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listopada w kościele para-
fialnym w Białej proboszcz 

o. Franciszek Bieniek odprawił 
uroczystą mszę św. w intencji 
członków Bialskiej Orkiestry 
Dętej i ich rodzin.
 Mszę uświetniła swoją grą 
orkiestra. W czasie mszy wy-
stąpili również soliści ze Stu-
dia Piosenki działającego przy 
Gminnym Centrum Kultury. Na 
organach grał Damian Wein-
kopf. Mszę zakończyło uroczyste 
odśpiewanie dziękczynnego 
Te Deum. 

O 18,30 w sali widowisko-
wej Urzędu Miejskiego 
w Białej  odbył się koncert 
obchodzącej jubileusz 
orkiestry. Burmistrz Ar-
nold Hindera z okazji 
jubileuszu ufundował dla 
muzyków nowe pulpity. 
Wręczył również l ist 
gratulacyjny. W trakcie 
wystąpienia powiedział 
między innymi: - Nasza 
orkiestra dęta pełni funkcję 
ambasadora. Gdziekolwiek 
na świecie pojawia się, 
tam nie tylko pozostaje 
dźwięk muzyki, którą 
wykonujecie, ale pozostaje 
też cząstka Białej, gminy 
i jej mieszkańców. List  gratulacyjny 
w imieniu Rady Miejskiej przekazał 
również jej przewodniczący Robert 
Roden. 
 Wraz z życzeniami Rafał Magosz 

Wielki jubileusz
Bialskiej Orkiestry Dętej

 -  dy rektor bia lsk iego MGOK 
przekazał na ręce kapelmistrza 
Andrzeja Weinkopfa nową buławę 
dyrygencką. 
 Janina Okrągły – posłanka na Sejm 
RP zacytowała słowa poety Ludwika 
Jerzego Kerna: 
„ … czym jest muzyka? Nie wiem, 
może niebem usianym nutami zamiast 
gwiazd”. Dodając przy tym między 
innymi, że: W każdym Waszym 
koncercie jest kawałek nieba.
 Radosław Roszkowski – prudnicki 
starosta oprócz życzeń stwierdził: 

- Jesteście ambasadorem Ziemi Bial-
skiej i Powiatu Prudnickiego. Tego 
niejedna gmina i niejeden powiat nam 
zazdrości. W imieniu gminnego DFK 
gratulacje i życzenia złożyli Elżbieta 
Graba i Krzysztof Glombitza. 

 Były również życzenia od orkiestr 
w czeskich Albrechticach, Mechnicy 
– Kamionce, młodzieżowych orkiestr 
dętych w Głogówku i Gogolinie 
od ośrodków kultury w Lubrzy 
i Głgówku oraz Miejskiej Orkiestry 
Dętej w Rybniku, która przekazała 
bialskim muzykom symbolicznego 
skarbnika śląskiego wykonanego 
z węgla. 
 Nie zabrakło również życzeń 
od orkiestry dla dyrektora bialskiego 
MGOK za pomoc i wsparcie na rzecz 
orkiestry. Prowadzący imprezę 

Joachim Kosz odczytał również list 
gratulacyjny  wystosowany przez 
Rolanda Schmida – przewodniczą-
cego Stowarzyszenia Musikverein 
Eintracht Darmsheim e.V. z którym 
to stowarzyszeniem Bialska Orkiestra 

Dęta podpisała partnerską współpra-
cę. Teresa i Witold Hreczaniukowie 
przekazali orkiestrze okolicznościowy 
tort. W czasie koncertu wystąpiły 
również bialskie mażoretki, które 
w wielu występach  orkiestry biorą 
udział. 
 Pierwsze dwa koncertowe utwory 
wykonała orkiestra pod batutą swojego 
pierwszego dyrygenta Pawła Glombi-
cy. Odbyło się również symboliczne 
przekazanie przez Pawła Glombicę 
dyrygenckiej batuty Andrzejowi 
Weinkopfowi.

 Sześciu muzyków 
występujących w or-
kiestrze od początku 
jej istnienia otrzymało 
symboliczne wiązanki 
kwiatów. W drugiej 
części koncertu wy-
stąpiła po raz pierwszy 
Reprezentacyjna Or-
kiestra Euroregionu 
Pradziad pod batutą 
Andrzeja Weinkopfa 
i Tomasa Uhlira. Orkie-
stra ta skupia muzyków 
polskich i czeskich. 
W czasie występów 
nie zabrakło wielu 
innych atrakcji, a mię-
dzy innymi gry solo 
w wykonaniu Andrzeja 

Weinkopfa, Łukasza Ostrowskiego 
i Miroslava Dreschera oraz piosenek 
przy akompaniamencie orkiestry 
w wykonaniu Andrzeja Weinkopfa, 
Andrei Rzyszki, Barbary Oczkowskiej 
i Damiana Weinkopfa.

jubileuszowy koncert pod batutą P. Glombicy

Reprezentacyjna Orkiestra Euroregionu Pradziad
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24 października odbyła się sesja 
Rady Miejskiej w Białej na 

której zapadły ważne decyzje.  Radni 
przyjęli do wiadomości  następujące 
informacje:

o sytuacji na rynku pracy w 
gminie Biała,
o stanie ochrony przeciwpoża-
rowej w mieście i gminie,
o stanie bezpieczeństwa w gmi-
nie.
Podjęte zostały między innymi 
uchwały w sprawach:
zmia n uchwa ł y w spraw ie 
uchwalenia wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy na lata 
2011 – 2025,
zmian w budżecie gminy na 

-

-

-

-

-

-

Październikowa sesja
2011 r.,
w yboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Prudniku na 
kadencję 2012 – 2015,
przyjęcia pięcioletniego progra-
mu gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym gminy na lata 
2012 – 2016,
zgłoszenia sołectwa Józefów do 
Programu Odnowy Wsi Woje-
wództwa Opolskiego,
określenia warunków i trybu 
finansowania sportu na terenie 
gminy Biała.

Omówienie wybranych decyzji 
przedstawiamy w oddzielnych infor-
macjach w tym wydaniu gazety.

-

-

-

-

Bezpieczeństwo w gminie

W okresie trzech kwartałów 
2011 r. Posterunek Policji 

w Białej wszczął 108 postępowań 
przygotowawczych i odnotował 
135 przestępstw. Oznacza to wzrost 
ilościowy postępowań o 17 i ilości 
przestępstw o 36 w porównaniu do 
trzech kwartałów 2010 r. 
 W trzech grupach przestępstw 
wykrywalność wyniosła:

w odniesieniu do kradzieży 
cudzych rzeczy – 37,3 %,
w odniesieniu do kradzieży – 50 %,
w odniesieniu do przestępstw 
przeciwko mieniu – 60 %.

 W pozostałych jedenastu ro-
dzajach przestępczości zanotowano 
stuprocentową wykrywalność.

-

-
-

 W omawianym okresie policja 
sporządziła 55 wniosków o ukaranie i 
nałożyła 125 mandatów. Zatrzymano 
10 uprawnień do kierowania pojazdami 
i 15 dowodów rejestracyjnych. 
 W okresie trzech kwartałów 
bialscy policjanci przeprowadzili 
kilkanaście spotkań z dziećmi i mło-
dzieżą szkolną na tematy dotyczące 
zasad bezpiecznego poruszania się 
po drogach oraz unikania sytuacji 
kryminogennych.
 Zorganizowano również 24 spo-
tkania dzielnicowych z mieszkańcami 
kilkunastu miejscowości na terenie 
bialskiej gminy.

Podatki od nieruchomości na 2012 r.
Od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – od 1 m kw. powierzchni 
– 0,84 zł.
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub 
elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni – 4,33 zł.
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m kw. 
powierzchni – 0,27 zł.

Od budynków lub ich części:
mieszkalnych – od 1 m kw. pow. użytkowej – 0,70 zł.
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części   zajętych 
na prowadzenie działalności od 1 m kw. powierzchni 

1.

2.

3.

1.
2.

użytkowej – 20,50 zł.
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 9,85 zł.,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 
m kw. powierzchni użytkowej – 4,45 zł.,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m kw. 
powierzchni użytkowej – 3,90 zł.

Od budowli – 2% wartości.

Średnie stawki  podatku od środków transportowych 
na 2012 r. są wyższe od obowiązujących w 2011 r. 
o 5,45 %.

3.

4.

5.

Nieczynna od wielu lat linia kolejowa Prudnik – Krapkowice ma zostać 
odbudowana. Na wielu odcinkach brakuje torów, zostały skradzione. Koszty 

remontu będą olbrzymie, a Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada rozpo-
częcie prac już w 2012 r. Linia ta ma znaczenie strategiczne. Pod Krapkowicami 
znajduje się Centralna Składnica Materiałów Wybuchowych. Wojsko ma własną 
bocznicę, wagony i lokomotywę. Poza tym linia ta mogłaby w przyszłości służyć 
do przewozów turystycznych na tej trasie, podobnie jak ma to miejsce w Czechach. 
Szkoda tylko, że turyści oprócz podziwiania widoków obejrzeć będą mogli jedynie 
ruiny stacji kolejowych na tej nieczynnej obecnie trasie.

