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Płomień migocący życiem
stojącej świecy rozświetlającej
mroki duszy.
Rozliczamy krzywdy 
doznane i uczynione.
Medytacja w ciszy uczy
ufności, cierpliwości, pokory.

Nadzieja zwiastowana 
w cichości grudniowej nocy 
przez gwiazdę betlejemską
wypełni  puste miejsce
nowo narodzonym. 
Bez grzechu i obłudy,
z twarzą zgody i pokoju.

Czas oczekiwania
Dziękujmy, że okna 
w naszych śląskich domach
nie są chłodne, głodne.
Bez świateł ciemne. 
Czy ktoś pamięta ? 
Niech ktoś opowie….

Niech przyjdzie kolęda,
Kacper , Melchior i Baltazar.
Na pięknym bialski rynku
wierzbowa fujarka zagra
Cichą noc.
Pokój ludziom dobrej woli,
pokój dla bliźniego Twego.

Jan Szczurek, Adwent 2019 r.
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Witam!
To wydanie Panoramy mogli-
byśmy zatytułować „Świętego 
Marcina lekcja o pomaganiu”. 
W naszym regionie bardzo po-
pularne jest wspominanie tego 
świętego – i tak mamy Radosty-
nię, Gostomię i Śmicz, gdzie od-
były się obchody ku jego czci 
(zapraszamy na str. 5 i 7). Za gło-
sem św. Marcina poszły również 
dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, 
które w Opolu pomagały przy 
organizacji Dnia Ubogiego – 
obok na tej stronie. Nie mogło 
zabraknąć naszych przebojo-
wych przedszkolaków. O tym, 
co robiła policja w przedszkolu 
przeczytasz na stronie 4. Po lek-
turze ostatnich wydań Panoramy 
usłyszeliśmy, że nie może za-
braknąć ks. Cebulli z Łącznika. 
Jest i on – strona 5. Co my by-
śmy zrobili bez naszych straża-
ków – prawda? Tak samo pomy-
ślał pan Burmistrz i zakupił dla 
nich sprzęt – relacja na str. 6. 
Wiele osób pyta „kiedy biblio-
teka będzie na nowym miejscu? 
” – a no zbroją się i przenoszą. 
O komputerach dla biblioteki 
na str. 9. Jak wiadomo nasze 
miasto odwiedził Marek z „M jak 
Miłość” (gdybym napisał Kacper 
Kuszewski to nikt by nie wiedział 
o kogo chodzi…), o je go wystę-
pie piszemy na stronie 8. Tam 
też o wyróżnienie dla kwiaciarni 
państwa Bąk. A na koniec zapra-
szamy na atrakcje mikołajkowe.

Życząc miłej lektury
pozdrawiam
Krzysztof Gorek

Autorzy tekstów
Dominika Hoinko
Krzysztof Gorek
Ks. Damian Cebulla
Magdalena Przybyszewska
Anna Rogosz 
Róża Ziarko
Herbert Teichmann
A. Cebula
Daria Madzia

Zdjęcia
Krzysztof Gorek
autorzy artykułów,
Pixabay

W dniu 17.11.19  r w Opolu 
odbył się „Dzień ubogich 
w Opolu”. Dzieci Szkolnego 

Koła Caritas Zespołu Szkolno Przed-
szkolnego w Białej wraz z opieku-
nami o. Waldemarem Wołowskim 
i panią Dorotą Smolską działały pod 
hasłem „podziel się ciepłem”.

 Obchody zaczęły się od mszy świętej 
w Katedrze Opolskiej. W namiocie koło 
ratusza duża ilość ludzi zjadła grochówkę, 
którą przygotowali żołnierze. Wszystkich 
chętnych poczęstowano też pysznym ciastem, 
które przygotowały mieszkanki Łubinowa. 
Występy artystyczne przygotowały też dzieci. 
Przed namiotem odbywała się zbiórka 
śpiworów dla potrzebujących. Śpiwory 
przynosili rodzice z dziećmi, aby uczyć 
ich dzielenia się z innymi. Za namiotem 
znajdował się punkt medyczny. Bardzo 
dużo osób nawiązało kontakt z lekarzem, 
jedni chcieli zmierzyć ciśnienie, a drudzy 
porozmawiać o swoim zdrowiu. Dzień 
minął pod znakiem dobrych uczynków. 
Musimy zawsze pamiętać żeby pomagać 
naszym bliźnim, ponieważ wielu z nich 
potrzebuje naszej pomocy, ale wstydzi 
się do tego przyznać.

Zuzanna Dwojak
sekretarz Szkolnego Koła Caritas

W  dniu 12 października br. 
sołectwo Mokra zor-
ganizowało spotkanie 

integracyjne „Pożegnanie bia-
łego bociana”. 

 Piękna pogoda, znaczna grupa 
mieszkańców i  atrakcyjny program 
sprawiły, że impreza była bardzo 
udana. W ramach spotkania jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Białej 
przeprowadziła instruktaż pierwszej 
pomocy i  przypomniała zasady po-
wiadamiania służb, do obejrzenia dla 
wszystkich ciekawskich był oczywiście 
wóz strażacki. Mieszkańcy chętnie an-
gażowali się w interaktywną pogadankę. 
Impreza była jednocześnie pożegnaniem 
lata, stąd uczestnicy mogli raczyć się 
pieczonymi ziemniakami.

Pożegnanie białego bociana

Szkolne koło Caritas

Ornitologiczna sensacja
Na parkingu za bialskim urzę-

dem zamieszkała sowia 
rodzina. Jest to o tyle 

niespotykane, że zwykle sowy uni-
kają ludzkich sąsiadów. Mamy na-
dzieję, że te kilkanaście sów uzna 
Białą za swój dom.
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„Z miłości do Polski.
Z Powstaniami Śląskimi w tle”

To tytuł projektu zrealizowa-
nego przez Stowarzysze-
nie Odnowy Wsi Łącznik, 

dofinansowanego ze środków Pro-
gramu NIEPODLEGŁA na lata 2017–
2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Koalicje dla Niepodległej”.

 Nasz projekt sk ierowa ny był 
do uczniów VIII klasy ZSP w Łącz-
niku, skupionych w grupie teatralnej 
AUREA DICTA prowadzonej przez 
wychowawczynię klasy, Panią Annę 
Kacprowicz, która jest zarazem reżyserką 
sztuki. Młodzi aktorzy mieli okazję 
wystawić swój spektakl teatralny pt. 

