolu w czasie egzaminów ustnych.
Pracę mistrzowską zrobiłam
w zakładzie mistrza Hermanna
w Nysie. Musiałam między innymi
wykonać dwa portrety o wymiarach 30 x 40 cm, a ocena zależała
od dobrego retuszu. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej
był znany i bardzo wymagający
fotograf z Prudnika pan Witold
Czerkawski, u którego również
prace czeladnicze zdawali nasi
uczniowie.

du, o dawne rekwizyty, dekoracje
kwiatowe. Najbardziej lubi fotografować dzieci. Pozwala im bawić
się w zakładzie, czeka aż przyzwyczają się do tej atmosfery i wtedy
powstaje seria zdjęć uśmiechniętych dzieci. To naprawdę piękne.
Bardzo ważna dla Pawła jest fotograﬁa „portretowa” oprawiona
następnie w grube ramy, modna
za czasów gdy zakład prowadził
jego ojciec Bogdan. To wymaga
pełnego profesjonalizmu.
Kiedy w 1991 roku młoda para
z Niemiec zażyczyła sobie zdjęć
ślubnych w plenerze na tle zamku
w Mosznej, zdałam sobie sprawę
z tego, że jest to początkiem wielkich zmian w dziejach fotograﬁi.
Dziś młode pary otrzymują zamiast ślubnych zdjęć małą okrągłą
płytkę z ich nagraniem.
Wtedy tego nie przewidziałam.
„Co to joł moł z tyj terołz zrobić”
- uskarżała mi się znajoma ze wsi:
„przecał mogli mi dać choć jedyn
łobrazek, cobych se mogła za szyjbunek wrazić i do woli łoglądać”.
Wierzę, że nasz zakład fotograﬁczny w Białej jeszcze trochę tych
„łobrołzków” porobi ku radości naszych klientów- Jesteśmy
wdzięczni za to, że dane nam było
służyć mieszkańcom bialskiej gminy i okolic.
Anna Myszyńska
Elżbieta Malik

Gminne Centrum Kultury w Białej
zaprasza wszystkich chętnych do zapisów i udziału w zajęciach:

- TANIEC TOWARZYSKI
- TANIEC MAŻORETKOWY
- STUDIO PIOSENKI
- NAUKA GRY NA GITARZE
- NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH
- NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH

- KÓŁKO TEATRALNE
(zajęcia w każdy wtorek i czwartek
- godz. 16,00)

- KÓŁKO PLASTYCZNE
(zajęcia w każdy wtorek i czwartek
- godz.16,00)

- FITNESS DLA KOBIET
(zajęcia w każdy wtorek i czwartek
- godz.18,00)

Bliższe informacje w siedzibie Bialskiego Centrum Kultury

- tel. 077 4 387 026.
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POWIATOWO
POW
IATOWO - GMINNE DOŻYNKI
dokonczenie ze str. 1

Prężyna 2009

W przeddzień dożynek powiatowo - gminnych na boisku sportowym w Prężynie bawili się mieszkańcy na imprezie tanecznej.
Dożynki zostały zainaugurowane
uroczystą mszą św. w niedzielę
6 września br. odprawioną w miejscowym kościele paraﬁalnym przez
proboszcza ks. Rajmunda Lippa
w intencji rolników i ich rodzin.

bliczność. Zaprezentował on wiele
biesiadnych piosenek śląskich.
W czasie trwania imprezy ogłoszono wyniki gminnego konkursu na najpiękniejszą zagrodę.
Pierwsze miejsce przypadło gospodarstwu Łucji i Karola Szwiec
z Prężyny, drugie - Ewie i Erykowi Torka z Browińca Polskiego, a trzecie Bożenie i Romanowi

Wzięli w niej udział między innymi przedstawiciele władz powiatowych i gminnych. O godzinie
13,00 wyruszył barwny dożynkowy
korowód, na czele którego maszerowały bialskie mażoretki i Bialska
Orkiestra Dęta. Za nimi oﬁcjalni
goście - starostowie dożynek - Dorota Lata i Karol Szwiec, posłanka
Janina Okrągły, prudniccy starostowie - Radosław Roszkowski
i Józef Skiba, przewodniczący rad
- powiatowej Józef Janeczko i bialskiej Joachim Kosz, wójt gminy
Lubrza Stanisław Jędrusik, wiceburmistrz Prudnika - Stanisław
Hawron, przedstawiciele policji,
nadleśnictwa, straży pożarnej,
radni rady powiatu i gminy, sołtysi
i mieszkańcy. Wieś przygotowała
się do dożynek solidnie, duże zainteresowanie wzbudziły między innymi pomysłowe dekoracje przed
posesjami mieszkańców Prężyny.
Na miejscowym boisku sportowym gości i uczestników dożynek
powitał sołtys Marcin Morawiec.
Tegoroczni starostowie dożynek Dorota Lata i Karol Szwiec na ręce
prudnickiego starosty Radosława
Roszkowskiego i burmistrza Białej
- Arnolda Hindery przekazali tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Następnie odbył się koncert Bialskiej
Orkiestry Dętej, który wzbudził
duże zainteresowanie publiczności
i gości wśród których było wielu
z zagranicy. Z zainteresowaniem
i gorącym aplauzem przyjęto również występ bialskich mażoretek.
Występ zespołu HaNuta z Rudy
Śląskiej rozbawił zgromadzoną pu-