Pociągi wrócą na trasę Józefów w Odnowie Wsi

Na zebraniu wiejskim we wrześniu 2011 r. w Józefowie miesz-
kańcy podjęli uchwałę o przystąpieniu sołectwa do Pro-

gramu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim. Rada Miejska 
w Białej w październiku zaakceptowała tę decyzję w formie własnej 
uchwały. Liderami do realizacji zadań wynikającej z podjętych 
uchwał wybrani zostali mieszańcy Józefowa w osobach: Sylwia 
Saska – Wójs, Małgorzata Wolan, Aneta Woleń, Bernadeta Klose, 
Tadeusz Dąbrowski, Joachim Klose i Bernard Rudolf.

Ochrona p. poż.
w bialskiej gminie
W 2011 r. na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

przeznaczono 194.093 zł, w tym 63.097 zł wydatkowano w 
ostatnich miesiącach na zakup samochodów pożarniczych. Jednostka 
z Pogórza zakupiła samochód Magirus, Łącznik samochód Mercedes, 
a Olbrachcice przy udziale środków z funduszu sołeckiego również 
samochód Magirus.
 Na realizację tegorocznych wydatków dla poszczególnych jednostek 
OSP na terenie gminy przyznano środki finansowe w wysokości: Jó-
zefów – 1.040 zł, Nowa Wieś – 2.806 zł, Chrzelice – 12.875 zł, Łącznik 
– 2.461 zł, Biała – 29.587 zł, Pogórze – 21.524 zł, Grabina – 9.744 zł, 
Ligota Bialska – 502 zł, Browiniec - 1.900 zł, Gostomia – 5.459 zł,  
Olbrachcice – 34.477 zł, Radostynia – 1.641 zł, Górka Prudnicka 
– 3.141 zł, Prężyna – 4.703 zł.Budynek stacji kolejowej w Dębinie
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ALZHEIMER
Idzie zima, ćma , mrożno i trocha smutno. 

Poslatowały ty piykny żołtobronny liście 
ze stromuw co tak cieszyły łoczy. Ale nie ło 
tej chcał woł dzisiej rozprawiać, jyno ło jesieni 
życia, chtory nierołz byjwoł samotne, nałkany 
roztomajtnymi choroboma. Jak starzy ludzie 
stałkajom, ale geistig som jeszcze w porzondku, 
to se dajom rady, jak to Niemcy padają ze szpasa: 
Oben fit, unten dicht, mehr brauch ich nicht, 
tz. W gowie łotwarty, na dole zawarty, wiałci 
mi nie cza. Gorzi jest, jak stary czlowiek zacznie 
bamołcić, dopadnie go tyn corołz czałści 
spotykany Alzheimer, to som doma je stracony, 
banie uciekoł z tego domu do fotra i mutry 
co już dołwno pomarli. Choroba se bez lata 
czaji i jak chtoś nie je som, dugo może być 
wszystko dobrze, nierołz do śmierci taki czowiek 
może być potrzebny rodzinie a rodzina jymu. 
Widziałach na satelicie w programie Elsnera 
pt. Menschen der Woche czyli Ludzie tygodnia 
,starszom kobieta – Helga Reuba – chtoroł 
napisała książka o Alzheimerze. Książka se zwiy 
Aus dem Schatten treten,tz. Wylyjśc z cienia. 
Kobiyta jest tyż w Bundestagu jako przedsta-
wicielka wiałci niż miliona ludzi w Niemcach, 
co pomału tracą pamiałć, są Dimenzkrank, 

- Ale to nie znaczy, - padała. - że już majom 
Alzheimera i zarołz trza ich do Altersheimu 
abszibować. Sama już 4 lata choruje na de-
menz, padała. Zalożyła fundacjy, poradnie, 
selbsthilfgruppe czyli grupy samopomocowy 
by tej ludziom pomoc i sobie tyż, by ło nich 
nie zapomniano. - Kożdy chory – padała. 
- moł w pierwszych 3 latach choroby swoje 
vorrata energii i pamiałci, chtory może dać 
inszym ludziom. Łona sama była tłumacz-
kom w 5 językach, siyła lołt. Na dzisiej jyno 
może z dwóch językow tlumaczyć, ale może 
i chce to robić jak nołduzyj. Trefi se nierołz 
iż zamówi se na Bahnhofie szołlka kafeju, 
zapłaci i idzie, kafej łostawi, ale kożdymu 
może se to przytrefić. Nołwazniejsze według 
niej to brać medikamente i nie wstydzić se 
swojej choroby. - Momy prawo być widziani 
przez regierunek, służba zdrowia, opieka 
społecznom, o to banał walczyć! - zakończyła 
i życzyła wszystkim demenzchorym, żeby 
rano się łobudziyli i chtoś boł doma i na nich 
czekoł, miał loł nich czas, tak jak jej syjn moł 
loł niej czas i jej pomolgoł. Tyj kobiyty i tygo, 
co w telewizji przekazała na tyjma demenz, 
sklerozy czy Alzheimera nie zapomniał nigdy. 

W tej samej sendungu w tyn som wieczor 
bardzo nieskoro, ło jedynastyj wystapioł jeszcze 
inszyj czowiek tygodnia, dołchtur psychiatra, 
co krom tego tyż jest farołrza na jednyj parafii 
i, nie uwierzycie, jest jeszcze kabarecistom. 
Lon zajś łonaczoł, iż wszystkie te fachy som 
mu bardzo potrzebne by lepszi umiał pomoc 
ludziom stancznym na schizofrenia i inszy 
zmiany psychiczny. Np. głupota idzie jyno 
mit Humor leczyć i to jest prołda. Bo pierwyj 
też se trefioł chtos nieprawyj, co po wsi łazioł, 
pożond se śmioł i mioł dobryj humor i żołdnymi 
nie szkodziył. To jyno dzieci za ni lołtały 
i go wyśmiewały. Łojcom takiego nieprawego 
nie było do smiechu, bo lekko mog go chtoś 
skrzywdzić, bo kożdemu wierzoł. Padają tyż, 
iż jak Pon Boczek chce kogoś ukołrać, to mu 
rozum łodbiere.

Nowy pomnik 
W tym roku poświęcony został 

nowo zbudowany pomnik 
w Żabniku. Pomysłodawcą jego bu-
dowy był solecki proboszcz ks. Piotr 
Koziol. Została ona zbudowana na 
terenie udostępnionym przez państwo 
Honczia ze składek parafian oraz przy 

finansowym wsparciu rodziny Badurów. 
Na pomniku umieszczono postać bło-
gosławionego Jana Pawła II w szatach 
pontyfikalnych, a na podwyższeniu 
figurę Matki Boskiej Niepokalanej. 
Poświęcenia nowej kapliczki dokonał 
proboszcz ks. Piotr Koziol.

Na z a sób m ie sz k a n iow y 
gminy Biała składa się 58 

budynków mieszkalnych, w których 
znajduje się 211 lokali mieszkalnych 
o powierzchni użytkowej 3.171,67 
m kw. Gminne lokale mieszkalne 
znajdują się również w 32 budynkach 
wspólnot mieszkaniowych. Wiek 
budynków w których znajdują 
się mieszkania gminne wynosi 
średnio 90 lat, a stopień zużycia 
przekracza 60 %. 
 Wyposażenie budynków komu-
nalnych w podstawowe instalacje 

i urządzenia jest następujący:
instalacja wodociągowa – 100 
%
centralne ogrzewanie - 18 %
wc + łazienka - 90 %

 W 2011 r. dotychczas wydat-
kowano na utrzymanie i remont 
mieszkań ponad 950 tys. zł. Po-
nadto przebudowa i rozbudowa 
budynku przy ul. Kościuszki 26 
kosztowała 1.367.451 zł, a w jego 
wyniku uzyskano 7 dodatkowych 
mieszkań. 

•

•
•

Mieszkania komunalne
w gminie

Święty Marcin w Prężynie
W przededniu obchodów święta 

poświęconego św. Marcinowi 
w Prężynie przedszkole, proboszcz 
ks. Rajmund Lipp i Rada Sołecka 
zorganizowała te obchody. O 17-tej 
w miejscowym kościele parafialnym 
p.w. św. Jakuba odbyło się nabożeń-
stwo, w czasie którego proboszcz ks. 
R.Lipp przedstawił sylwetkę Świętego. 
Po mszy ponad stuosobowa grupa 
mieszkańców przeszła przez wieś 
na miejscowe boisko sportowe. Dzieci 

w czasie przemarszu miały zapalone 
lampiony. Na boisku przy ognisku 
mieszkanki przygotowały kawę, 
częstowały rogalikami  i innymi 
kulinarnymi specjałami. Przy ogni-
sku odbyło się pieczenie kiełbasek. 
Wszystkich zaskoczył proboszcz 
ks. Rajmund Lipp, który przekazał 
uczestnikom imprezy słodycze oraz 
zapewnił, że dołoży starań aby kolejne 
obchody św. Marcina były jeszcze 
bardziej atrakcyjne.

9 listopada w Krobuszu miało miejsce 
czołowe zderzenie opla corsy z fordem 

transitem. Kierowcom obu pojazdów nic 
poważnego się nie stało. Poszkodowanym 
został natomiast strażak z OSP w Białej, 
który wysiadając ze strażackiego pojazdu 
skręcił w nodze kostkę. Karetka zabrała 
go do szpitala.