„Wędrówki niecodzienne. Tragifarsa 
wierszem”, przed dorosłą publiczno-
ścią w Lekkim Teatrze Przenośnym 
w Chorzowskim Centrum Kultury oraz 
przed uczniami szkół podstawowych 
z Gminy Walce w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Scenariusz sztuki napisała 
Ewa Radomska-Żelazko, mieszkanka 
Chrzelic, oprawę muzyczną przygoto-
wała Anita Bąk. Spektakl przedstawia 
zaskakujące przygody dwóch dziewcząt 
niosących opowieść o Polsce i Polakach. 
Przenosi widza w świat magii okraszonej 
żartem i zabawą, skłania do refleksji 
nad własnymi postawami, poglądami 

na świat i życie oraz patriotyzmem.
 Nasz projekt z założenia był przed-
sięwzięciem artystycznym o charak-
terze patriotyczno-edukacyjnym oraz 
historycznym. Głównym celem zadania 
było pogłębienie wiedzy młodych 
ludzi na temat wydarzeń związanych 
z odzyskaniem niepodległości w po-
wiązaniu z historią regionalną Śląska, 
a w szczególności z Powstaniami 
Śląskimi. W czasie wyjazdu na Górny 
Śląsk młodzież zwiedziła; Radiostację 
w Gliwicach, Katowice i zabytkową 
dzielnicę Nikiszowiec, Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach, Zabyt-

kową kopalnię srebra w Tarnowskich 
Górach. Specjalnie przygotowane 
zajęcia prowadzone przez reżysera 
i aktora, Mirosława Orzechowskiego 
oraz aktorkę Teresę Adamkiewicz 
z teatru z Chorzowa, pozwoliły naszej 
grupie teatralnej na doskonalenie swoich 
umiejętności w trudnym fachu jakim 
jest aktorstwo. Podsumowaniem całego 
projektu było quizollo-konkurs wiedzy 
o Polsce i jej historii, przygotowany 
i przeprowadzony przez członków 
Stowarzyszenia Odnowy Wsi Chrzelice.

 Projekt był zrealizowany w koalicji 
z 5 partnerami:
Lekkim Teatrem Przenośnym, dzia-
łającym przy Chorzowskim Centrum 
Kultury, Muzeum Ziemi Prudnickiej, 
które zorganizowało spotkanie muzealne, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Walcach, 
Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Chrze-
lice – organizator quizu dla młodzieży 
oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 
w Łączniku.

Prezes Stowarzyszenia
Odnowy Wsi Łącznik

Dorota Małek

"Można odejść na 
zawsze, by stale być blisko” 

ks. J. Twardowski

Dyrektorowi Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Białej

Lesławowi 
Czerniakowi

oraz pogrążonej w żałobie 
Rodzinie

wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa wsparcia

w tych trudnych chwilach,
po stracie 

Mamy

składają
 Pracownicy i uczniowie 

ZSP w Białej
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11 listopada w pamięci bialskich przedszkolaków

Ważny dzień dla „Żabek” Policja w bialskim 
przedszkolu

11 listopada 1918 roku był bar-
dzo szczęśliwym dniem dla 
wszystkich Polaków. Właśnie 

tego dnia, po 123 latach niewoli, Pol-
ska odzyskała niepodległość. Dlatego 
co roku, 11 listopada, obchodzimy 
nasze święto narodowe – ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI.

 Już u małych dzieci, trzeba rozbu-
dzać zainteresowanie swoją Ojczyzną 
i kształtować poczucie dumy z przyna-
leżności do Narodu Polskiego. Dlatego 
też, 8 listopada, w naszym przedszkolu, 
obchodziliśmy 101 Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości. Z tej okazji, wszystkie 
dzieci uroczyście świętowały ten wyjąt-
kowy dla Nas – Polaków dzień.
 Głównym celem uroczystości było 
rozwijanie poczucia przynależności 
do społeczności patriotycznej, kształ-
towanie prawidłowych postaw wobec 
swej ojczyzny, kształtowanie miłości 
i przywiązania do kraju ojczystego, jego 
kultury i tradycji oraz poznanie symboli 
narodowych naszego kraju.
 Przedszkolaki świętowanie niepod-
ległości ojczyzny podkreśliły galowym 
strojem oraz przymocowanymi do piersi 
biało – czerwonymi kotylionami.
 Uroczystą akademię rozpoczęła pani 
dyrektor, która powitała całą przed-
szkolną społeczność. Część artystyczna 

poprzedzona była zaśpiewaniem Hymnu 
Państwowego. Następnie „Pszczółki” 
i „Motylki” – dzieci z dwóch najstarszych 
grup, dumnie zatańczyły Poloneza. Nasi 
milusińscy, z poszczególnych grup, słowem 
i piosenką oddali szacunek symbolom 
narodowym, symbolom walki o wolność 
i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. 
W ustach kolejnego pokolenia uroczyście 
zabrzmiały słowa tak bardzo znane, lecz 
wymowne: „Kto ty jesteś? Polak mały.”. 
Recytatorskie i wokalne umiejętności 
przedszkolaków nagrodzone zostały 
gromkimi brawami. Można było zobaczyć 
łezkę wzruszenia w oku nauczycielek 

i personelu przedszkola, co świadczyło 
o tym, że z pewnością ta uroczystość 
zapadnie wszystkim głęboko w pamięci.
 Akademię uświetniła również wy-
stawa prac plastycznych, o tematyce 
patriotycznej, wykonanych przez chętne 
dzieci. Przedszkolaki, które wzięły udział 
w organizacji tej wystawy, zostały nagro-
dzone przez organizatorów dyplomami.
 Niespodzianką dla dzieciaków były 
także pyszne galaretki w barwach biało 
– czerwonych, które czekały na małych 
patriotów w ich salach.
 Akademia była z całą pewnością 
patriotyczną lekcją kształtowania miłości 

i przywiązania do kraju ojczystego, jego 
kultury i tradycji, ale również miłości 
i przywiązania do naszej małej ojczyzny, 
do Białej i okolic.
 W wychowaniu patriotycznym dzieci 
istotne jest kształtowanie wartości takich 
jak ojczyzna, honor, miłość do kraju, 
zachowanie tożsamości narodowej. Nie 
da się budować patriotyzmu bez funda-
mentalnej wiedzy o przeszłości własnej 
ojczyzny, dlatego wspólne przeżywanie 
świąt narodowych  ukazuje dzieciom 
czym jest patriotyzm.

Daria Madzia

Dnia 8 października w Publicz-
nym Przedszkolu w Białej od-
była się Uroczystość Pasowa-

nia na Przedszkolaka.

 Celem uroczystości było przyjęcie do 
grona przedszkolaków nowo przybyłych 
dzieci. Był to szczególny dzień dla dzieci, 
które po raz pierwszy, we wrześniu, prze-
kroczyły próg przedszkola oraz ich pierwszy 
publiczny występ przed licznie zgromadzoną 
publicznością przedszkolną. Dzieci zostały 
przywitane przez panią dyrektor, następ-
nie w przygotowanym przez nauczycielkę 
programie artystycznym, pięknie ubrane, 
wesoło prezentowały swoje umiejętności. 
Swoim radosnym występem udowodniły, 
że zasługują na przyjęcie w  poczet spo-
łeczności naszego przedszkola. Po wystę-
pach przyszedł czas na ślubowanie. Każde 
dziecko uniosło dwa paluszki do góry i po 
każdym przeczytanym przez panią dyrektor 
zdaniu powtarzały: „przyrzekam”. Po zło-
żeniu przyrzeczenia przez dzieci nadszedł 
czas na „ceremonię pasowania”. Pani dyrek-
tor przedszkola przez dotknięcie ramienia 
dziecka ogromnym ołówkiem i słów „pasuję 
Cię na Przedszkolaka”, włączyła nowe dzieci 

We wtorek, 01.10.2019 roku, 
do Publicznego Przed-
szkola w Białej zawi-

tali funkcjonariusze Policji z Białej 
i z Prudnika. 