Kusber z Radostyni. Wyróżnienia
otrzymali ponadto Bożena i Marcin Polak z Pogórza, Beata i Robert
Czaja z Józefowa i Anita Lubczyk
z Brzeźnicy. Komisja konkursowa
dokonała również oceny koron
żniwnych. Dwa pierwsze miejsca
ex equo zdobyły korony z Prężyny
i Białej, drugie korona z Łącznika, trzecie z Olbrachcic. Wyróżniono również korony z Browińca
Polskiego i Rostkowic. Prudnicki
starosta przyznał pierwsze miejsca koronom z Kierpnia i Prężyny,
a ponadto powiatowe wyróżnienia otrzymały korony z Czyżowic
i Dytmarowa. Starosta dożynek
Karol Szwiec rolnik posiadający
osiemdziesięciohektarowe gospodarstwo rolne prowadzi je wraz
z żoną i synem - Mówi K. Szwiec:
- Hodowla trzody jest w miarę
opłacalna, ale ceny zbóż za niskie,
dlatego na razie zbóż nie sprzedaję, czekam na wyższe ich ceny. Starościna D.Lata prowadzi z mężem
niewielkie 10 ha gospodarstwo,
ale jej mąż ma również ﬁrmę budowaną, bo z małego gospodarstwa
trudno byłoby zapewnić rodzinie
utrzymanie. Tegoroczne urodzaje
zdaniem starościny nie były rekordowe, ale są zadowalające.
W części artystycznej w godzinach popołudniowych na scenie
pod namiotem wystąpiły zespoły
działające przy bialskim MGOK
i gimnazjalny STARS, solista Artur
Aleksasndrowicz i Ariam z Chrzelic. Były również występy Britisch
Music i Darka Nowickiego.
Na terenie boiska znajdowały się
liczne stoiska handlowe i gastro-

nomiczne oraz wesołe miasteczko,
cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci. Nie mniejszym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa. Były też kołacze śląskie i kawa
dla uczestników dożynkowego
spotkania. Za wysiłek i trud włożo-

ny w przygotowanie dożynek słowa uznania należą się wszystkim
mieszkańcom Prężyny, miejscowym organizatorom, sponsorom,
starostwu prudnickiemu i bialskiemu Urzędowi Miejskiemu.
R.Nowak
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ŚWIĘTO PLONÓW
W ŁĄCZNIKU

W niedzielę 13 września w Łączniku odbyły się dożynki paraﬁalne. Dożynkowy korowód przeszedł ulicami wsi, a w miejscowym
kościele paraﬁalnym odbyła się
uroczysta msza św. dziękczynna.
Po mszy kolorowy pochód wyruszył na miejscowe boisko sportowe. Pochód uświetniły występy orkiestry dętej ze Strzeleczek. Na boisku odbywały się plenerowe imprezy. Z programem artystycznym
wystąpiły zespoły działające przy
łącznickich placówkach oświatowych - uczniowie przedszkola,
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Nie zabrakło również i tym razem
występów miejscowego chóru Seniores, który uświetnia występami
wiele lokalnych i ponad lokalnych
imprez. Poseł na Sejm Ryszard

Galla ufundował puchar dla zwycięzców wieloboju rodzinnego.
Zostali nimi Dominik i Natalia
Spiller. Odbyły się także zawody sportowo - rekreacyjne, które
cieszyły się również znacznym
zainteresowaniem. Wielką popularnością cieszyła się loteria fantowa, sprzedano ponad 300 losów
i okazało się chętnych do dalszego
wygrywania nagród było więcej niż
kuponów. Uczestnicy tej lokalnej
dożynkowej uroczystości przybyli
ze wszystkich sąsiednich sołectw
wchodzących w skład łącznickiej
paraﬁi - z Ogiernicz, Dębiny i Mokrej oraz z okolicznych gmin. Końcowym akcentem tegorocznego
święta plonów była wieczorna zabawa taneczna.
(n)

ŚWIĘTO PLONÓW
W POGÓRZU
W ostatnią niedzielę sierpnia 30.08. w Pogórzu odbyły się wiejskie dożynki. Ich organizatorem
były miejscowe organizacje - Stowarzyszenie Odnowa Wsi, Rada
Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna
i Koło Mniejszości Niemieckiej.
W przeddzień obchodów w godzinach wieczornych w sali pani Kołek z inicjatywy Koła DFK odbyła
się zabawa taneczna.
Uczestnicy niedzielnej uroczystości dożynkowej w niedzielę 30 sierpnia spotkali się przy
posesji
Krystiana
Szymiczka
skąd wraz z łącznickim wikarym
ks. Romanem Smolarzem wyruszyli do miejscowego kościoła ﬁlialnego łącznickiej paraﬁi
na uroczystą mszę dożynkową,
którą uświetnił występ Joachima
Nowaka. Nie zabrakło w procesji
do kościoła pięknej korony dożynkowej wykonanej przez panie z Pogórza. Ks. Roman Smolarz w kazaniu wspomniał o trudzie rolnika,

którego ciężka praca nie zawsze
jest doceniana. Modlił się o pomyślność rolników i mieszkańców
Pogórza oraz ich rodzin.
Po mszy mieszkańcy się udali na miejscowe boisko sportowe
gdzie zorganizowana została dożynkowa biesiada. Zebranych powitała sołtys Gabriela Neugebauer - jednocześnie radna bialskiej
Rady Gminy.
W części artystycznej przed publicznością wystąpił mniejszościowy chór z Nowej Wsi, gimnazjalny
zespół taneczny STARS z Białej
oraz uczniowie z miejscowej szkoły
podstawowej. Odbył się także pokaz akcji gaśniczej z udziałem konnej sikawki z początków XX wieku. Było również losowanie atrakcyjnych nagród, które wzbudziło
znaczne zainteresowanie uczestników dożynek. Na zakończenie
imprezy w godzinach wieczornych odbyła się zabawa taneczna
na świeżym powietrzu z udziałem
zespołu Vento.