Strażak
poszkodowany
w wypadku

Nasze gminne 
bezrobocie
Na terenie gminy Biała zamieszkuje 429 
bezrobotnych, w tym 257 kobiet. Prawo 
do zasiłku posiadają tylko 34 osoby. Na 
terenie wiejskim w gminie zamieszkuje 
297 bezrobotnych, w tym 96 do 25 roku 
życia. Długotrwale bezrobotnych jest 257 
osób. Powyżej 50 roku życia bez pracy 
pozostaje 112 osób, bez kwalifikacji 
zawodowych 146, a bez wykształcenia 
średniego 310 osób.

W tegorocznej XIII Wo-
jewódzkiej Edycji 

Konkursu SUPERMLEKO 
2011 komisja konkursowa 
w kategorii II obejmującej 
gospodarstwa produkujące 
powyżej od 54 tys. Do 150 
tys. litrów mleka II miej-
sce zajęło gospodarstwo 
Reinharda i Gerdy Wollny 

SUPERMLEKO 2011
z Nowej Wsi.
 Właściciele gospodarstwa 
hodują 30 sztuk bydła rasy 
czerwono – białej olsztyńsko 
– fryzyjskiej, w tym 20 krów 
mlecznych.  Posiadają 20 ha 
gospodarstwo.
 Więcej informacji o lau-
reatach przedstawimy w ko-
lejnym wydaniu „PB”.
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W rocznicę
odzyskania
niepodległości

9 listopada 2011r. w Szkole Filialnej 
w Gostomi odbył się uroczysty apel 

z okazji obchodów Dnia Niepodległości 
przygotowany przez uczniów klasy 
III pod kierunkiem katechety pana 
Tomasza Heda. Przedstawienie było 
ciekawe i na pewno cieszy to, że nadal 
pamiętamy o tamtych wydarzeniach 
i ludziach, którzy oddali życie za naszą 
Ojczyznę.
 Przez pamięć oddajemy im hołd 
i okazujemy swój patriotyzm

Usługi laboratoryjne 
dla mieszkańców

W związku z likwidacją laboratorium 
w bialskim szpitalu ogłoszony został 
przetarg na świadczenie usług labo-
ratoryjnych.  W ramach przetargu 
wyłoniono świadczeniodawcę na 
usługi laboratoryjne dla szpitala 
w Białej, które będą wykonywane 
przez Laboratorium Medyczne dr 
n.med. Teresy Frydy z Katowic. Przy 
szpitalu – jak informuje Wanda Fassa 
– przełożona pielęgniarek – urzą-
dzony został punkt poboru krwi dla 
pacjentów z zewnątrz. Odpłatność 
za te usługi została określona w 
opracowanym cenniku.

W listopadzie na I Woje-
wódzkim Turnieju Kół 

Gospodyń Wiejskich w Prószkowie 
zespół członkiń Społecznego KGW 
z Chrzelic zajął I miejsce.
 W turnieju uczestniczyło osiem 
KGW, które w ramach konkur-
sowych zmagań musiały zapre-
zentować kulinarne umiejętności. 
Chrzeliczanki zaprezentowały 
potrawę z ziemniaków.
 Następnie przedstawiły w ra-
mach konkursowych zmagań 
satyryczną scenkę dotyczącą 
równouprawnienia na wsi, za-
śpiewały również dwie piosenki 

ludowe oraz zaprezentowały 
zabytki Chrzelic.
 Mówi Teresa Tarach – prze-
wodnicząca Społecznego Koła 
Gospodyń Wiejskich w Chrzeli-
cach: - Zajęcie przez nasze panie 
pierwszego miejsca w turnieju 
zaskoczyło nas, a jednocześnie 
bardzo ucieszyło. To sukces zna-
czący, który będzie dla członkiń 
naszego Koła mobilizujący do dal-
szej efektywnej pracy na rzecz 
lokalnego środowiska.
 Kolejnych sukcesów życzy 
chrzeliczankom GCK i PB.

Sukces Społecznego KGW
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Wszystkim delegacjom, znajomym, sąsiadom i przy-
jaciołom za wyrazy współczucia i udział w pogrzebie 

drogiego naszym sercom
Śp. Herberta Czecha

Podziękowanie składa matka i rodzeństwo

Nasze mniejszościowe sprawySkarga 
na bialskiego 
burmistrza 
rozpatrzona

Skargę trzech lokatorów zamieszka-
łych w Białej przy ul. Prudnickiej 8 

wniesioną � września �011 r. w sprawie 
znaczącego podniesienia stawek za cen-
tralne ogrzewanie Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej, która ją rozpatrywała 
uznanała za zasadną.

 Po dokonaniu rozliczenia kosztów 
centralnego ogrzewania w tym budynku 
okazało się, że gmina nie zwiększała 
stawek opłat za 1 m kw. powierzchni 
grzewczej  od kilku lat, natomiast 
uiszczane przez lokatorów stanowiły 
wyłącznie zaliczkę na poczet centralnego 
ogrzewania.
 Rozliczenia dostarczanego do mieszkań 
ciepła za okres 2010/2011 dokonano po raz 
pierwszy po wprowadzeniu komputero-
wego systemu rozliczeń. W przypadku 
budynku przy ul. Prudnickiej 8 w Białej 
stwierdzono, że koszty utrzymania 
kotłowni w tym budynku wyniosły 
w tym okresie 29.471,48 zł., co przy 
przeliczeniu na metraż powierzchni 
grzewczej pozwoliło  na określenie kosztu 
jednostkowego w wysokości 13,52 zł. 
14 lipca na spotkaniu z mieszkańcami 
burmistrz zobowiązał się, że rozliczenia 
za zużyte ciepło w okresie 2010/2011 
zostaną anulowane. I takie działania 
zostały podjęte, zważywszy na to, 
że mieszkańcy nie mieli żadnego wpływu 
na wysokość ponoszonych kosztów 
za ogrzewanie mieszkań w budynkach 
komunalnych. 
 Jednocześnie na okres od 1.08.2011 
do 31.05.2012 opracowany został 
regulamin rozliczania kosztów energii 
cieplnej w budynkach komunalnych. 
Stawka za 1 m kw. powierzchni grzew-
czej za centralne ogrzewanie w sezonie 
grzewczym wynosić będzie 9 zł za 1 m 
kw. 
Gmina podjęła również działania  
na rzecz oszczędności w tym zakresie 
między innymi poprzez:

 zamontowanie zaworów i liczników 
zużycia ciepła,
zatrudnienia do obsługi kotłowni 
pracownika,
rozbudowy centralnego ogrzewania 
na ul. Prudnickiej 8 i ocieplenie ścian 
tego budynku,
modernizacja pieca grzewczego.

 Firma ECO obsługująca kotłownię 
przy ul. Prudnickiej 10 wyraża zgodę 
na modernizację kotłowni i podłączenie 
jej do kotłowni  w budynku Urzędu Miej-
skiego. Ocenia się, że podjęte działania 
pozwolą na efektywne wykorzystanie 
pieca grzewczego co obniży koszty 
do około 5 zł za 1 m kw. powierzchni 
grzewczej.

-

-

-

-

Ławnicy wybrani
Na październikowej sesji Rady Miejskiej w Białej w głosowaniu tajnym radni wybrali 
na ławników do Sądu rejonowego w Prudniku na kadencję 2012 – 2015 Helenę 
Domaszewską z Pogórza i Artura Sztechmilera z Kolnowic. H.Domaszewska jest 
emerytowanym pracownikiem administracji samorządowej, natomiast A.Sztechmiler 
pracownikiem bialskiego Urzędu Miejskiego.

KRONIKA POLICYJNA Zaproszenie
9 grudnia o godz. 
11,00 w Sali Gminnego 
Centrum Kultury w 
Białej odbędzie się 
mikołajkowe spotkanie 
działaczy i zawodni-
ków – członków Ludo-
wych Zespołów Spor-
towych działających 
na terenie bialskiej 
gminy. Przewidziane 
są między innymi 
zawody sportowe 
i rekreacyjne.
Zapraszamy

Rozmowa z Januszem Stolar-
czykiem – przewodniczącym 
prudnickiego Zarządu 
Powiatowego Towarzystwa 
Społeczno – Kultural-
nego Niemców na Śląsku 
Opolskim.

- Co wpłynęło na to, że zdecy-
dował się Pan na kandydowanie 
na przewodniczącego Powiatowego 
Zarządu DFK?
- Do objęcia funkcji przewodniczącego 
w powiecie prudnickim namawiał 
mnie dotychczasowy przewodniczący 
Robert Roden, który ze względu 
na liczne obowiązki nie kandydował 
w kolejnych wyborach do władz 
mniejszościowej organizacji. Nie bez 
wahania wyraziłem zgodę, bo dobrze 
znam język niemiecki. To był atut.

- Jakie działania mniejszościowej 
organizacji w powiecie uważa Pan 
za najważniejsze?
- Duże znaczenie przywiązujemy 
do działań na rzecz przywracania 
pamięci. Przez wiele lat historia 
tych ziem była zafałszowana, czas 
na pokazanie prawdy. Ważne są dla 
nas działania na rzecz rozwoju kultury, 
propagowania tradycji specyficznej 
dla mieszkańców tej ziemi. Ważna 
jest również nauka niemieckiego 
w szkołach. 

- Skąd Wasze ogniwa na terenie 
działania otrzymują na te cele 
środki finansowe?
- Finansowane są one ze środków 
otrzymywanych od rządu niemiec-
kiego i polskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

- Teren Waszego działania wykracza 
poza obszar powiatu prudnickie-
go.
- Podlegają nam koła mniejszościowe 
w Nysie i Głuchołazach, ponieważ 
są one liczebnie niewielkie i nie ma 
sensu tworzenia oddzielnych struktur 
powiatowych w Nysie.