 Celem wizyty było przybliżenie 
dzieciom specyfiki pracy w Policji oraz 
przeprowadzenie prelekcji wszystkim 
grupom w przedszkolu o tym, jak należy 
bezpiecznie zachowywać się na drodze, 
na podwórku, w domu, a także podczas 
wakacji czy ferii.
 Nauczyciele z przyjemnością stwierdzili, 
że nasze przedszkolaki posiadają dużą 
wiedzę na temat zagrożeń, a także znają 

numery alarmowe do Straży Pożarnej, 
Pogotowia Ratunkowego i Policji oraz 
pamiętają europejski numer alarmowy.
 Nasi goście obdarowali dzieci drob-
nymi upominkami w postaci książeczek 
„Bezpieczny Przedszkolak”.
 W ramach wdzięczności dzieci wręczyły 
gościom własnoręcznie wykonane laurki 
i życzyły spokojnej, owocnej i bezpiecznej 
pracy.
 Mamy nadzieję, że po tak ciekawej 
wizycie, dzieci przełamały strach przed 
policją i  w  przyszłości wybiorą pracę 
w tym zawodzie. 

Daria Madzia

do grona przedszkolaków. Na pamiątkę tego 
pięknego wydarzenia każde dziecko otrzy-
mało dyplom. Na twarzach przedszkolaków 
widać było powagę i dumę, że w tym dniu, 
one są najważniejsze.
 W tym uroczystym dniu dzieciaki prezen-
towały się wyjątkowo. Każda grupa wystą-
piła w pięknych kolorowych opaskach na 
głowach – zgodnie z nazwą swojej grupy. 
Dzieci z poszczególnych oddziałów zapre-
zentowały hymn swojej grupy.
 Po zakończeniu części oficjalnej dzieci 
pozowały do pamiątkowego zdjęcia, 
a w salach czekał na nie słodki poczęstunek.

Daria Madzia
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Nieustannie, od początku na-
rodzin, towarzyszy nam mo-
tyw drogi – droga do czegoś, 

z czegoś, przez coś, po coś. Droga 
krótka, a czasami długa, droga ła-
twa, ale mogąca być bardzo wyma-
gająca, droga której trzymamy się, 
często także droga na którą zba-
czamy, droga o określonej jakości, 
o różnym stopniu ważności i naj-
ważniejsza droga, którą kroczymy 
codziennie – nasza droga życia.

 Skoro jednak rozważamy o drodze, 
to musimy też wskazać, że zawsze związany 
z tym jest jakiś ruch, jakaś czynność, która 
leży w sferze woli i możliwości człowieka. 
Nie można przecież pokonać drogi bez 
wysiłku nóg albo bez uruchomienia silnika 
dowolnego środka komunikacji. Z tym 
związany jest najważniejszy aspekt drogi, 
a mianowicie cel. Cel, który nawet jeśli 
sami go nie dostrzegamy na początku 
lub nawet nie pojmujemy, to istnieje 
i związany jest z nim sens, czasami nawet 
najważniejszy sens – sens życia.
 Nadchodzący czas Adwentu jest także 
drogą, drogą zmierzającą do narodzin 
Jezusa Chrystusa. Drogą, w której nie 
tylko Bóg przychodzi do człowieka, ale 
także człowiek próbuje odnaleźć Boga. 
Potrzeba nam jednak wysiłku, by odnaleźć 
Boga, także w drugim człowieku.
 Odnalezieniu Boga służy droga sa-
kramentów, których przyjęcie sprawia, 
że droga życia staje się prosta. Zaczynamy 
widzieć horyzont i ukazuje nam się inna 

perspektywa. Przyjęcie sakramentu 
pokuty sprawia, że żyjemy w  stanie 
łaski uświęcającej, mamy psychiczny 
komfort, wypełniamy napomnienie 
św. Pawła „pojednajcie się z  Bogiem” 
(2 Kor 5,20) by pojednać się z innymi 
ludźmi. Sakrament pokuty, jako jeden 
z największych skarbów Kościoła daje 
nam niezwykłą siłę w usuwaniu zakrę-
tów, w porządkowaniu naszego życia, 
w  odbudowywaniu relacji z  Bogiem 
i innymi ludźmi. Jak wielu ludzi, którzy 
po latach błądzenia po bezdrożach 
nagle w spowiedzi świętej doświadczyło 
uzdrawiającej i  oczyszczającej mocy 
Bożego miłosierdzia, a  z  Eucharystii 
czerpie moc, by kroczyć teraz pewnie 
drogami sprawiedliwości i towarzyszyć 
na nich innym.
 Droga odnalezienia Boga prowadzi 
zawsze przez modlitwę. Niech w Adwencie 
będzie ona ufna i  wytrwała, radosna 
i otwarta również na medytację. Pomoże 
nam w  tym lektura Pisma świętego – 
sięgnijmy po Biblię i czytajmy każdego 
dnia choć mały fragment, może uda się 
osobiście przeczytać choć jedną księgę, 
wybraną ewangelię lub jeden z  listów 
apostolskich? Sprawdzoną i jakże owocną 
praktyką są roraty. Codzienna msza św. 
z oczekującą Emmanuela Maryją ożywia 
nasze życie duchowe, daje możliwość 
głębszego zjednoczenia z Chrystusem oraz 
radosnego spotkania z braćmi i siostrami, 
pogłębia naszą wiedzę religijną, wreszcie 
dyscyplinuje nasz czas i porządek dnia. 
Dobrze przeżyta msza św. nie pozwoli 

nam też zapomnieć o modlitwie osobistej 
i rodzinnej. Pewnie nasze dzieci i wnuki 
więcej nauczą się wiary i miłości Boga 
oraz bliźniego idąc z dorosłymi na roraty 
czy klękając do rodzinnego pacierza niż 
z najbardziej kolorowego podręcznika 
czy świecącego smartfona...
 Krocząc drogami sakramentów 
i modlitwy, by na nowo odnaleźć Boga, 
lepiej Go poznać i mocniej pokochać, 
nie możemy nie spotkać tam drugiego 
człowieka. To będzie najpierw twoja 
żona i  twój mąż, ojciec i  matka, brat 
i siostra, bo właśnie w rodzinie najbardziej 
potrzebujemy Boga, a  On najobficiej 
nam błogosławi, by rodzina prawdziwie 
była domowym Kościołem. Trzeba 
więcej kochać, gorliwiej służyć, częściej 
i szybciej sobie przebaczać, bo czas jest 
krótki, jak krótki jest Adwent. Razem 
możemy uczynić więcej! Z Chrystusem 
w sercu, z modlitwą na ustach, z drugim 
człowiekiem pod rękę na pewno nie 
zbłądzimy i nie zejdziemy z prawdziwej 
drogi prowadzącej do Boga.
 Aby adwentowa droga zaprowadziła 
nas do nowonarodzonego Zbawiciela 
i  aby On mógł nam ofiarować swój 
pokój i  błogosławieństwo, musimy 
stale być czujni i gotowi na spotkanie. 
Na spotkanie z  Chrystusem już dziś, 
tu i  teraz w  drugim człowieku! Jak 
Maryja nawiedzająca Elżbietę muszę 
nawiedzić chorego, pomóc słabszemu, 
podzielić się jałmużną z biedniejszym. 
Jak Jan Chrzciciel wołający na pustyni 
muszę i ja wołać dziś do świata i każdego 