cza ok. 340 uczniów, w tym
76 do czterech pierwszych klas.
Tylko nieznacznie mniej, bo kilkanastu uczniów będzie mniej niż
w poprzednim roku szkolnym. Jak
poinformował dyrektor gimnazjum
- Wojciech Szukalski nie nastąpiły
zmiany w gronie nauczycielskim.
Kadra pedagogiczna jest ta sama
co w poprzednim roku szkolnym.
Dyrektor Zespołu Szkół Romana Wołczyk stwierdziła, że w roku

szkolnym w placówce rozpoczęło naukę ok. 190 uczniów, w tym w liceum
ogólnokształcącym 100, w pierwszej
klasie technikum 25, a w zasadniczej
szkole zawodowej - 63.
W nowym roku szkolnym
na terenie gminy rozpoczęło naukę 289 dzieci w wieku przedszkolnym, 605 uczniów w szkołach podstawowych i 396 uczniów
w gimnazjach.
R.Nowak

PO PIERWSZYM

DZWONKU

Z informacji uzyskanej od rodziców pierwszoklasistów wynika,
że sam zakup książek to wydatek
ok. 160 zł, a łączne wydatki (zakup
tornistra, tyty, ubioru, przyborów
szkolnych) wynoszą ok. 600 700 zł. Dla dzieci osób o niskich dochodach doﬁnansowanie podręczników wynosić będzie do 350 zł.
W tym roku dla dzieci przy wsparciu organizacyjnym Agencji Rynku
Rolnego doﬁnansowana zostanie

dokonczenie ze str. 1

szklanka mleka dla każdego dziecka, a od października br. owoc dla
każdego dziecka uczęszczającego
do klas od pierwszej do trzeciej.
Tylko trzech sześciolatków w tym
roku szkolnym ( z bialskiej SP)
rozpoczęło naukę w klasie pierwszej. Od września 2012 r. taki obowiązek dotyczył będzie wszystkich
dzieci w wieku sześciu lat.
Do bialskiego gimnazjum w roku
szkolnym 2009 - 2010 uczęsz-
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DWA MIESIĄCE Z ŻYCIA MONOCYKLISTÓW
Jak już pisałem, nasza grupa monocyklistów w pierwszych dniach
maja przebywała w Marienheide
(w Nadrenii Północnej-Westfalii),
gdzie prezentowała swoje umiejętności m.in w Cyrku Traumland
(Kraina Marzeń) i Domu Seniora.
Po przyjeździe do kraju nie mieli
jednak zbyt wiele wolnego czasu,
gdyż pilnie trenowali przed kolejnymi pokazami. Okazało się bowiem,
że maj i czerwiec był dla kilkunastoosobowej sekcji monocyklistów
z Chrzelic sporym wyzwaniem.
Emocje rozpoczęły się 24 maja,
kiedy to monocykliści uczestniczyli jako gość specjalny w MAGIK SHOW 2009, czyli Dziecięco
- Młodzieżowym Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Cyrkowej,
który odbył się w Dobrzeniu Wielkim. Festiwal był okazją do prezentacji dorobku artystycznego wielu
zespołów dziecięcych i młodzieżowych jak i wymianą twórczych
doświadczeń. Było to swoiste rozwijanie i umacnianie kontaktów
oraz współpracy międzynarodowej poprzez kulturę i twórczość,
w którym uczestniczył nasz zespół
w składzie; Marcelina Kwiatkowska, Klaudia Perdek, Ewa Kryś,
Mariola Neiner, Basia Perdek,
Aneta Neiner, Elżbieta Kwiatkowska, Przemysław Bieniek, Barbara
Brzostowicz, Justyna Brzostowicz,
Weronika Dudek, Żaneta Wójtowicz, Arkadiusz Bieniek, Denis
Bieniek, Michał Oﬁera oraz opiekun i instruktor grupy Eryk Murlowski. W pokazie prócz wymienionych osób brały jeszcze udział
świeżo upieczone monocyklistki
– Samanta Jurkowska i Wiktoria
Dżugaj, obie z Prudnika, dla których udział w pokazie był „chrztem
bojowym”, bowiem ich przygoda
z monocyklem rozpoczęła się zaledwie dwa tygodnie wcześniej
w Marienheide. Potem tylko trzy
kilkugodzinne treningi w Chrzelicach i już pierwsze pokazy!
Kolejny pokaz monocyklistów
to udział w szczególnej imprezie –
Dni Kultury Japońskiej, która odbyła się w dniach 30 maja - 2 czerwca
w Bielsku-Białej. Pokaz sekcji monocyklistów ICHIRINSHA był dużą
niespodzianką dla uczestników,
na dodatek z japońskim akcentem!
Tym razem tylko sześcioosobowa
grupa prezentowała swoje umiejętności na monocyklach (Arkadiusz
Bieniek, Elżbieta Kwiatkowska, Barbara Brzostowicz, Weronika Dudek,
Michał Oﬁera i Eryk Murlowski).
Drugim mocnym chrzelickim akcentem na tej imprezie był pokaz
jujutsu, yawara i bojutsu w wykonaniu studentów z Centrum KOBUDO KENKYUKAI. Część z nich
wcześniej brała udział w pokazach
na monocyklach. Organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji, w tym
warsztaty rysowania mangi, kaligraﬁi, pokazy sztuk walki, projekcje
ﬁlmów i nie tylko. Całość została ob-

jęta patronatem Ambasady Japonii
w Polsce, a impreza posiadała dodatkowy wydźwięk, wiążący się z 90tą rocznicą nawiązania stosunków
dyplomatycznych między Polską
i Krajem Wschodzącego Słońca.
Po
krótkim
odpoczynku,
bo już na drugi dzień, osiemnastoosobowa grupa monocyklistów
wyruszyła na kolejny pokaz, tym
razem na Podkarpacie do Jasła.
Okazją było zaproszenie do tamtejszego Młodzieżowego Domu
Kultury na imprezę „Dzień Dziecka 2009”. Ekwilibrystyka na monocyklach w wykonaniu chrzelickiej grupy wzbudziła dużo pozytywnych emocji wśród widzów,
próbujących po pokazach swoich
sił w tej nowej dyscyplinie.
Jak się okazało po powrocie
do Chrzelic, najtrudniejsze było
jeszcze przed nimi. Tydzień później, 8 czerwca wybrana grupa
monocyklistów w składzie; Marcelina Kwiatkowska, Klaudia Perdek,
Ewa Kryś, Mariola Neiner, Barba-