- Od kilku lat obserwujemy wzra-
stającą działalność organizacji 
wiejskich, w tym kół DFK? To chyba 
cieszy?
- To prawda, można to zaobserwować 
doskonale na przykładzie Chrzelic, 
gdzie mieszka m. Nie jesteśmy 

osamotnieni w tych działaniach. 
Na wsi nasi członkowie są również 
członkami rad sołeckich, kół Odnowy 
Wsi, KGW, kół gospodyń śląskich 
i innych organizacji. Efekty tych 
działań są więc wspólnym dziełem 
wielu ludzi. Wszyscy uczymy się 
społeczeństwa oby watelsk iego, 
funkcjonowania w ramach demo-
kracji, nieważne jest tu pochodzenie, 
poglądy, ważne to co ludzie chcą 
zrobić sami dla siebie.

- Czy niepokoi Pana to, że wielu 
młodych ludzi wyjeżdża do pracy 
za granicę. Rozłą ka nie służy 
trwałości związków małżeńskich, 
negatywnie wpływa w wielu przy-
padkach na wychowanie dzieci? 
- Takie są niestety w części przypadków 
koszty rozłąki z rodzinami pozo-
stającymi w kraju. Ludzie ci muszą 
zdecydować gdzie chcą mieszkać 
z rodzinami. Sądzę, że większość 
z nich wróci do Polski i tu rozpocznie 
działalność zawodową inwestując w nią 
zarobione za granicą pieniądze.

- Czego życzy Pan członkom i miesz-
kańcom gminy na święta i w Nowym 
roku?
- Przede wszystkim, aby świąteczny 
czas przeżyli w pokoju ducha, ciepła 
i radości, aby przeżywali je w wy-
miarze duchowym. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: R.Nowak

23.10. – w Chrzelicach sprawca wkradł się do budynku mieszkalnego przez 
otwarte okno i skradł telefon komórkowy i dokumenty tożsamości.
24.10. sprawca lat 26 zamieszkały w Gostomi znęcał się fizycznie 
i psychicznie nad członkami rodziny.
24.10. na obwodnicy w Łączniku 46-letni kierowca spowodował 
wypadek drogowy w wyniku którego dwie osoby zostały ranne. 
3.11. na trasie Dębina – Łącznik kierowca lat 47 spowodował wypadek 
drogowy. Jedna osoba została ranna.
6.11. trzej sprawcy (lat 22,23 i 26) na trasie Gostomia – Rostkowice 
uszkodzili baner reklamowy wartości 700 zł.
9.11. – 17-letni sprawca w Łączniku za pośrednictwem SMS groził 
pozbawieniem życia, przy czym groźba ta u poszkodowanego wzbudziła 
obawę jej spełnienia.
14.11. – 52-letni sprawca w Białej groził pozbawieniem życia miesz-
kańcom jednej z posesji.

W okresie od 29.10 – do 15.11. na terenie gminy zatrzymano sześciu 
pijanych rowerzystów w Łączniku, Brzeźnicy, Górce Prudnickiej  i na 
trasach Prężyna – Prężynka, Radostynia – Krobusz i Chrzelice – Łącznik 
i Biała – Otoki. Dwóch z nich posiadało przy sobie marihuanę. Również 
dwóch rowerzystów poruszało się po drodze publicznej wbrew orzeczo-
nym zakazom prowadzenia pojazdów mechanicznych. Najstarszy ze 
sprawców miał 68 lat.

•

•

•

•

•

•

•
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Jubileusz świątyni
W październiku kościół 

parafialny pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP 
w Olbrachcicach obchodził 
uroczystość 150 rocznicy 
istnienia i 100. rocznicy 
konsekracji świątyni. 

Pierwsza świątynia była kapliczką , którą 
poświęcił 2 grudnia 1861 r. ks. dziekan 
Rak, inspektor szkolny i proboszcz 
z Prężyny jako komisarz biskupi.
   Pierwsze uroczyste nabożeństwo 
zostało odprawione przez ks. Hoffma-
na, proboszcza z Solca, który wygłosił 
kazanie w języku niemieckim i odprawił 
uroczystą sumę. Natomiast ks. Lorek 
proboszcz z Gostomi wygłosił kazanie 
w języku polskim, a wikary z Głogówka 
ks. Knappe odprawił pierwsze uroczyste 
nieszpory. Z okazji jubileuszu 50-lecia 
istnienia kościoła bp ks. Karol Augustin 
dokonał konsekracji kościoła. Biskup 
urodził się w Olbrachcicach, tu uczęsz-
czał do szkoły. Uroczystość konsekracji 
miała miejsce 21 października 1911 r. 
W tym samym roku kościół otrzymał 
nowe organy wykonane przez firmę 
Beschdorf z Nysy. 
 W setną rocznicę kościoła – 22 
października 1961 r. Jubileuszowym 
uroczystościom przewodniczył wywodzący 
się również z Olbrachcic bp ks. Wacław 
Wycisk, który odprawił sumę pontyfikalną 
w obecności licznie zgromadzonych 
kapłanów i wiernych. Na wiosnę 1969 
r. bp ks. W. Wycisk poświęcił nowe 
tabernakulum, które było jego osobistym 
darem dla olbrachcickiej świątyni. Na nim 
umieszczono herb biskupa. Bp Wacław 
Wycisk zgodnie ze swoją wolą został 
pochowany przy murze prezbiterium 
na cmentarzu przy kościele, Olbrachcice 
mają swoją grotę lurdzką przy drodze 
do Solca, której fundatorem był Wacław 
Grohlich. Została ona wzniesiona w 1938r. 

Po uroczystości stulecia konsekracji 
kościoła parafialnego w Ol-

brachcicach zapytaliśmy ks.biskupa Jana 
Kopca na temat lokalnych uroczystości 
kościelnych.
Redakcja: - Czym są dla lokalnych wspólnot 
parafialnych uroczystości jubileuszowe 
w parafiach?

Bp Jan Kopiec: - Wszystko zależy od samych 
ludzi jak z tego skorzystają, ale najważniejszym 
sensem jest szukanie i budowanie własnej 
tożsamości, w ciągłości tego co buduje, 
co łączy ludzi według pewnych treści dlatego, 
że gdyby tego zabrakło to właściwie poruszamy 
się ciągle gdzieś tam po rozczłonkowanych 
dziedzinach. Natomiast takie uroczystości, 
w wymiarze bardzo lokalnym powodują, 
że ludzie czują się współgospodarzami tego 
wszystkiego.
- Takie uroczystości zapewne spełniają rolę 
integracji lokalnych społeczności?
- Oczywiście, ale to integracja w kontekście 
jednak ciągłości tego dziedzictwa w które się 
wchodzi, które daje jakieś określone oblicze 
i dniowi dzisiejszemu, ale także jest wyciąganiem 
dla przyszłości pewnych określonych treści. 
Stąd myślę bierze się dzisiaj taki rekonesans 
wszystkich uroczystości od jubileuszy kościołów, 
szkół, straży pożarnych, wszystkich innych 
organizacji lokalnych. 
- Czy takie uroczystości kościelne umacniają 
również naszą wiarę?
- Sądzę, że tak się dzieje, że na nowo z całą 
mocą mamy świadomość wspólnoty, potrzebę 
jej umacniania.

po odbyciu przez fundatora pielgrzymki 
do Lourdes. W 1999 r. przeprowadzono 
remont groty i upiększono jej otoczenie 
dzięki finansowemu wsparciu ze strony 
siostrzenicy żony fundatora zamieszkałej 
w Niemczech. W skład olbrachcickiej 
parafii wchodzi również sąsiednia wioska 
– Słoków. 

JubileuszOwe ObchOdy
23 października o godz. 11,00 w pięknie 
przystrojonej świątyni uroczystą mszę 
jubileuszową odprawił biskup pomocniczy 
Diecezji Opolskiej ks. Jan Kopiec z udziałem 
księży z okolicznych parafii.
 Ks. Biskupa powitał miejscowy proboszcz 
a sołtysi Olbrachcic 
i Słokowa – Jan 
Smiatek i Irena 
Ułan wręczyli wią-
zankę kwiatów.
 W okoliczno-
ściowej homilii 
biskup nawiązał 
do znaczenia rocz-
nicowych obcho-
dów w życiu parafii, 
łączności z tymi, 
którzy przekazali 
nam wiarę naszych 
przodków i dla jed-
ności we wspólnocie 
wiernych. Bp Jan 
Kopiec wspomniał 
również o biskupach 
Karolu Augustinie 
i Wacławie Wycisku 
którzy pochodzi-
li z Olbrachcic.
Na zakończenie 
uroczystej mszy św. bp J.Kopiec powiedział 
między innymi: 
- Niech ta rocznica stulecia konsekracji 
kościoła napełni Was nową siłą i nową 
radością. Tego oczekujemy by nie stać 
w miejscu, by się nie cofać, ale iść ciągle 
naprzód, bo ciągle nam dobrych ludzi 