człowieka, że Pan jest blisko, że Bóg 
nadchodzi, że prostować mu trzeba 
nasze pokręcone ścieżki. Jak grzesznicy 
przyjmujący chrzest nad Jordanem, 
trzeba nam powstać ze snu lenistwa 
i obmyć serca z brudu grzechu, a wciąż 
na nowo i wciąż szczerze pytać: Panie, 
co mamy czynić, by się zbawić?
 Jak czytamy w Ewangelii według św. 
Łukasza: Pytały go tłumy: «Cóż więc 
mamy czynić? »  On im odpowiadał: 
«Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da 
temu, który nie ma; a kto ma żywność, 
niech tak samo czyni». Przychodzili także 
celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: 
«Nauczycielu, co mamy czynić? » On 
im odpowiadał: «Nie pobierajcie nic 
więcej ponad to, ile wam wyznaczono». 
Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy 
czynić?» On im odpowiadał: «Nad nikim 
się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, 
lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie» 
(Łk 3, 10–14).
 Droga przez Adwent prowadzi dziś 
do spotkania z  nowonarodzonym 
Chrystusem, a kiedyś na końcu czasów 
do dnia paruzji, gdy powtórnie przyjdzie 
On w chwale, więc „Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda 
dolina niech będzie wypełniona, każda 
góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech 
się staną prostymi, a wyboiste drogami 
gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie 
Boże” (Łk 3, 4–6).

ks. Damian Cebulla,
proboszcz parafii Łącznik

Droga przez Adwent do…

Spotkanie ze św. Marcinem 
na stale zagościło w naszej Pol-
skiej tradycji. Rodzaje tych spo-

tkań i tradycje Marcińskie różnią jed-
nak w zależności od regionu Polski.

 Tradycja świętomarcińskich uczt 
zachowała się w niektórych regionach 
na Pomorzu, gdzie do tej pory organizuje 
się wystawne uczty, a z pieczonych gęsi, 
a dokładniej z ich kości, wróży się pogodę 
na nadchodzący rok. Dawniej w Polsce 
dzień świętego Marcina oznaczał także 
koniec wszelkich robót w polu i od tej 
pory nie można już było zajmować się 
rolą. Wierni wierzyli bowiem, że za-
kłócanie zimowego wypoczynku ziemi 
może zakończyć się tym, że w przyszłym 
roku ziemia nie wyda żadnych plonów. 
W Poznaniu wypiekane są specjalne 
rogale wypełnione masą białego maku. 
Zaś na najstarszej ulicy miasta odbywa 
się uroczysta parada, której przewodzi 

rycerz na koniu. Owe „parady” są bardzo 
popularne również na Śląsku, a zwyczaj 
„przyszedł” do nas z Niemiec.
 Taką paradę zorganizowano 9 
listopada w kościele w Gostomii. Dzieci 
z miejscowej szkoły przygotowały pro-
gram artystyczny, który słowem i pieśnią 
opowiadał o życiu św. Marcina. Następnie 
pod przewodnictwem św. Marcina 
dzieci z lampionami wraz z dorosłymi 
przeszli przez wieś z pieśnią na ustach. 
Przy remizie strażackiej przygotowano 
ognisko, kiełbaski z grilla oraz pyszne 
rogale. Panie Karina Plicko, Lucyna 
Kasicz, Barbara Opiłka, rodzice dzieci 
ze szkoły włożyli ogromny wysiłek 
w organizację – mieli też zamówioną 
dobrą pogodę. O bezpieczeństwo zadbali 
druhowie strażacy z OSP Gostomia. 
Tym przedsięwzięciem społeczność 
Gostomii pokazała, że jest aktywna 
i potrafi się zorganizować. Nic tylko 
brać z nich przykład.

Św. Marcin w GostomiiŚw. Marcin w Radostyni
Dnia 12 listopada 2019 r. ob-

chodziliśmy dzień św. Marcina 
w Radostyni. „Dobro jest w nas” 

– pod takim hasłem uczniowie z PSP 
w Radostyni przedstawili inscenizację 
z historii życia św. Marcina.

 Uczestnicy mogli również sprawdzić 
swoją wiedzę na temat tego święta 
w quizie, zorganizowanym przez dzieci 
wraz z nauczycielami. Każdy został ob-
darowany ciasteczkami udekorowanymi 
własnoręcznie przez naszych najmłodszych 
mieszkańców. Po przedstawieniu czekało 

już na nas ognisko, gdzie towarzyszyła 
nam nasza parafialna orkiestra. Następnie 
udaliśmy się wszyscy przemarszem 
ulicami Radostyni do świetlicy wiejskiej. 
Tam czekała na nas prawdziwa biesiada. 
Według tradycji czekały na nas pyszne 
rogaliki, leczo, ciasteczka przygotowane 
przez nasze panie oraz grzane wino czy 
pyszny poncz dla dzieci. Dziękujemy 
wszystkim organizatorom, zaangażo-
wanym osobom, OSP Ligota Bialska 
oraz Orkiestrze Parafialnej, że mogliśmy 
przeżyć te święto tak wyjątkowo.

A. Cebula
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Transgraniczna współpracaNowy sprzęt dla strażaków

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Po-
górzu informuje, że zakoń-
czono realizację projektu pn. 

„Polsko-czeskie działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa na po-
graniczu” realizowanego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów w Euro-
regionie Pradziad Programu Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska

 We współpracy z  czeskim Městem 
Albrechtice w  okresie 01.05.2019  r. - 
31.10.2019 r.  podejmowano działania 
mające na celu podniesienie poziomu 
transgranicznej współpracy służb ratow-
niczych na pograniczu polsko-czeskim, 
dzięki nawiązaniu kontaktu między 
strażakami z obu sąsiednich krajów.  
 W ramach projektu zorganizowano 
po stronie polskiej kurs kwalifikowanej 
pierwszej pomocy oraz szkolenia z obsługi 
nowoczesnego sprzętu strażackiego 
(motopompy oraz urządzenia ratow-
nictwa drogowego). Natomiast partner 
czeski realizował szkolenia i ćwiczenia 
w ratownictwie w szczególnie trudnych 
warunkach (powódź, teren zalesiony). 
 W  ramach projektu, straż pożarna 
Města Albrechtice wzięła udział w za-
wodach strażackich w Pogórzu w dniu 

14 lipca 2019r. Ponadto, we wrześniu br. 
zorganizowano wspólny polsko-czeski 
wyjazd tematyczny do Muzeum Pożar-
nictwa Miasta Ostrava. 