kazach monocyklistów powiedział
m.in. – Tak trzymać i bądźcie
twardzi jak chleb z Biedronki! Widać było, że wszystkim podobała
się grupa z Chrzelic. Cały program
będzie można obejrzeć w TVN
już we wrześniu tego roku.
Prócz nagrań na scenie, były
jeszcze dodatkowe wywiady i nagrania na deptaku tuż obok opery.
Wieczorem, już po oﬁcjalnych
nagraniach cała grupa na monocyklach opanowała wrocławski rynek, wzbudzając żywe zainteresowanie mieszkańców i turystów.
Po emocjach w operze monocykliści zafundowali sobie kilka dni
odpoczynku i relaksu, aby nabrać
sił przed kolejnym wyzwaniem udziałem w II Wojewódzkim Zlocie
Monocyklistów, który odbył się
w sobotę 27 czerwca w Żywocicach.
Pomimo niesprzyjającej aury kilkudziesięciu młodych monocyklistów
bawiło się i brało udział w różnych
konkurencjach na monocyklach.
Na rozpoczęcie zlotu cała ekipa

ra Perdek, Aneta Neiner, Elżbieta
Kwiatkowska, Samanta Jurkowska, Wiktoria Dżugaj, Przemysław
Bieniek, Barbara Brzostowicz, Justyna Brzostowicz, Weronika Dudek, Żaneta Wójtowicz, Arkadiusz
Bieniek, Denis Bieniek, Michał
Oﬁera i Eryk Murlowski wzięła
udział w castingu do II Edycji Programu „Mam Talent”. Nagranie
odbyło się w operze wrocławskiej,
gdzie w tym dniu wystąpiło ok.
czterdziestu uczestników i grup,
prezentujących różne umiejętności i talenty. W pełni zapełniona
widownia (w tym kilkanaście osób
z Chrzelic) żywiołowo reagowała
na występy poszczególnych wykonawców. Krótki, dynamiczny
pokaz osiemnastoosobowej grupy z Chrzelic nagrodzony został
dużym aplauzem, który wzmógł
się jeszcze bardziej na zakończenie występu, kiedy to cała grupa
podziękowała ukłonami za zaangażowanie publiczności i komisji.
W komisji jak przystało na program
„Mam Talent” zasiadali; Agnieszka
Chylińska, Małgorzata Foremniak
i Kuba Wojewódzki. Ten ostatni
w trakcie dyskusji komisji po po-

rozgrzała się w dynamicznej grze
„Berek na monocyklach”. Później
rozegrano kilka różnych konkurencji, a na koniec mecz piłki ręcznej
na monocyklach. Ostra rywalizacja
przeplatała się z wodnymi emocjami, czyli deszczem i slalomem
pomiędzy kałużami! Ale wszyscy
znakomicie się bawili. Oto niektóre
wyniki drużynowe i indywidualne
w rozegranych na zlocie konkurencjach; LZS Chrzelice - II miejsce
w meczu piłki ręcznej na monocyklach, Barbara Perdek - I miejsce w konkursie „Tor przeszkód”
- grupa młodsza, Przemysław
Bieniek - I miejsce w konkursie
„Slalom z przenoszeniem rzeczy”
- grupa młodsza, Żaneta Wójtowicz - II miejsce w konkursie „Tor
przeszkód” - grupa starsza, Barbara
Brzostowicz - III miejsce w konkursie „Tor przeszkód” - grupa starsza
oraz Klaudia Perdek - III miejsce
w konkursie „Tor przeszkód” - grupa młodsza. Trzeba pochwalić gospodarzy II Zlotu za profesjonalne
przygotowanie imprezy i za miłe
przyjęcie wszystkich zaproszonych
gości. To co cieszy, to także aktywny
udział rodziców.