potrzeba i silnych i uczciwych, tych może 
dać tylko Pan, który w tajemniczy sposób 
zamieszkał wśród nas, zamieszkał w tej 
świątyni.. Cieszcie się więc tym jubileuszem, 
a jednocześnie zbierajcie nowe siły, by na-
stępne pokolenia też mogły powiedzieć: 
- Dzięki dobrym naszym mieszkańcom z roku 
2011 kiedy żeśmy czcili stulecie konsekracji 
myśmy podtrzymali tę wiarę i przenieśli 
ją w następne pokolenia. I cieszyłbym się 
kochani gdyby po mnie za pięćdziesiąt lat 
na stupięćdziesięciolecie konsekracji był 
tu znowu biskup i powiedział: dziękujemy 
Olbrachcicom za wspaniałą postawę 
o za utrwalenie tego porządku, którego 
będziecie przestrzegać świadomie bardzo 

wewnętrznie dobrze 
uformowani. To byłoby 
moim najpiękniejszym 
życzeniem, jak życzenie 
Wam pomyślności i re-
alizowania dobra, byście 
ciągle do tego poziomu 
dochodziliby Pan, który 
sto lat temu wziął tę świą-
tynię w swoje władanie 
był w Waszych sercach 
i był zawsze przyczyną 
wszelkiego dobra, Nie ma 
piękniejszego życzenia. 
I ja to najpiękniejsze 
życzenie Wam prze-
kazuję.
Mszę św. uświetnił udział 
w niej orkiestry dętej 
z Rzędowic, w której 
proboszczem był ks. 
Henryk Prygiel obecny 
olbrachcicki proboszcz. 
Wystąpił również miej-

scowy chór parafialny. W czasie uroczystej 
koncelebry bp J.Kopiec poświęcił nowy 
dzwon, który jest darem mieszkańców 
paraf ii. Zostanie on zamontowany 
na kościelnej wieży. Mszę św. zakoń-
czyło uroczyste dziękczynne Te Deum. 
Po uroczystości w kościele pod namiotem 

na placu przed remizą OSP odbyła się 
biesiada. Nie zabrakło grilla oraz występów 
duetu Alicja i Patrycja z Chrząszczyc. 
Po południowym nabożeństwie przed 
grotą lurdzką odprawionym przez pro-
boszcza ks. Henryka Prygiela mieszkańcy 
bawili się pod namiotem. W godzinach 
wieczornych odbyła się zabawa taneczna 
z udziałem braci Weinkopf.

Olbrachcicki proboszcz
ks. Henryk Prygiel: - To była wzru-
szająca uroczystość. Jestem bardzo 
zbudowany postawą wszystkich 
parafian i gości. Parafianie sami 
przygotowali tę uroczystość, dziękuję 
im za to. Na pewno ta uroczystość 
pozostanie w naszych sercach i naszej 
pamięci. To budujące i mobilizuje 
do kolejnych działań w lokalnym 
środowisku.
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Święty Marcin w Białej
Zł

ot
e 

go
dy Eryka i Alojzy Ernst 

zam. Krobusz, ślub: 04.11.1961 r.

Klara i Jan Gaier
zam. Krobusz, ślub: 11.11.1961 r.

  Agnieszka Drozd z Nowej Wsi Prudnickiej
i Adrian Grelich z Chrzelic
– dn. 22.10.2011 r. w Solcu

  Ewa Warzybok z Grabiny
i Marek Urbacz z Krapkowic
– dn. 25.10.2011 r. w Grabinie
  Anna Cieślik z Białej
i Daniel Spyra z Białej
– dn. 28.10.2011 r. w Białej

  Rozwita Stroka z Czartowic
i Mariusz Koziński z Raciborza
– dn. 05.11.2011 r. w Golczowicach

11 listopada w 93 rocznicę odzyska-
nia niepodległości w godzinach 

popołudniowych w bialskim kościele 
parafialnym o. Krzysztof Gorzelnik 
odprawił mszę św. w intencji Ojczyzny. 
W okolicznościowym kazaniu wska-
zał na potrzebę doskonalenia pracy 
na rzecz patriotycznego wychowania 
młodzieży oraz świadomego zaan-
gażowania w działalność społeczno 
– polityczną Polaków.
 Po mszy św. delegacje Urzędu 
Miejskiego, Rady Miejskiej, Platformy 
Obywatelskiej, MGOK i strażaków 
złożyły symboliczne wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem na bialskim 
Rynku.
 Następnie w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego odbył się kon-
cert Emilii Komarnickiej, wnuczki 
nieżyjącego już mieszkańca miasta 
Zbigniewa Komarnickiego, nauczy-

ciela, działacza społecznego, historyka 
i długoletniego przewodniczącego 
Bialskiego Towarzystwa Społeczno 
– Kulturalnego. Emilia Komarnicka 
- aktorka teatralna i telewizyjna, 
piosenkarka zaprezentowała publicz-
ności utwory znanych piosenkarzy 
i artystów scen krajowych. Wyraziła 
radość ze spotkania w Białej, z którą 
od lat jest blisko związana. Jej występ 
spotkał się z gorącym przyjęciem przez 
publiczność. Sala wypełniona była 
po brzegi, a po koncercie zgromadzeni 
na stojąco zgotowali artystce gorące 
owacje.
 Podziękowania E.Komarnickiej 
złożył również bialski burmistrz Ar-
nold Hindera, który powiedział m.in., 
że Biała ma dwóch wielkich artystów. 
Pierwszym był pochodzący również 
z Białej piosenkarz Wiktor Zatwarski, 
drugim jest Emilia Komarnicka.

10 listopada 2001r. po raz 
kolejny Publiczne Przed-

szkole w Białej zorganizowało 
obchody ku czci św. Marcina.
 O 16.30 wyruszył z Rynku 
pochód w kierunku przedszkola. 
Na jego czele był jeździec na ko-
niu symbolizujący św. Marcina, 
za nim podąża ła ork iestra , 
a następnie dzieci z rodzicami 
oraz nauczyciele.
 Przed budynkiem przedszkola 
czekał na dzieci kosz pełen słody-
czy pozostawiony z wdzięczności 
przez św. Marcina.
 Następnie odbyły się występy 
przygotowane przez dzieci razem 
z nauczycielkami grup: II,III i IV. 
Wszystkich zebranych przywitała 
pani wicedyrektor Edyta Bożek, 
historię św. Marcina przypomniał 
o.Krzysztof – kamilianin. Obecni 
byli również dyrektor bialskiego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Lesław Czerniak, kleryk oraz 
siostra Elżbietanka, która przy-
grywała na gitarze.  

 Po występach pani dyrektor 
zaprosiła wszystkich obecnych 
na kawę i rogaliki. Imprezie 
towarzyszyła bardzo miła i ciepła 
atmosfera.

11 listopada w Białej
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Zaduszki artystyczne

6 listopada w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej odbyły się Za-
duszki artystyczne zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w Białej. 

Z programem artystycznym przygotowanym według scenariusza Elżbiety Malik 
wystąpili soliści ze Studia Piosenki, członkowie teatru 103 „One i On” oraz tancerze 
zespołu „Stars”. W przygotowaniach imprezy wzięli udział Iwona Preusner, Alek-
sandra Hindera, Joanna Baran i Waldemar Orłowski. Efektowne dekoracje sceny 
przygotowała Danuta Henjemann nagłośnienie i światło Olaf Scholz. Publiczność 
dopisała, sala była wypełniona do ostatniego miejsca.

 x  x  x 

Poezja jest siłą zdolną 
ocalić człowieka.
Niesłabnący afrodyzjak,
dlaczego dla tak niewielu?

Ciało i dusza razem.
Usiłujesz ją zamknąć we wzorzec,
jakbyś chciał zakończyć
tablicę Mendelejewa.

To błądzący po pustyni aborygeni.
Nikt nie podołał jej,
jak byś chciał zabić miłość,
marzenia idiotów, przecież istnieją.

Poeta umiera wiele razy
i to jest powodem, 
że najpóźniej. 
Ale cóż to za różnica. 

Nie ma silnych na rów
Od wielu miesięcy mieszkaniec Żabnika Bernard Czajka podejmuje 

działania na rzecz zabudowy rowu przebiegającego wdłuż jego posesji. 
Do niego – jak informuje zainteresowany ścieka woda z ulicy głównej prowa-
dzącej przez wieś, a także z sąsiednich posesji. Przed wojną za jego i sąsiada 
posesjami znajdował się staw. W 1945 r. wycofujący się żołnierze niemieccy 
porzucili w stawie broń, a mieszkańcy w obawie o bezpieczeństwo kąpiących 
się tam dzieci zasypali staw. Woda z rowu podtapia zabudowanie gospodarcze 
B.Czajki, jedna ze ścian pęka i grozi zawaleniem. Najlepszym rozwiązaniem 
byłoby odprowadzanie ściekającej do rowu wody rurami kanalizacyjnymi, 
a następnie ich zasypanie. Niestety podejmowane przez niego działania 
nie przynoszą efektów. Kto więc może pomóc Bernardowi Czajce?

4 listopada Wiktoria Batel młoda tancerka z Otok w konkurencji Latino 
Show solo fermale podczas Woord Latino and Specjal Couple dance 

Festiwal w czeskim Libercu zajęła piąte miejsce.