Całkowite wydatki projektu: 37.187,20 euro 
Dofinansowanie EFRR: 31.609,10 euro 
Dofinansowanie z  budżetu państwa 
polskiego: 1.173,80 euro 
Środki własne partnerów: 4.404,30 euro 
w  tym Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pogórzu: 
Całkowite wydatki projektu: 23.476,00 euro 
Dofinansowanie EFRR: 19.954,60 euro 
Dofinansowanie z  budżetu państwa 
polskiego: 1.173,80 euro 
Środki własne partnera: 2.347,60 euro

 To już trzeci projekt organizowany 
przez jednostki OSP z  terenu naszej 
Gminy w partnerstwie polsko-czeskim. 
Pozytywne doświadczenia ze współpra-
cy, wymiana dobrych praktyk, nowe 
umiejętności i podniesienie kwalifikacji 
strażaków, które osiągnięto dzięki tym 
projektom, przyczyniają się nie tylko 
do poprawy bezpieczeństwa na pogra-
niczu, ale także do zacieśnienia więzi 
kulturowych między społecznościami 
po obu stronach granicy. 

29 października odbyło się 
pierwsze spotkanie z  cyklu 
„Bialska Akademia Wiedzy 

i Umiejętności” - reaktywowanego po 
latach. Zaproszono trzech prelegentów: 
dietetyk Patrycja Hoffmann opowiedziała 
o wpływie (tym dobrym i tym złym) 
kawy na nasze życie i zdrowie, dr Zdzi-
sław Juszczyk przedstawił zagadnienia 
związane z nadciśnieniem tętniczym, 
a o. Hubert Bieniek w swojej wypowiedzi 
„Radość ze spotkania z  tymi, którzy 
odeszli” nawiązał do zbliżających się 

wtedy Zaduszek.
 Dla zgromadzonej publiki jeszcze 
przed rozpoczęciem wykładów za-
śpiewały członkinie Studia Piosenki: 
Dorota Szatka i Emilia Latus.
 Wśród zgromadzonych słuchaczy 
wylosowano trzy bony do zrealizowania 
w pizzerii BIANCO.
 Najbliższe spotkanie Bialskiej 
Akademii wiedzy i umiejętności już 
28 listopada o  godz. 18.00 w  GCK 
w Białej. 
 Zapraszamy!

6 listopada w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego w Białej miało 
miejsce wręczenie sprzętu dla jed-

nostek OSP w naszej gminie.

 Sprzęt został zakupiony z  dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Całkowity koszt zadania wyniósł 
60 499 zł, z czego 30 180 zł dotowano 
z WFOŚiGW w Opolu.
 Wręczenia dokonał burmistrz 
Edward Plicko.
 Poniżej przedstawiamy tabelę 
z wykazem środków, które otrzymały 
poszczególne jednostki:

 Przekazany sprzęt na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
strażaków podczas akcji ratunkowych oraz zwiększy skuteczność i efektywność 
ich działań.

LP Nazwa jednostki 
OSP Sprzęt Ilość

1. Biała
Pilarka STIHL
Wąż tłoczny WP 52/20-ŁA GIL
Wąż tłoczny WP 75/20-ŁA GIL

1 szt.
7 szt.
7 szt.

2. Chrzelice

Hełm strażacki Calisia Vulcan 
Buty strażackie bojoweFHR 006 PL
Wąż tłoczny WP 52/20-ŁA GIL
Wąż tłoczny WP 75/20-ŁA GIL

2 szt.
1 para
2 szt.
2 szt. 

3. Ligota Bialska
Wentylator oddymiający SKORPION maxi
Wąż tłoczny WP 52/20-ŁA GIL
Wąż tłoczny WP 75/20-ŁA GIL

1 szt.
2 szt.
2 szt.

4. Pogórze
Agregat wodny wysokociśnieniowy
Trzewiki militarne GROM
Buty strażackie bojoweFHR 006 PL

1 szt.
9 par
2 pary

5. Ogiernicze
Hełm strażacki Calisia Vulcan
Buty strażackie bojoweFHR 006 PL
Ubranie koszarowe 2 częściowe

4 szt. 
2 pary
3 szt.

6. Górka
Prudnicka

Hełm strażacki Calisia Vulcan
Ubranie koszarowe 2 częściowe

4 szt.
3 szt.

7. Nowa Wieś 
Prudnicka

Buty strażackie bojoweFHR 006 PL
Ubranie koszarowe 2 częściowe

1 para
4 szt.

8. Grabina Hełm strażacki Calisia Vulcan 4 szt.

9. Olbrachcice
Hełm strażacki Calisia Vulcan
Wąż tłoczny WP 52/20-ŁA GIL
Wąż tłoczny WP 75/20-ŁA GIL

4 szt.
2 szt
2 szt.

10. Łącznik Wąż tłoczny WP 52/20-ŁA GIL
Wąż tłoczny WP 75/20-ŁA GIL

7 szt.
7 szt.

11. Śmicz Hełm strażacki Calisia Vulcan
Buty strażackie bojoweFHR 006 PL

4 szt.
2 pary

12. Gostomia Hełm strażacki Calisia Vulcan 2 szt.
13. Prężyna Buty strażackie bojoweFHR 006 PL 2 pary

Bialska Akademia Wiedzy – reaktywacja!
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Z inicjatywy Zarządu Koła DFK 
został po raz czwarty zorgani-
zowany w Śmiczu Martinstag. 

Przygotowania do tej imprezy roz-
poczęły się od napisania projektu, 
który jest finansowany przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych RFN, 
za pośrednictwem Związku Nie-
mieckich Stowarzyszeń Społeczno 
–Kulturalnych w Polsce.

 Dzięki otrzymanej dotacji można 
było zorganizować spotkanie ze Świętym 
Marcinem.  Na kilka dni przed uroczysto-
ścią, dzieci miały możliwość wykonania 
z zakupionych materiałów wspaniałych 
lampionów. 11 Listopada o godzinie 16.00 
dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami 
spotkały się przed kościołem, a następnie 
z zapalonymi lampionami weszły do 
świątyni śpiewając pieśń na cześć Świętego 
Marcina „Ich gehe mit meiner Laterne”. 
Wszyscy zebrani wierni wzięli udział w 
nabożeństwie, które odprawił proboszcz 
naszej parafii, a dzieci z przedszkola i 
szkoły przedstawiły program artystyczny 

Uczniowie i dyrekcja Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
z Oddziałem Przedszkolnym 

w Grabinie, odpowiadając na apel 
MEN włączyli się w akcję „Szkoła 
pamięta”: zapalili znicze na grobie 
Bernarda Augustyna, a także wzięli 
udział w żywej lekcji historii.