Po zlocie nie wszyscy mieli
czas na dłuższy odpoczynek, gdyż
już następnego dnia w niedzielę
część zespołu w składzie – Marcelina, Mariola, Przemek, Aneta,
Ela, Justyna, Arek, Weronika,
Basia, Denis i Eryk, prezentowała
swoje umiejętności po raz trzeci
już z rzędu, na Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez proboszcza parafii Św. Piotra i Pawła
w Opolu. Jak i w poprzednich latach, tak i teraz setki osób z podziwem oglądało wykonywane
przez chrzelicką młodzież akrobatyczne figury i układy na monocyklach.
Kolejny
pokaz
odbył
się
w już pierwszym tygodniu wakacji z okazji X Międzynarodowych
Jubileuszowych Zawodów Drwali
w Bobrowie, w powiecie oleskim.
W niedzielę 5 lipca kilkunastoosobowy zespół z Chrzelic przestawił
mieszkańcom Bobrowej oraz gościom prawie godzinny program
na monocyklach. Nie brakowało
w nim elementów gry w koszykówkę oraz mocowania na monocyklach. Pokazy spodobały się tak
bardzo, że wiele osób próbowało
później swoich sił w jeździe na monocyklach, w tym także wójt gminy
Rudniki, Andrzej Pyziak.
Pokazy w Bobrowej zakończyły
ten dość intensywny, dwumiesięczny okres w działalności naszej
sekcji. Tu dodam tylko, że przed
niedzielnymi pokazami, w sobotnie popołudnie dziesięcioosobowa
grupa monocyklistów „relaksowała” się, jadąc na monocyklach
na kąpielisko w Zielonej Zatoce.
Pierwszy raz w taką ponad dziesięciokilometrową trasę wyruszyła najmłodsza zawodniczka sekcji,
ośmioletnia Marcelina Kwiatkowska. Swój pierwszy „chrzest bojowy” przeszła bardzo pomyślnie,
jak przystało na chrzelickie monocyklistki!
Teraz, po emocjach w Bobrowej
już tylko wakacje, ale monocykliści jednak ostro przygotowali się
do kolejnego, VII Ogólnopolskiego Zlotu Monocyklistów, który
odbył się tradycyjnie w Chrzelicach, w dniach 1-2 sierpnia w ramach Dni Chrzelic 2009. W zlocie
uczestniczyli goście z zagranicy,
było też dużo atrakcji i sporo emocji bo i konkurencji przed monocyklistami wiele!
Na zakończenie chciałbym gorąco podziękować szefowi ﬁrmie
LEWANDOWSKI z Prudnika,
która już od trzech lat bezpiecznie
przewozi monocyklistów po całym
kraju. Duże podziękowania należą
się także Gminnemu Zrzeszeniu
LZS za wyposażenie naszej grupy w piękne stroje klubowe oraz
Wydziałowi Promocji Gminy Biała
za dołożenie swojej bardzo pomocnej cegiełki w działalność i rozwój
chrzelickiej sekcji.
Eryk Murlowski
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CHRZELICZANIE ZAPALILI
OLIMPIJSKI ZNICZ

21 września w Opolu w późnych
godzinach wieczornych na stadionie lekkoatletycznym im. Polskich Olimpijczyków otwarto XII
Ogólnopolskie Igrzyska LZS.
W oryginalny sposób został zapalony olimpijski znicz o prawie
czterometrowej wysokości. Pochodnię z ogniem wokół stadionu
wieźli na jednokołowych rowerkach kolejno reprezentanci pierwszej w Polsce sekcji monocyklistów przy LZS Chrzelice, która
w przyszłym roku obchodzić będzie czterdziestolecie powstania.
W ramach LZS sekcja monocyklistów działa od 1977 roku. Tu mocny ukłon w stronę Joachima Kosza, szefa Gminnego Zrzeszenia
LZS w Białej, dzięki któremu zawodnicy sekcji mogli się zaprezentować na Igrzyskach w pięknych
strojach organizacyjnych.
Pośród jadących z pochodnią
była także reprezentantka sekcji
monocyklistów przy LZS Żywocice, działającej już od ponad
dwóch lat. Jako pierwsza z pochodnią wyruszyła najmłodsza zawodniczka z Chrzelic, dziewięcioletnia Klaudia Perdek. Od niej
pochodnię przejęła jej siostra
Barbara. Kolejna zawodniczka Aneta Neiner przekazała
pochodnię koleżance z Żywocic,
Karolinie Kleinert. Od tego
momentu zbliżająca się do znicza
pochodnia rozpoczęła wędrówkę
w górę, gdyż następna zawodniczka, Weronika Dudek z Chrzelic
wiozła ją już na wyższym, dwumetrowym monocyklu. W ostat-

niej części sztafety, przed trybuną
zapełnioną oﬁcjelami, gośćmi,
zawodnikami i zawodniczkami
pochodnia powędrowała jeszcze
wyżej, gdyż od Weroniki pochodnię przejął Arkadiusz Bieniek
na wysokim monocyklu, przekazując ją swemu bratu, Denisowi,
jadącemu na monocyklu o ponad
trzymetrowej wysokości. Chrzeliczanin trzymając dumnie i wysoko zapaloną pochodnię, w blasku
ﬂeszy spokojnie podjechał pod
znicz i zapalił go!
I wtedy padły znamienne słowa Igrzyska uważam za otwarte! Wypowiedział je Wacław Hurko,
wiceprzewodniczący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS,
organizacji, która w ponad 8 tysiącach klubów ma blisko 280 tysięcy
zawodniczek i zawodników. Najbardziej znani, to Adam Małysz,
Tomasz Majewski, czy Piotr
Małachowski, wszyscy zrzeszeni
w klubach LZS.
Sztafecie monocyklistów towarzyszyła trójka opolskich sportowców, na czele których biegła
Iwona Stach - lekkoatletka
LUKS Podium Kup, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski
w różnych kategoriach wiekowych.
Po tych emocjach rozpoczął się
blok artystyczny, który zakończyli
wspólnym występem monocykliści z Chrzelic i Żywocic. Prawie
dwudziestoosobowa grupa przedstawiła kilkuminutowy program
układów na monocyklach, w tym
piramidy i taniec.
Eryk Murlowski