Sukces Wiktorii z Otok

20 listopada na jubileuszowym XX Wojewódzkim Przeglądzie Zespo-
łów i Chórów Mniejszości Niemieckiej w Walcach uczestniczyło 

26 zespołów. O wielkim sukcesie mogą mówić: zespół śpiewaczy i chór 
z Chrzelic i Łącznika. Ariam zajął I miejsce, a Seniores – drugie. 
 Solistka Weronika Haberecht z chóru Ariam za wykonanie piosenki z reper-
tuaru Abby zdobyła specjalną nagrodę. Zespoły prowadzi Iwona Preusner.
 Mówi Iwona Preusner: - Bardzo cieszymy się z osiągniętych na te-
gorocznym  przeglądzie sukcesów. Stanowią one dla nas inspirację do 
dalszej efektywnej pracy. GCK gratuluje i życzy dalszych sukcesów.

Wielki sukces
naszych chórów

W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzymy Tobie sercem całym
zdrowia, szczęścia, pomyślności
i w nauce i w miłości.
Bądź radosna, wesolutka, 
piękna, zgrabna i śliczniutka.
No i tak na do widzenia 

niech się spełnią Twe marzenia.
Dużo zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego 

życzą
babcia Gizela,

ciocia Patrycja z rodziną.
Tomek całuje i śpiewa sto lat

Życzenia dla Michaliny Spychały

Życzenia dla Ewy Baran

Z okazji rocznicy Urodzin
moc gorących życzeń,
dużo szczęścia i uśmiechów,
spełnienia marzeń oraz
samych radosnych chwil

życzą
Gizela i Patrycja 

z rodziną.
Tomek całuje i śpiewa sto lat.

Życzenia dla Marceliny Spychały
Osiemnasty nadszedł już roczek,
zrobiłaś kolejny w dorosłość kroczek.
Niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja
i to co złe z dala omija.
Wszystko czego pragniesz
by się spełniło i by tak 
jak chcesz zawsze było.

Dużo zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego

życzą
Chrzestna Patrycja z rodziną

i babcia Gizela.
Tomek całuje i śpiewa sto lat.
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STYCZEŃ 2012
08.01 Koncert Noworoczny
16.01 – 28.01 Ferie zimowe w ośrodku 
kultury
Warsztaty artystyczne dla wszystkich 
grup działających przy GCK
22.01 - Dzień Seniora
Halowe turnieje piłkarskie dla szkół 
podstawowych i gimnazjalnych
Otwarty turniej skata sportowego 
29.01 – Wernisaż fotografii „Powódź” 
– Franciszek Grin

LUTY 2012
14.02 - Filmowa noc dla zakochanych
Otwarte mistrzostwa gminy w piłce 
halowej
Halowy piłkarski turniej dla ogniw LZS 
26.02 – Wernisaż fotografii „Kwiaty” 
– Małgorzata Skowronek

MARZEC 2012
11.03 - Koncert z okazji dnia ko-
biet
25.03 – Wernisaż fotografii „Zwie-
rzęta w obiektywie” Muzeum Ziemi 
Prudnickiej
28.03 Konkurs zdobienia jaj wiel-
kanocnych
Turniej wiedzy pożarniczej
Gminne Konkursy Recytatorskie
Halowe mistrzostwa gminy trampkarzy

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Halowe mistrzostwa Podokręgu 
Prudnik trampkarzy

KWIECIEŃ 2012
Festiwal „Muzyka w kościołach”
Otwarte mistrzostwa gminy w te-
nisie stołowym 
Gminne eliminacje do piłkarskich 
turniejów: „Tymbark” M. Wielgusa
29.04 Wernisaż „Rodzinne pasje” 
Krystyna i Jerzy Górowie

MAJ 2012
03.05 Koncert z okazji Święta Kon-
stytucji 3 Maja
20.05 Festiwal orkiestr dętych i ze-
społów mażoretkowych 
27.05 Wernisaż „Grafika” Marek 
Bień
Zawody sportowo- rekreacyjne 
jednostek OSP
Turniej piątek piłkarskich

CZERWIEC 2012
03.06 Gminny przegląd zespołów 
artystycznych w Łączniku
10.06 Festyn rycerski w Solcu
Powitanie lata w Pogórzu
16.06 Piknik rodzinny w Ligocie 
Bialskiej
 Gminne zawody strażackie
29.06 Wernisaż prac Aleksandry 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

i Danuty Hejneman
30.06 – 01.07 Dni Białej
Turniej piłkarski o puchar Bur-
mistrza
Międzynarodowy turniej piłkarski 
trampkarzy

LIPIEC 2012
Akcja – lato 2012
13.07 Kino pod gwiazdami
27.07 Wieczór karaoke
29.07 Wernisaż prac młodzieży 
działającej przy GCK w Białej
29.07 Biesiada wakacyjna w Ra-
dostyni
Turniej piątek piłkarskich
Turniej tenisa stołowego

SIERPIEŃ 2012
Akcja Lato 2012

11 – 12.08 – Dni Chrzelic – Między-
narodowe zawody strażackie
19.08 Dożynki wiejskie w Pogórzu
25 – 26.08 – Wyścigi drezyn kole-
jowych
31.08 – Wernisaż „Plastusie” Agata 
Lewandowska, Daria Thiel, Anna 
Geisler
Turniej piątek piłkarskich
Turniej tenisa stołowego

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

WRZESIEŃ 2012
01-02.09 Dożynki gminne w Gostomi
29.09 Festyn pieczonego ziemniaka 
w Pogórzu
30.09 - Wernisaż prac plastycznych

PAŹDZIERNIK 2012
06.10 Oktoberfest w Radostyni
27.10 Filmowa noc horrorów
28.10 Wernisaż – malarstwo Michał Łach
Turniej skata sportowego

LISTOPAD 2012
04.11 Zaduszki Artystyczne
11. 11 Rocznica Odzyskania Nie-
podległości
25.11 Wernisaż – malarstwo Bolesław 
Polnar
Zabawa Andrzejkowa

 
GRUDZIEŃ 2012

06.12 Mikołajki
Weihnachtsfeier w Łączniku
26.12 Koncert kolęd
Mikołajkowy turniej tenisa stołowego

W kalendarzu podano wybrane imprezy 
organizowane lub współorganizowane przez 
MGOKSTiR w Białej, ponadto organizowane 
są cykliczne imprezy o mniejszym zasięgu, 
o których informujemy na plakatach. Wszystkie 
daty są orientacyjne i mogą ulec zmianie

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Kalendarz planowanych
imprez kulturalnych 2012

Już po raz czwarty, 18 listopada Europa 
obchodzi Dzień Wiedzy o Antybioty-

kach (EDWA). Został on ustanowiony 
w �008 roku przez Komisję Europejską 
na wniosek Europejskiego Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób.

 Celem Europejskiego Dnia Wie-
dzy o Antybiotykach jest zwrócenie 
uwagi i podniesienie świadomości 
zarówno społeczeństwa, polityków 
jak i profesjonalistów medycznych 
na temat niezwykle groźnego zjawiska 
w obszarze zdrowia publicznego, jakim 
jest narastająca i szybko rozprzestrze-
niająca się oporność na antybiotyki 
wśród drobnoustrojów wywołujących 
najważniejsze i najpowszechniejsze 
zakażenia u człowieka. 
 Ogromny postęp w dziedzinie 
mikrobiologii i chorób zakaźnych 
spowodował, że na jakiś czas choroby 
te i zakażenia przestały być tak groźne, 
jak były jeszcze kilkadziesiąt lat temu. 
Stało się to przede wszystkim dzięki 
wprowadzeniu antybiotyków i szczepień 
ochronnych. Wiele gatunków bakte-
ryjnych wykazało jednak niezwykłą 
zdolność adaptacji do nowej sytuacji 
– powszechnego stosowania antybio-
tyków - „wytwarzając” i pozyskując 
nowe mechanizmy oporności na te 
grupę leków. W latach 90. XX wieku 
choroby zakaźne i zakażenia stały się 
znowu ogólnoświatowym problemem. 
Praktykujący lekarze napotykają coraz 
to nowe, „niszczycielskie” szczepy 
bakterii, powstałe w wyniku naturalnej 
selekcji bakterii opornych na antybio-

18 listopada Europejskim Dniem
Wiedzy o Antybiotykach
tyki. Nie tylko udaje im się przeżyć 
w obecności wielu leków, ale także 
łatwo się rozprzestrzeniają, głównie 
z powodu nadużywania i niewłaściwego 
stosowania antybiotyków.
 Konsekwencją tego zjaw iska 
jest ograniczenie możliwości skutecznego 
leczenia infekcji, a wiec zwiększająca się 
zachorowalność i śmiertelność z powodu 
zakażeń. Z raportu Europejskiego Cen-
trum Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(ECDC) wynika, że z powodu infekcji 
bakteriami opornymi na antybiotyki 
w UE co roku umiera 25 tys. ludzi. 
Główną przyczyną powstawania, selekcji 
i rozprzestrzeniania się bakterii opor-
nych na antybiotyki jest powszechne 
nadużywanie tej grupy leków.
 Narastająca oporność jest tym bardziej 
niebezpieczna, bowiem jednocześnie 
zmniejszyło się zainteresowanie firm 
farmaceutycznych poszukiwaniem no-
wych leków przeciwdrobnoustrojowych. 
W ostatnich dwudziestu latach wpro-
wadzono jedynie dwa nowe antybiotyki 
i to o bardzo wąskich wskazaniach. 
Dlatego jedynym wyjściem na dziś 
jest racjonalna antybiotykoterapia 
i stosowanie antybiotyków jedynie tam, 
gdzie mogą one naprawdę przynieść 
korzyść.
 W całej Europie nadużywanie anty-
biotyków jest zjawiskiem powszechnym, 
a według statystyk uzyskanych w Eu-
ropejskim Programie Monitorowania 
Konsumpcji Antybiotyków ESAC 
(European Surveillance of Antibiotic 
Consumption), Polska zajmuje pod 
tym względem miejsce w ścisłej 

czołówce. Najgorsze jest to, że stosuje 
się je w infekcjach wirusowych, gdzie 
przecież są nieskuteczne.
 Celem Europejskiego Dnia Wie-
dzy o Antybiotykach w 2011 roku 
jest podniesienie świadomości całego 
społeczeństwa na temat zagrożenia dla 
zdrowia publicznego, jakim jest oporność 
na antybiotyki, a co za tym idzie racjo-
nalnego stosowania antybiotyków. 