Mogiły bohaterów traktować 
jak rodzinne groby

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 
zaapelowało do dyrektorów szkół 
o upamiętnienie zasług osób szczególnie 
zasłużonych dla ojczyzny. Jak wspomniał 
minister edukacji narodowej, pan Dariusz 
Piontkowski: „Zbliżają się dni, w których 
w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. 
Porządkujemy groby i zapalamy znicze. 
Wspominamy zarówno naszych bliskich, 
jak i tych, którzy zapisali się w historii – 
tej ogólnonarodowej i  lokalnej. Pamięć 
o  nich jest wyrazem szacunku  dla ich 
życia i dokonań”.
 Włączając się do ogólnopolskiej 
akcji uczniowie Niepublicznej Szkoła 
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym 
w Grabinie tym roku w sposób szczególny 
postanowili pogłębić swą znajomość 
historii lokalnej.
 W  ramach przedsięwzięcia MEN 
zaproponowało m.in porządkowanie 
miejsc pamięci narodowej, palenie 
zniczy na mogiłach osób zasłużonych dla 
społeczności lokalnej. Uczniowie NSP 

z Oddziałem Przedszkolnym w Grabinie 
co rok odwiedzają pomnik mieszkańców 
poległych w wojnach światowych oraz 
grób Bernarda Augustyna.
 W jego domu mieściła się pierwsza 
polska szkoła w okolicy, jednak wielu 
młodym ludziom trudno zrozumieć 
jak wielkiej odwagi wymagało uczęsz-
czanie do niej. Słowa wieloletniego 
proboszcza- księdza Karola Koziołka: 
„Nie przystoi Polakowi mówić źle po 
polsku, bo przecież my tu na Śląsku 
jesteśmy takimi samymi Polakami co 
nasi bracia w Polsce” formowały starsze 
pokolenia, ale dla współczesnej młodzieży 
niewiele znaczą. Paradoksalnie, do tego 
zmierzał odprawiający wyłącznie polskie 
nabożeństwa duchowny – by język polski 
stał się tak powszechny i niedostrzegalny 
jak powietrze.
 W tym roku w ramach akcji „Szkoła 
pamięta” dyrekcja i nauczyciele postano-
wili pogłębić świadomość historyczną 
młodzieży. Wychodząc z założenia, że 
przeszłość musi być ciekawie opowie-
dziana, zaprosili do szkoły pasjonata 
historii, współczesnego ułana – pana 
Adama Wojtusia.
 Gość ze swadą snuł opowieść o burzli-
wych dziejach okolicznych miejscowości, 
powstaniach śląskich, wyczynach polskiej 
kawalerii. Powstańcy śląscy, ale też 
husarze, ułani i  lisowczycy nagle stali 
się słuchaczom bardzo bliscy.

Monika Kęsek

„Szkoła pamięta”

Obchody dnia Świętego Marcina w Śmiczu 
złożony z piosenek i wierszy w języku 
niemieckim i polskim. Program został 
przygotowany przez nauczycieli języka 
niemieckiego w przedszkolu i w szkole 
filialnej w Śmiczu. Po uroczystościach 
w kościele wyruszył na drogi wioski 
orszak, na czele którego jechał Święty 
Marcin na koniu, a za nim podążały 
dzieci i dorośli. Takty marszowej muzyki 
w wykonaniu orkiestry dętej i pięknie 
świecące w ciemnościach lampiony 
wyczarowały wspaniały nastrój. Na placu 
przed remizą strażacką czekały na gości 
rozpalone ogniska, a w świetlicy nakryte 
stoły. Przy ognisku wszystkich przybyłych 
gości przywitał przewodniczący Koła 
Mniejszości Niemieckiej, pan Leonard 
Peszel. Po oficjalnych uroczystościach 
przybyli goście zostali zaproszeni na 
poczęstunek. Panie z zarządu koła 
DFK upiekły ponad 500 rogali, któ-
rymi częstowali się wszyscy przybyli 
goście. Zorganizowanie tak wspanialej 
imprezy było możliwe dzięki dużemu 
zaangażowaniu i pracy całego Zarządu 
koła Mniejszości Niemieckiej w Śmiczu. 

Dziękujemy wszystkim gościom za 
przybycie, cieszy nas bardzo, że mogliśmy 
zorganizować ciekawe spotkanie, które na 
pewno wszyscy zapamiętamy na długo. 
Oby tak jak w wierszu, który recytował 
jeden z najmłodszych przedszkolaków, 

ludzie naśladowali patrona z 11 listopada 
i pamiętali, że: „ Święty Marcin, święty 
Marcin umiał pięknie dzielić się, święty 
Marcin, święty Marcin , jego naśladować 
chcę ” 

H. Teichmann



PAŹDZIERNIK 20198

Album rodzinny – podróż w przeszłość

Hände machen winke, winke.
Eine rechte, eine linke.

Beine stampfen, stampfen, stampfen,
Pas auf, dass sie nicht verkrampfen!

Vorne Bauch und hinten Rücken,
So kann man sich strecken,
so kann man sich bücken.

Und der Kopf  an der Spitze,
Wo zwei Augen funkeln, glitzern.

Eine Nase um zu richen
Und ein  Mund um zu kichern.

Vergessen wir nicht die zwei  Ohren
Ja, wir sind alle gleich geboren.

DIE KÖRPERTEILE – części ciała
DER KOPF – głowa
DIE AUGEN – oczy
DIE OHREN – uszy
DIE NASE - nos

„KÖRPERTEILE”

MINI WÖRTERBUCH 

W poniedziałek, 11 listopada 
GCK w Białej z okazji naro-
dowego święta zorganizo-

wało koncert Kacpra Kuszewskiego 
pt. „Album Rodzinny”.

 Kacper Kuszewski to aktor Teatru Pieśń 
Kozła we Wrocławiu. Od 2000 roku wciela 
się w rolę Marka Mostowiaka w serialu 
TVP2 - „M jak Miłość”. Brał udział w 3. 
edycji programu „Jak oni śpiewają” Pol-
satu, występował w 13. edycji programu 
TVN „Taniec z gwiazdami”, gdzie zajął 1. 
miejsce w finale. W marcu 2015 r. wydał 
debiutancki album studyjny zatytułowany 
„Album Rodzinny”. W latach 2016-2018 był 
wokalistą zespołu „Leszcze”. Jesienią 2017 
telewizja Polsat wyemitowała ósmą edycję 
programu „Twoja twarz brzmi znajomo” 

z udziałem Kuszewskiego. Od dziewiątej 
edycji zasiada za panelem jurorskim show. 
 Zaprezentowany w Urzędzie Miejskim 
w  Białej „Album rodzinny” to pełna 
humoru podróż do epoki lat 20. i 30. XX 
wieku ujęta w formę kilkunastu piosenek. 
Teksty nawiązywały stylistycznie do 
szlagierów międzywojnia, a  w  muzyce 
pobrzmiewały rytmy fokstrota, swingu, 
charlestona i tanga. Recital przeplatany 
był opowieściami Kacpra, na które 
składały się m.in. cytaty z poradników 
deklamatoryki z  początku XIX wieku, 
fragmenty podręcznika dobrych manier 
czy anegdoty rodzinne, które wywołały 
salwy śmiechu publiczności. W  czasy 
minionej epoki przeniosła publikę również 
scenografa i wizualizacje, na które składały 
się stare fotografie wyświetlane w trakcie 
piosenek. O swoim albumie Kuszewski 
mówi: Uwielbiam te podróże w  czasie. 
Często jednak na fotografiach obok moich 
krewnych widzę ludzi, których nikt już nie 
pamięta. Milcząc patrzą prosto na mnie 
i tylko na podstawie ich stroju, czy wyrazu 
twarzy mogę próbować zgadnąć kim byli 
i czym się zajmowali. Zawsze korciło mnie 
żeby wymyślić   im jakieś nowe, barwne 
życiorysy i  właśnie z  takich pragnień 
i fantazji narodził się niniejszy album. 
 Kacprowi Kuszewskiemu na scenie 
towarzyszył pianista Tomasz Krezymon, 
a sama gwiazda wieczoru pokusiła się 
o nietypowy fragment występu – grę 
na grzebieniu.