KRONIKA POLICYJNA
* 27 czerwca 2009 r. w Białej na terenie boiska sportowego sprawca skradł
telefon komórkowy „Nokia” wartości 530 zł. na szkodę mieszkańca Prudnika.
* 5 lipca, 18 - letni motocyklista spowodował wypadek drogowy w wyniku
którego pasażerka doznała obrażeń ciała.
* 8 lipca, 54 - letni sprawca w sklepie „Biedronka” w Białej dokonywał systematycznych kradzieży towarów. Straty wyceniono na 800 zł.
* 9 lipca, sprawca dokonał kradzieży w Dębinie 4 sztuk okien wartości 3.000
zł. Poszkodowanym został mieszkaniec Białej.
* 13 lipca, Sprawca (lat 21) wykorzystał w Białej nieuwagę mieszkanki Nowej
Wsi i skradł jej portfel z pieniędzmi, prawem jazdy, dowodem osobistym i
kartę bankomatową.
* 15 lipca, sprawca zamieszkały w Opolu uchylał się od płacenia alimentów
na rzecz nieletnich dzieci.
* 15 lipca, sprawca ukradł w bialskim szpitalu kartę bankomatową, dowód
osobisty i prawo jazdy na szkodę mieszkanki Nysy.
* 15 lipca, w Krobuszu doszło do nieumyślnego wypadku - z okna I piętra
wypadło dwuletnie dziecko doznając obrażeń ciała.
* 20 lipca, w bialskiej piwiarni liczący lat 21 sprawca zabrał z bufetu wino i
piwo wartości 40 zł nie płacąc za nie.
* 31 lipca, 38 - letnia kobieta wykorzystując chwilę nieuwagi skradła portfel z
dokumentami. Poszkodowanym był mieszkaniec Prudnika.
* 1 sierpnia, w Śmiczu mieszkaniec Pleśnicy lat 54 targnął się na własne życie.
* 2 sierpnia, w Chrzelicach cztery młode osoby wieku 20-26 lat pobiły mieszkańca Ligoty Bialskiej, który doznał obrażeń ciała.
* 5 sierpnia, w Otokach złodziej usiłował włamać się do budynku mieszkalnego, ale nie zdołał sforsować dodatkowo zabezpieczonych drzwi wejściowych.
* 5 sierpnia, liczący 44 lata mężczyzna groził pobiciem i pozbawieniem życia
mieszkańcowi Białej.
* 5 sierpnia, w Pogórzu nieznani sprawcy w opuszczonym budynku wybili 16
szyb okiennych wartości 320 zł.
* 18 sierpnia, nieznany sprawca z mieszkania w Białej skradł telefon komórkowy wartości 599 zł.. Poszdowaną była właścicielka mieszkania.
* 24 sierpnia, sprawcy pobili uczestnika pielgrzymki, który doznał obrażeń
ciała.
* 3 września, 28 - letni kierowca VW golfa po spożyciu alkoholu został zatrzymany przez policję bez prawa jazdy ponieważ wcześniej sąd zakazał mu
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
* 4 września, we Białej sprawczyni podając się za pracownicę służby zdrowia
z mieszkania w Białej skradła 5 tys. zł. na szkodę mieszkanki miasta.
* 4 września, w Kolnowicach sprawca wybił kamieniem szybę w miejscowym
sklepie spożywczym. Szkodę wyceniono na 440 zł nas szkodę GS”Sch” w Białej.
* W okresie od 20.06. do 10.09.2009 r. na terenie bialskiej gminy zatrzymano sześciu rowerzystów kierujących po spożyciu alkoholu. Zdarzenia miały
miejsce na trasach: Ligota - Górka Prudnicka, Brzeźnica - Pogórze, Łącznik
- Mokra, Biała - Dobreszowice oraz w Olbrachcicach i Białej.

 Odeszli
Latus Józef
ur. 1930 r., zm. 29.07.2009 r., zam. Ligota Bialska

Hamerla Elżbieta
ur. 1938 r., zm. 18.08.2009 r., zam. Ligota Bialska

Arwoński Tadeusz
ur. 1930 r., zm. 22.08.2009 r., zam. Śmicz

Szczepanek Józef
ur. 1952 r., zm. 29.08.2009 r., zam. Łącznik

Koropczuk Maria
ur. 1925 r., zm. 02.09.2009 r., zam. Radostynia

Barysz Leonard
ur. 1935 r., zm. 03.09.2009 r., zam. Solec

Sucha Maria
ur. 1929 r., zm. 04.09.2009 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka

Zelder Maria
ur. 1920 r., zm. 09.09.2009 r., zam. Gostomia

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ
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WAKACYJNE ZMAGANIA
Wakacje od dawna były okresem
wzmożonej aktywności ﬁzycznej
dlatego MGOKSTiR wyszedł naprzeciw tym wszystkim którzy swą
sprawność chcieli zaprezentować
innym, organizując zawody w kilku dyscyplinach.
Wiodącą dyscyplina jest piłka
nożna i dla jej sympatyków zorganizowano turniej na małym boisku
w Parku Miejskim. Zawody te wygrały Byki nie oddając przeciwnikom nawet punktu (stracili tylko
jedną bramkę), natomiast drugie
miejsce przypadło Blokom, które rozgromiły Grabarzy 8:0. Byki
grały w następującym składzie: P.
Babilas, B. Pache, M. Bajorek, Ł.
Schulz, B. Siorak, J. Żurawski, Ł.
Jędrzejak.

Rywalizacja tenisistów stołowych
bez względu na ilość startujących została od dłuższego czasu zdominowana
przez dwóch zawodników którzy „etatowo” docierają do ﬁnału. Tym razem
lepszy był Patryk Bania, który pokonał
Artura Onufrejowa. Trzecie miejsce
przypadło Damianowi Bani, który był
lepszy od Mariusza Fudalego. Awans
tego ostatniego do strefy medalowej
to ogromna niespodzianka
Osoby, którym kontakt z wodą
nie jest obcy mogły sprawdzić się
na naszym basenie. Tam przygotowano dla nich kilka konkurencji
w wodzie jak i na brzegu. Różnorodność oraz stopień trudności dyscyplin pozwalał na udział wszystkich
chętnych bez względu na wiek oraz
stopień opanowania pływania.

Siatkówka
plażowa
mimo,
że mamy tylko jedno boisko cieszy
się na naszym terenie ogromną
popularnością. Natomiast turnieje w tej dyscyplinie organizowane
w naszej miejscowości ściągają
do nas zawodników z ościennych
gmin. Ilość zgłoszonych drużyn
zmusiła organizatora do rozegrania
eliminacji aby wyłonić półﬁnalistów.
Ostatecznie po porywającej walce
turniej wygrał (9:21,21:16,15:12)
duet z Korfantowa w składzie: Nikodem Czechowski, Łukasz Krąpiec. Drugie miejsce wywalczyli
Artur Onufrejów i Marcin Madejski
(Biała/Opole), natomiast trzecie
miejsce przypadło drużynie z Prudnika (Marcin Bajak, Dawid Raróg).
Dla najlepszych w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach
przeznaczone były puchary oraz

cenne nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu sportowo – rekreacyjnego.
Rozegrano również turniej skata sportowego ale o tym piszemy
na str. 3.