Informację przygotował: 
Adam Piotrowski 

Kierownik Oddziału Epidemiologii
Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Prudniku

Już po raz czwarty, 18 listopada Europa 
obchodzi Dzień Wiedzy o Antybioty-
kach (EDWA).Został on ustanowiony 
w 2008 roku przez Komisję Europejską 
na wniosek Europejskiego Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób. Ma on 
na celu zwrócenie uwagi na problem, 
jakim jest wzrost antybiotykoopornosci 
drobnoustrojów przy jednoczesnym 
braku nowych antybiotyków. Problem 
ten z roku na rok narasta. Oporność 
na antybiotyki stała się cechą nie tylko 
bakterii szpitalnych, ale także tych, 
które wywołują zakażenia pozaszpitalne 
zwłaszcza pneumokoków. Powoduje 
to, że leczenie zakażeń jest coraz mniej 
skuteczne, a konsekwencje są coraz 
bardziej tragiczne. Z raportu Europej-
skiego Centrum Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) wynika, że z powodu 

infekcji bakteriami opornymi na an-
tybiotyki w UE co roku umiera 25 tys. 
ludzi. Główną przyczyną powstawania, 
selekcji i rozprzestrzeniania się bakterii 
opornych na antybiotyki jest powszechne 
nadużywanie tej grupy leków.
 W związku z narastaniem problemu 
anybiotykooporności drobnoustrojów, 
kraje członkowskie Unii Europejskiej 
zobligowane zostały m.in. do organizacji 
lokalnych obchodów Europejskiego Dnia 
Wiedzy o Antybiotykach. Zgodnie z zało-
żeniami kampanii, ma ona zaangażować 
jak najszerszy zakres instytucji, środowisk 
eksperckich, środków masowego przekazu 
i opinii publicznej oraz zwrócić uwagę 
na zjawisko anytybiotykooporności, 
jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia 
publicznego.
 W Polsce kampania Europejskiego 
Dnia Wiedzy o Antybiotykach realizowana 
jest w ramach „Narodowego Programu 
Ochrony Antybiotyków na lata 2011-
2015” stanowiącego program zdrowotny 
Ministra Zdrowia.
 Celem Europejskiego Dnia Wie-
dzy o Antybiotykach w 2011 roku 
jest podniesienie świadomości całego 
społeczeństwa na temat zagrożenia dla 
zdrowia publicznego, jakim jest opor-
ność na antybiotyki, a co za tym idzie 
racjonalnego stosowania antybiotyków. 
Dlatego też informacje dotyczące antybio-
tykooporności powinny być skierowane 
nie tylko do środowisk medycznych, 
ale do jak najszerszego grona osób.

Więcej na stronie:
www.antybiotyki.edu.pl
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Tabele po rundzie jesiennej
Klasa A gr. 3

1. Porawie Większyce 15 38 49 - 13
2. Cukrownik Baborów 15 35 42 - 16
3. Fortuna Głogówek 15 34 49 - 24
4. Spartan Grudynia (b) 15 28 39 - 29
5. Orzeł Branice 15 26 39 - 27
6. Iskra Zopowy 15 26 39 - 36
7. KS Sławięcice 15 21 33 - 28
8. KS Cisowa (b) 15 21 25 - 29
9. Śląsk Reńska Wieś 15 19 28 - 33

10. LZS Ścinawa Nyska (s) 15 19 28 - 36
11. Victoria Łany (b) 15 17 25 - 28
12. LZS Racławiczki (b) 15 16 29 - 39
13. Polonia Pogórze (b) 15 16 24 - 38
14. LKS Bodzanów 15 15 35 - 47
15. LZS Lubrza (b) 15 7 19 - 51
16. Zryw Opawica (b) 15 5 25 - 54

Klasa B Prudnik gr 2
1. LZS Olbrachcice 9 21 33 - 10
2. Partyzant Kazimierz 9 19 30 - 15
3. LZS Kolnowice 9 18 39 - 24
4. LZS Zawada 9 17 32 - 16
5. Polonia Biała 9 14 33 - 19
6. Racłavia II Racławice 9 11 14 - 28
7. LZS Rzepce 9 10 18 - 27
8. LZS Ligota Bialska 9 9 17 - 14
9. Rolnik Biedrzychowice 9 6 16 - 51

10. LZS Chrzelice 9 3 8 - 36

II liga juniorów gr. 3
1. Orzeł Dzierżysław 13 28 61 - 30
2. Włókniarz Kietrz 13 28 49 - 20
3. Start Bogdanowice 13 26 51 - 29
4. Śląsk Reńska Wieś 13 24 46 - 24
5. Polonia Pogórze 13 22 37 - 30
6. LZS Walce 13 21 51 - 33
7. LZS Nowy Dwór 13 20 52 - 38
8. LZS Leśnica 13 19 40 - 24
9. Rolnik Lewice 13 19 42 - 44

10. LZS Zawada 13 16 34 - 44
11. LZS St. Koźle 13 16 32 - 45
12. Chemik Kędzierzyn 13 13 34 - 37
13. Zryw Opawica 13 11 37 - 59
14. TKKF Blachowianka 13 1 9 - 118

Klasa A Juniorzy Prudnik 
1. Fortuna Głogówek 8 17 34 - 14
2. LZS Dytmarów 8 15 31 - 18
3. LZS Olbrachcice 8 15 26 - 13
4. LZS Łąka Prudnicka 8 7 29 - 34
5. LZS Lubrza 8 2 15 - 56

  

Trampkarze (7) - Prudnik
1. Fortuna Głogówek 11 33 94 - 19
2. Polonia Biała 11 30 124 - 13
3. Polonia Pogórze 11 27 82 - 23
4. LZS Niemysłowice 11 20 74 - 45
5. LZS Dytmarów 11 16 61 - 39
6. LZS Ścinawa Nyska 11 16 36 - 55
7. LZS Lubrza 11 15 35 - 72
8. LZS Czyżowice 11 10 27 - 56
9. LZS Ligota Bialska 11 9 23 - 65

10. LZS Chrzelice 11 7 17 - 63
11. LZS Zawada 11 6 23 - 83
12. LZS Trzebina 11 6 20 - 83

Zaproszenia
na konferencje medyczne
O zaproszeniu na konferencję medyczną organizowaną w paź-

dzierniku 2011 r. w mieście Chogqing w Chinach pisaliśmy 
w poprzednim wydaniu gazety.. W pierwszych dniach października 
do szpitala wpłynęły kolejne dwa zaproszenia na kolejne konferencje 
medyczne. Pierwsza z ofert związana jest zaproszeniem na konferencję 
poświęconą cukrzycy, która zorganizowana zostanie w listopadzie 
w Montrealu w Kanadzie. . Zaproszenie zostało wystosowane przez Yao 
Lu – prezydenta EPS Global Medical Development INC. 
 Kolejne zaproszenie dotyczy konferencji międzynarodowej doty-
czącej kardiologii prewencyjnej otrzymał bialski szpital również w po-
czątkach października. Konferencja odbędzie się w mieście Mumbai 
w Indiach. 
 Organizatorzy konferencji pragną zapoznać się z osiągnięciami 
i wynikami badań naukowych, które przeprowadzane są w bialskim 
szpitalu. Świadczy to o wielkim uznaniu dla osiągnięć najmniejszego 
na Opolszczyźnie szpitala w międzynarodowych środowiskach nauko-
wych i medycznych.

OKIEM PIERWSZOKLASISTÓW

Trochę przestraszeni przyszliśmy do nowej szkoły. Już pierwszego dnia wydawała 
się nam przerażająca, ale koledzy przyjęli nas serdecznie. Znamy już nowych 

nauczycieli, którzy okazali się życzliwi i stanowczy.
 W październiku zgodnie z tradycją urządzono nam chrzest. Składaliśmy ślubo-
wanie, podpisaliśmy kontrakt. A potem była świetna zabawa, przygotowana przez 
samorząd. Po wizycie w salonie kosmetycznym wszyscy byliśmy wysmarowani 
farbą, we włosy wtarto nam brokat.
 W nowej szkole dużo się dzieje, organizowane są dodatkowe zajęcia dla zainte-
resowanych, zawody sportowe, konkursy, wycieczki, koncerty. Nawet na przerwach 
mamy małe atrakcje – czekamy na sprzedaż domowych ciast, surówek i sałatek 
lub kupujemy książki po okazyjnej cenie, a książkowy kącik przygotowała nasza 
bibliotekarka, pani A. Łuć.
 Zauważyliśmy, że w szkole dużą wagę przywiązuje się do apeli, które zawsze 
są starannie przygotowane, a ten z okazji Święta Niepodległości skłonił nas do 
zadumy. W szkole panuje miła atmosfera.