dh

Nowa Trybuna Opolska na swoim fanpejdżu na portalu Facebook zor-
ganizowała ranking internautów, który wyłonić miał najlepszą kwia-
ciarnię w woj. opolskim. Miło nam poinformować, że trzecie miejsce 

w rankingu zajęła kwiaciarnia WJM Florist Bąk Teresa Bąk Anna znajdująca 
się na rynku w Białej. Panie Anna i Teresa Bąk tworzą z pasją i fantazją naj-
piękniejsze bukiety, ozdoby i wszelkiego rodzaju kwiatowe dekoracje.
 Internauci podali w sumie ok. 70 placówek zajmujących się kwiatami, 
więc wyróżnienie cieszy tym bardziej. Gratulujemy!

Kwiaciarnia 
doceniona
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Gminne Centrum Kultury 
w Białej informuje, że otrzy-
mało dofinansowanie z In-

stytutu Książki w ramach programu 
„Kraszewski. Komputery dla biblio-
tek 2019.” 

 Celem programu jest zapewnienie 
zrównoważonego dostępu do technologii 
teleinformatycznych i wyrównanie szans 

mieszkańców miejscowości w gminach 
o najniższych dochodach podatkowych 
na jednego mieszkańca poprzez wy-
posażenie bibliotek w  tych gminach 
w  nowoczesny sprzęt komputerowy. 
Minimalna kwota dofinansowania to 
10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 
zł. W  ramach programu można było 
ubiegać się o  dofinansowanie zakupu 
komputerów, oprogramowania i kom-

puterowych urządzeń peryferyjnych  
O dofinansowanie w ramach programu 
mogły ubiegać się samorządowe instytucje 
kultury będące samodzielnymi biblio-
tekami publicznymi oraz samorządowe 
instytucje kultury, w  skład których 
wchodzą wyodrębnione organizacyjnie 
biblioteki, dla których organizatorem jest 
gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska 
lub gmina miejska. 

Dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Białej (już w nowej siedzibie 
w  byłym kościele ewangelickim przy 
ul. Kościuszki) w  ramach programu 
zakupiono dwa notebooki DELL, sześć 
komputerów LENOVO, projektor EPSON 
oraz drukarkę BROTHER. Kwota dotacji 
wyniosła 22 075 zł, a wkład własny 4 205zł.
 Z  nowego sprzętu będzie można 
korzystać w czytelni MiGBP w Białej.

Nowe komputery dla biblioteki

Akademia Piłkarska Biała po-
wstała w roku 2016 z inicja-
tywy rodziców, którzy chcieli 

rozwijać swoje dzieci sportowo. 

 Na samym początku była to zbieranina 
dzieciaków, które przychodziły żeby zabić 
tzw. nudę. Same początki nie były łatwe: 
na zajęcia przychodziły dzieci z różnych 
roczników (od 2005 do 2010), brakowało 
funduszy, pomocnych ludzi oraz zaplecza 
sportowego, które nie było najlepsze. 
Postanowieniem zarządu było prowadzenie 
drużyn na najwyższym poziomie, tak aby 
dzieci miały możliwość rozwoju wzorem 
innych najlepszych klubów w  Polsce. 
Ponieważ brakowało środków jeździliśmy 
na turnieje organizowane tylko w najbliższej 
okolicy. Dzięki uporczywości i ciężkiej 
pracy trenerów oraz rodziców Akademii 
Piłkarskiej, w ciągu dwóch lat dobrego 
zarządzania klubem zaczęliśmy odnosić 
pierwsze sukcesy.
 Treningi odbywają się regularnie. Dodat-
kowo, prawie co weekend, nasze drużyny 
jeżdżą na różne turnieje, organizowane 
w  Opolu, Grodkowie, Brzegu a  nawet 
we Wrocławiu. Warto wspomnieć, że w tym 
roku nasza Akademia reprezentowała 
się na blisko 80 turniejach! Dostajemy 
zaproszenia z  różnych zakątków Polski. 
Rywalizujemy z drużynami nie tylko z na-
szego regionu, ale i z całego kraju. Na tur-
niejach nasze pociechy grają coraz lepiej, 
o czym świadczą wyniki, które osiągamy.
 Ostatnio, braliśmy udział w turnieju, który 
odbył się we Wrocławiu. Gospodarzami 
turnieju była drużyna Bumerangu Wrocław. 
Na turniej przybyło dużo bardzo dobrych 
zespołów takich jak, WKS Śląsk Wrocław, 
Górnik Polkowice, Olympic Wrocław, KS 
Skarby Środa Śląska, AP Jedenastka, Młode 
Wilki Katy Wrocławskie, Forza Wrocław. 
Już o 8.00 do boju ruszyły nasze orliki. 
Rozgrywki były rozgrywane w systemie 
„każdy z  każdym”. Nasi zawodnicy za-
prezentowali się znakomicie wygrywając 
5 meczy, a  2 remisując. W  ostatecznej 
klasyfikacji zajęliśmy pierwsze miejsce 