PIŁKA NA GŁOWIE

URATOWANE GOŁĘBIE
Dobiegł końca kolejny sezon rywalizacji gołębi pocztowych. Tegoroczne loty pokazały, że na końcową klasyﬁkację coraz częściej
wpływ mają warunki atmosferyczne a nie dyspozycja ptaka.
Dzięki odważnej decyzji włodarzy
opolskiego związku hodowców
gołębi pocztowych wstrzymującej
wypuszczenie gołębi w jednym
z lotów, uratowano wiele ptaków.
Był to lot zagraniczny zaliczany
do punktacji o mistrzostwo Polski
(kategoria CM) podczas którego
można było zdobyć dużo punktów.
Prognozy pogody przed samym
lotem zapowiadały gwałtowne załamanie pogody więc zdecydowano o powrocie gołębi w kabinach.
Niestety nie zrobiono tego w województwie śląskim i ich gołębie dostały się do strefy objętej gradobiciem – wg ostrożnych szacunków
mogło zginąć nawet dwadzieścia
tysięcy ptaków.
Miniony sezon w lotach gołębi
starych (dorosłych) był dla naszych
hodowców nie najgorszy. Wygrywali
kilka lotów m.in. Mateusz Cziomer
(sekcja Ligota B) miał najszybszego
ptaka z Gorzowa Wielkopolskiego
i Pyrzyc a Wilhelm Honcia z Parchim
(Niemcy). Natomiast tercet hodowców sekcji Łącznik zdominował lot
z Starogardu Szczecińskiego (pierwszy był gołąb Mateusza Barona).
Końcowej klasyﬁkacji o mistrzostwo Oddziału Prudnik co prawda
nie wygrał nasz hodowca, ale w pierwszej dziesiątce było ich aż czterech,
na sklasyﬁkowanych blisko dwustu
hodowców.

Ptak Waldemara Honci (sekcja
Ligota B) z obrączką Pl – 0264 –
04 5181 wygrał punktację na najlepszego gołębia Oddziału Prudnik. Mateusz Cziomer został wicemistrzem
w punktacji COEFICIENTOW
Nie prowadzi się klasyﬁkacji odrębnej dla naszej gminy,
ale na podstawie lokat w rywalizacji oddziałowej można zaryzykować stwierdzenie, że na czele
jest sekcja z Łacznika a najsłabszy
sezon mieli hodowcy z Rostkowic.
O lotach gołębi młodych napiszemy w kolejnym numerze.
Prezentujemy najlepszych w poszczególnych sekcjach:
Sekcja Rostkowice (w nawiasach
- miejsca zajęte w oddziale Prudnik)
1. Tomasz Simonides (10)
2. Adrian Kozubek (41)
3. Tomasz Reszka (43)
4. Alfred Barysz (49)
5. Jan Nowak (51)
Sekcja Biała
1. Albert Kwoczek (9)
2. Damian i Joachim Fraj (13)
3. Robert Reszka (22)
4. Klaus Otte ( 23)
5. Gerard Barysz (33)
Sekcja Ligota Bialska
1. Mateusz Cziomer (2)
2. Waldemar Honcia (3)
3. Norbert Przyklenk (31)
4. Wacław Fluder ( 35)
5. Franciszek Deszczka (47)
Sekcja Łącznik
1. Emil Deszczka (11)
2. Wiesław Radecki (14)
3. Mateusz Baron (17)
4. Reinhold Przyklenk (26)
5. Alojzy Kulpa ( 29)

Od zawsze sympatycy piłki nożnej uważali, że o wyniku meczu
decyduje postawa zawodników
na boisku. Jednak afera „Fryzjera”
obaliła ten mit. Natomiast o miejscu w tabeli jak i o tym w jakiej
klasie (lub lidze) będzie się grało,
decydować winny wyniki z całego
sezonu. Nic podobnego! Wystarczy
mieć pieniądze oraz znać przepisy
(a właściwie ich niedoskonałość)
aby nawet w małej miejscowości
mieć drużynę z najwyższej ligi. Centralne praktyki zeszły już na nasz
grunt i mamy „niespodziewane”
awanse. Prudnicka Pogoń przejęła
pierwszoligową drużynę juniorów
z Pogórza i w tej lidze będzie grała mimo, że rozgrywki zakończyli
w II lidze. Z tego dobrodziejstwa
skorzystali również działacz z Białej. Drużyna juniorów z tego klubu
zakończyła rozgrywki w II lidze
na ostatnim miejscu i została zdegradowana, ale przecież są jeszcze
„przepisy”. Dzięki staraniom działaczy Polonii Biała, zarząd klubu
z Prudnika przekazał drużynę drugoligową do Białej i w tej lidze nasze zuchy występują!
Grają już wszystkie klasy i ligi
dlatego przypomnijmy gdzie możemy oglądać naszych ulubieńców.
W klasie B seniorów występują trzy
nasze zespoły: Polonia Biała, Polonia Pogórze, LZS Olbrachcice. Zakończenie rozgrywek zaplanowano
na 25 października tak jak i w klasie niższej. Czterech przedstawicieli mamy w klasie C, na dziewięć
tam występujących. Są to: Kolnowice, Chrzelice, Olbrachcie II oraz
Ligota B-Radostynia. W klasach
młodzieżowych mamy tylko dwie
drużyny. Juniorzy Białej grają w II
lidze natomiast trampkarze z Pogórza w lidze prowadzonej przez
Podokręg Prudnik. Wszystkim naszym zespołom życzymy znaczących sukcesów.
Imponujący start w klasie B seniorów ma beniaminek z Pogórza,
cztery kolejne zwycięstwa muszą
budzić podziw. Również seniorzy