Ania Cebula, Sonia Stein, Ib

DLACZEGO WARTO JEŹDZIĆ DO TEATRU?

Teatr to miejsce spotkań z kulturą. Uczymy się w szkole o kulturze i sztuce, 
opisujemy i omawiamy dzieła literackie, ale to wszystko jest w sferze abstrakcji, 

naszej wyobraźni. 
 W teatrze możemy fizycznie dotknąć kultury, przeżyć sztukę wraz z ,,żywym 
aktorem”. Jesteśmy tam, czujemy drgania podłogi, wyczuwamy energię innych obec-
nych tam osób. Sztukę w teatrze można poczuć i dlatego warto jechać do teatru. 
 Byliśmy w opolskim teatrze na wspaniałej sztuce ,,Czego nie widać”. Sztuka była 
znakomita, uśmialiśmy się jak nigdy. Warto ją zobaczyć, polecamy z całego serca. 

Michał Dąbrowski, Dominik Korykora, IIb

PO WIZYCIE W AUSCHWITZ

Jak co roku trzecioklasiści z naszej szkoły wybrali się na lekcję do muzeum 
w Auschwitz. Z chwilą wejścia na teren obozu umilkły głosy, znikły wszelkie 

uśmiechy, a pojawiły się refleksja, zaduma, a nawet łzy.
 Wstrząsnęło nami to miejsce, wydarzenia, które tam się rozegrały. Ściany 
obozowych bloków wciąż przesiąknięte są cierpieniem i bólem niewinnych ludzi. 
To była wstrząsająca lekcja historii.

Natalie Hupka, Andrea Nowak, IIIc

 OBEJRZELIŚMY „BITWĘ WARSZAWSKĄ”

Film Jerzego Hoffmana ,,Bitwa warszawska” okazał się wspaniałą lekcją historii, a 
wydarzenia z 1920 roku zostały przedstawione w bardzo ciekawy sposób. Byliśmy 

pod wrażeniem trójwymiarowych efektów oraz bohaterstwa żołnierzy. Szczególnie 
podobały nam się postacie zagrane przez Borysa Szyca i Nataszę Urbańską. Film 
ten pokazał nam, jak silnym narodem są Polacy i jak istotny jest patriotyzm.

Ania Solińska, Julia Wolf, IId

Publiczne Gimnazjum w Białej

Odeszli
 Jerzy  Hulitschke ur. 1953 r. zm. 14.10.2011 r. zam. Gostomia 

Maria Kałdus ur. 1920 r. zm. 22.10.2011 r. zam. Biała
Rudolf Miczka ur. 1940 r. zm. 22.10.2011 r. zam. Chrzelice

Jerzy Kita ur. 1936 r. zm. 26.10.2011 r. zam. Wasiłowice
Renata Zimnik ur. 1943 r. zm. 28.10.2011 r. zam. Górka Prudnicka
Józefa Wróblewska ur. 1932 r. zm. 01.11.2011 r. zam. Kolnowice

Jan Dubanowicz ur. 1936 r. zm. 02.11.2011 r. zam. Kolnowice
Herbert Czech  ur. 1958 r. zm. 03.11.2011 r. zam. Gostomia

Elfriede Szymiczek ur. 1929 r. zm. 07.11.2011 r. zam. Pogórze 
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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:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

Wynajem namiotów

- namiot 6 x 12 
- stoły biesiadne
- rollbar 

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864 
 77 437 54 12

Promocja „Konto Senior”
oferta specjalna dla

EMERYTÓW I RENCISTÓW,
którzy założą

 Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy
Promocja obejmuje:
założenie konta 0 zł
prowadzenie konta 0 zł
wydanie i posiadanie karty płatniczej 0 zł

Okres trwania promocji - od 14-02-2011r. do 31-12-2011 r.
W naszym Banku wiek ma swoje przywileje

sKuP, sPrzedaż
zamiana

samOchOdóW użyWanych

sPrOWadzanie aut
z niemiec

POmOc drOgOWa 24h 
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Jesienne ludki

Oktoberfest

Jak co roku organizowaliśmy 
w naszej małej szkole wielki 

konkurs pt. „Jesienny Ludek”. 24 paź-
dziernika oceniliśmy prace dzieci, które 
zachwycały pomysłowością i wyglądem. 
Tym razem wszystkie dzieci bez wyjątku 
przygotowały wymyślne postacie i rzeczy 
zrobione z warzyw, w których domino-
wały dynie i cukinie. Przyozdobione 
były wstążeczkami, bibułą, koralikami, 
guziczkami i innymi dodatkami. Znaleźć 
tu można było smerfa, ufoludkowy 
pociąg, rybę, stonogę… W pracach 
dzieci prezentowały bogatą wyobraźnię 
i pomysłowość. Wiązały warzywa z przed-

„Pomysł na najciekawszego jesiennego Luda” w szkole filialnej w Gostomi”

miotami codziennego użytku wkraczając 
w świat baśni. Prace wykonane przez 
uczniów były tak piękne i oryginalne, 
że wszyscy zasłużyli na nagrody i dyplomy. 
Dzieci chętnie uczestniczą w konkursach 
i zabawach, w których mogą dać upust 
własnej wyobraźni i fantazji tworząc 
swoje arcydzieła. Ponieważ konkurs stał 
się tradycją szkoły wzbudza szerokie 
zainteresowanie wśród mieszkańców 
naszej społeczności. Ludzie z ciekawością 
oglądali wystawę z pracami, a my mamy 
nadzieję na nowe pomysły i zaangażo-
wanie dzieci, a zarazem ich rodziców 
na kolejne lata.

Monografia
Białej
W 

pierwszych dniach grudnia 
ukaże się w wydaniu książko-

wym „Monografia Białej” autorstwa 
dr Macieja Borkowskiego i dr 
Marka Czaplińskiego.
 Jest to druga monografia od 
czasu wydania w 1926 r. mono-
grafii naszego miasta autorstwa 
ks. Johanessa Chrząszcza. 
Publikacja zawierała będzie 
historię naszego miasta od 
najdawniejszych czasów do 
chwili obecnej. Bogata tematyka 
książki stanowi cenną publi-
kację będącą cennym źródłem 
informacji z wielu dziedzin 
życia.
 Monografia będzie do nabycia 
w Urzędzie Miejskim, Gminnym 
Centrum Kultury i bibliotece 
w Białej oraz za pośrednictwem 
internetu e-mail: info@gck.
biala.pl.
 Ta książka stanowić może 
wspaniały, wartościowy prezent 
świąteczny

Nowa Wieś 

	 Tegoroczny Oktoberfest został 
zorganizowany – podobnie jak w latach 
poprzednich – przez Radę sołecką 
w miejscowej świetlicy OSP. Nie zabrakło 
smakowitej golonki przygotowanej 
w restauracji w Krobuszu, napojów oraz 
grzanego wina, które cieszyło się dużym 
wzięciem. W imprezie uczestniczyło 
około osiemdziesięciu mieszkańców, 
Od godz. 18,00 do 24,00 trwała zabawa 
z udziałem zespołu muzycznego.

Radostynia

 Oktoberfest w Radostyni był imprezą 
dwudniową  W sobotę mieszkańcy bawili 
się na zabawie tanecznej. W niedzielę 
proboszcz z Ligoty Bialskiej ks. Piotr 
Doleżych poświęcił nieduży dzwon, 
który został zamontowany na specjal-
nym stelażu przy pomniku żołnierzy 

poległych w obu wojnach światowych. 
Było to możliwe dzięki pracy Gintera 
Czelik, którego rodzina od kilku pokoleń 
uruchamia dzwon na Anioł Pański.
 W niedzielę przed publicznością 
wystąpił kabaret Tolek z Tarnowa Opol-
skiego. Nie zabrakło pieczonych kiełbasek i 
innych potraw. Tradycją dorocznej imprezy 
w Radostyni są życzenia i upominki dla 
par obchodzących jubileusze 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Tym razem „Sto 
lat” odśpiewano Marii i Hubertowi Spyrom 
oraz Jadwidze Adolfowi Groszom. – Cieszy 
nas to – powiedziała radna i sołtys Lidia 
Cziomer, że w przygotowaniach naszych 
lokalnych imprez uczestniczy coraz więcej 
młodzieży.

Krobusz

 Biesiada została zorganizowana 
z inicjatywy nowego sołtysa Jacka 

Niedorozowa, któremu chętnie po-
magała miejscowa młodzież. Podobne 
spotkanie przy kawie, cieście i piwie 
miało miejsce w czerwcu. Mieszkańcy 
na Oktoberfeście spotkali się w namiocie 
ustawionym na placu przykościelnym, 
ponieważ na przygotowywanym nowym 
terenie rekreacyjnym wysiano nową 

trawę. Przy pysznej golonce, smażonych 
kiełbaskach i piwie  oraz napojach 
mieszkańcy i goście bawili się do późnych 
godzin nocnych. Do tańca przygrywał 
lokalny zespół Raf Den S. Wszystkim 
bardzo się podobało, a sołtys zapewnił, 
że to dopiero początek takich spotkań 
i będzie ich coraz więcej.

W październiku w Radostyni, Nowej Wsi i Krobuszu  zorganizowano Święto Piwa

Impreza w Krobuszu