z Olbrachcic sygnalizują, że będą
się liczyli w walce o awans. Słaby
start natomiast zanotowali seniorzy z Białej. Wspaniale rozpoczęła
rozgrywki drużyna Ligota Bialska
– Radostynia która rozgromiła rezerwy Olbrachcic aż 8:0. Kosmiczne wyniki uzyskuje się w lidze
trampkarzy gdzie dwucyfrowe wyniki to norma. Rekordzistami jak
na razie są młodzi piłkarze z Pogórza, którzy w wyjazdowym meczu
pokonali Czyżowice 28:0. Po inauguracyjnej zadyszce oddech odzyskują już juniorzy z Białej.
Prezentujemy wyniki uzyskane
przez nasze drużyny:
Klasa B seniorów
Pogórze - Olbrachcice 5:1
Rzepcze - Biała 0:2
Olbrachcice - Biała 6:3
Pogórze - Biedrzychowice 3:1
Biedrzychowice - Olbrachcice 2:5
Moszczanka - Pogórze 1:5
Biała - Lubrza 1:2
Olbrachcice - Lubrza 4:1
Zawada - Biała 6:3
Pogórze - Czyżowice 7:2
Moszczanka - Olbrachcice 2:6
Dytmarów - Pogórze 0:6
Biała - Dębowiec 2:2
Klasa C seniorów
Olbrachcice II - Ligota Bialska
-Radostynia 0:8
Chrzelice - Kolnowice 0:2
Kolnowice - Szybowice 2:2
Ligota Bialska - Radostynia Chrzelice 1:1
Olbrachcice II - Rudziczka 8:1
Szybowice - Ligota Bialska Radostynia 2:0
Ścinawa N II - Kolnowice 2:4
II liga juniorów
Dzierżysław - Biała 9:2
Biała - Pawłowiczki 2:0
Krapkowice - Biała 5:1
Stare Koźle - Biała 0:4
Biała - Większyce 3:0v.o.
Liga trampkarzy
Czyżowice - Pogórze 0:28
Pogórze - Moszczanka 3:0v.o.
Biedrzychowice - Pogórze 0:5
(jk)
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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 na kontach
DEPOZYTY
zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Białej chronione są przez
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY ( BFG )

Gminne Centrum Kultury
w Białej
zaprasza dziewczęta
do zespołu
bialskich mażoretek

Zapewniamy naukę tańców
mażoretkowych
i udział w atrakcyjnych występach
na okolicznościowych imprezach
i festynach w wielu miejscowościach.
Z naszym zespołem przeżyjesz
wspaniałą przygodę.
Bliższych informacji udziela
GCK Biała
tel. 077/ 4387 026.

BAR i RESTAURACJA Jubilatka
w Racławiczkach, ul. Plebiscytowa 2
tel. kom. 668-848-119
organizuje:
* przyjęcia jubileuszowe (komunie, inne okolicznościowe przyjęcia
i imprezy towarzyskie).
* dysponujemy salą na 60 osób.
* świadczymy usługi cateringowe - dostarczamy potrawy pod wskazany adres
* polecamy kuchnię śląską i tradycyjne potrawy.
* dysponujemy kompletami zastaw stołowych.
* prowadzimy wynajem namiotu na 70 osób z kompletem ławo - stołów.

Bar czynny codziennie od godziny 15,00
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

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

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
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Korona z Olbrachcic

Korona z Browińca Polskiego

KORONY DOŻYNKOWE - PRĘŻYNA 2009

Zwycięska korona z Prężyny( pierwsza od lewej)

Zwycięska korona z Białej

Kolarskie sukcesy Joanny
Joanna Czerwińska z Olbrachcic kolarstwem zainteresowała się
już w dzieciństwie. Od pięciu lat
należy do krajowej czołówki w kolarstwie górskim i szosowym. We
wrześniu na mistrzostwach świata
w szosowych tandemach kolarskich zajęła IV miejsce. Joanna
jest studentką V roku germanistyki. Na ostatniej sierpniowej sesji
Rady Miejskiej jej przewodniczący
zaproponował przyznanie Joannie

stypendium w dowód uznania dla
jej sukcesów w kolarstwie. - Nic nie
stoi na przeszkodzie - mówi Maria
Tomala - wiceburmistrz Białej aby
takie stypendium przyznać pani
Joannie Czerwińskiej. Byłby to
nasz skromny wyraz uznania dla
jej wspaniałych sukcesów sportowych. Do rozmowy z olbrachcicką
sportmenką nawiążemy w kolejnym wydaniu gazety.
(n)

Korona z Rostkowic

WYSTĘPY BIALSKIEJ
ORKIESTRY DĘTEJ

Pracowicie upływa czas Bialskiej
Orkiestrze Dętej. Po wielkim graniu na powiatowo - gminnych dożynkach w Prężynie (6.09.) w kolejną niedzielę - 13 września nasza
orkiestra wystąpiła na gminnych
dożynkach korfantowskiej gminy
zorganizowanych w Ścinawie Małej, a następnie na II Przeglądzie

Orkiestr Dętych w Głogówku odbywającym się ramach „Pożegnania Lata”. W obu imprezach wzięły
udział również bialskie mażoretki.
Uczestnikom dwóch imprez w jednym dniu możemy tylko pogratulować kondycji - tej muzycznej
i ﬁzycznej. 20 września orkiestra
wystąpiła na Górze Św. Anny.