Akademia Piłkarska w Białej
i zostaliśmy zwycięzcami turnieju. Zaraz 
po orlikach, na hali we Wrocławiu zjawili 
się nasi młodsi zawodnicy. Żaki nie chcieli 
być gorsi niż starsi rówieśnicy i również 
zaprezentowali się znakomicie. Nasi za-
wodnicy rywalizowali z bardzo mocnymi 
zespołami takimi jak: Forza Wrocław, 
WKS Śląsk Wrocław Pogoń Oleśnica, AP 
Bumerang Wrocław, Olympic Wrocław, 
Ślęza Wrocław, Acaba Orzeł Jelcz-La-
skowice. Klasyfikacja końcowa nie była 
prowadzona, ale nasz zespół zanotował 
znakomity bilans – 6 zwycięstw oraz 1 
remis. Podsumowując nasze drużyny 
w  stolicy województwa dolnośląskiego 
zaprezentowali się znakomicie, nie prze-
grywając żadnego meczu! Podziękowania 
należą się naszym młodym zawodnikom 
za ambicje, rodzicom za wsparcie z trybun, 
trenerom za wytrzymałość oraz organi-
zatorom za przygotowanie niesamowitej 
sportowej soboty.
 Dodatkowo na kolejny turniej, tym 
razem „Mikołajkowy”, jedziemy 7 grudnia 
do Grodkowa. Zaproszenie przyjął sam 
Święty Mikołaj, więc miejmy nadzieję, 
że nasi zawodnicy ze wszystkich roczników 
przybędą w licznym gronie. Dla grzecznych 
dzieci przewidziany jest mały upominek.
 Nie zawsze liczy się sam wynik, ale zabawa 
oraz chęć uprawiania tego pięknego sportu, 
jakim jest piłka nożna. Dlatego w naszym 
Klubie przyświeca ważne motto „Przez 
zabawę do nauki”. Akademia posiada sekcję 
w rocznikach 2008–2015. Każda grupa 
liczy po około 20 zawodników, do której 
jest przydzielony wykwalifikowany trener. 
Trenerem najstarszych zawodników jest 
Mariusz Półchłopek, orlików oraz żaków 
– Krzysztof Stolarewski, a najmłodszych 
skrzatów prowadzi Mateusz Rudolf. Wielkie 
uznania oraz podziękowania należą się 
osobom zarządzającym akademią: Pani 
Agnieszce Wróblewskiej, Panu Jarosławowi 
Olajjossy, Pani Dorocie Dwornickiej 
oraz Pani Dorocie Licznar, którzy byli 
założycielami Akademii oraz zarządzają 
klubem na najwyższym poziomie.

Krzysztof Stolarewski
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Gertrud Hoppe ur. 1941 r., zm. 23.10.2019 r., zam. Pogórze
Leonard Krupa Leonard ur. 1965 r., zm. 24.10.2019 r., zam. Radostynia 

Alojzy Kopa ur. 1951 r., zm. 24.10.2019 r., zam. Brzeźnica
Agnieszka Tomala ur. 1933 r., zm. 25.10.2019 r., zam. Gostomia

Jerzy Ernst ur. 1935 r., zm. 27.10.2019 r., zam. Radostynia
Agnieszka Kołek ur. 1933 r., zm. 28.10.2019 r., zam. Chrzelice

Maria Sobota ur. 1932 r., zm. 02.11.2019 r., zam. Śmicz
Edward Drabik ur. 1957 r., zm. 09.11.2019 r., zam. Pogórze

Elżbieta Mizera ur. 1939 r., zm. 10.11.2019 r., zam. Biała
Adrian Hulitschke ur. 1985 r., zm. 10.11.2019 r., zam. Gostomia

Engelbert Arnold ur. 1944 r., zm. 14.11.2019 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka
Elżbieta Jasik ur. 1933 r., zm. 18.11.2019 r., zam. Łącznik
Janina Czerniak ur. 1929 r., zm. 20.11.2019 r., zam. Biała 

Jak przyjdzie ta zmiyrzłoł zima to se 
zaczniemy zaś sami retować. Kupiemy 
jaką książka, np. poradnik praktyczny 

babuni, kaj są rostomajte stare recepty 
na wszystkie choroby. Siła tyż w tych 
poradnikach jest roztomajtych ziół i to 
takich co jich nie trza parzyć. Dzisiej banie 
troszke o ziołach i inszych mazidłach, co 
to nasze starki, ołmy i babcie używały na 
przemarznienie. Ktoś napisoł, iż w kożdyj 
małyj ziołeczku je jakiś dar ukryty. Moł 
go też piołun pospolity, a gorść rumianku 
leczy bez ustanku.
 A to łod wieków aż do dzisiaj. Ale 
nołlepszy jest czosnek na sznupa i na 

kucanie. Trza połra ząbków pokrołć, 
zawinąć te kąski do cienkiej gazy i jak 
keta powiesić na szyja. Wiecie jaka to jest 
ulga. Idzie też drobno pokrąć czosnek, 
zrobić małe kuleczki z waty i wrazić do 
nosa. Pomołgoł też nadychać się cebuli 
albo chrzanu. Dobroł jest też faferminca 
i kamferejn, wlołć do gorkiej wody połra 
kropków, przikryć se rancznikam i ta para 
wciągać do nosa. Mój somsiad to chcioł 
raz za drabko tyn nieżyt wyleczyć, za 

feste się schylił i całą szpica nochołla se 
sparził. Potyj to dziepiero mioł komedyjo. 
Ja do dzisiaj se dołwom maść do nosa 
jak mom katar, jyno te roztomajte kocie 
maści łod Ruskich na tołrgu już nie 
kupuja. Jeronie, jakie to bóło ostre, aże 
łoczy na wierch wyłaziły. Jeszcze słysza 
mojego synka, jak beczał i se skarżył – 
czemu to wszystko co jest zdrowe, jest 
takie niedobre i tak szczypie – boch mu 
też trocham tego dziołcherstwa do nosa 
wraziła, coby se tak nie tropił.
 Amerykanie to zajś na katar wdychają 
fest gorki rosół łod kury, pomoże zołfort. 
Do nosa też idzie wpuścić połra kropków 

zołftu z cytrony i kapusty, abo położyć se 
do spania wata z olejkam eukaliptusowym 
na nakastlik. Jak przi nieżycie bardzo 
gowa boli, trza położyć liść ze świeżej 
kapusty na czoło i zawiązać. Z tą kapustą 
toch już rołz próbowała, bo mie tak kark 
i ramiona bolały. Banie to już ze 20 lołt 
tymu, jak mi ktoś schwołlił. Poklupałach 
trocham te liście, położyłach na kark, ale 
nie umiałach to richtig zawiązać, tak ech 
to jyno bindą prziłunaczyła i to mi w nocy 

wszystko se rozlazło, zaczło mie uziąbać 
i jeszcze wiancej bolało, niż przedtym.
 W Rusyiji to zaś na katar palą pierze 
i tyn kurz wdychają, ale jyno trocham 
i na dworze. W tyj kurzu z pierza jest 
siarka i łona tam zaraza z nosa wygoni. 
Musi to być coś z tą siarką, bo to jest też 
w chrzanie siła i w inszych rzeczach. Są 
przeca kąpiele siarkowe w kurortach. 
Ludzie też klną siarczyście nierołz, abo 
tyn mróz siarczysty, co go teraz corołz 
myni mómy.
 A joł miała łostać przy tyj łombierzłym 
nieżycie, bo jeszcze Austriacy to parzą 
na to majeranek, przecedzą i piją go – 

bodejś jest to nołlepszy. A joł słyszała, iż 
choćby się tyn łoszczypany nos nie wiam 
czym wymaściło, to tak banie z niego 
lecieć jak z kokocika bez całyj tydzień, 
a jak dobrze pójdzie to jyno 7 dni. Ale 
poprobirować jest lepsze niż sztudować. 
Wcale my ołmy i ołpy, musimy mieć coś 
łostrygo do smarowania, nie jyno na 
sznupaczka, coby te nasze stare kości 
zajś rozruszać i być jakoś auf der akse 
cały dzień, uwarzyć łobiołd, fuzekle 

O ziołach
posztupować, usztrykować coś dloł 
wnuków, tych malutkich pokolebać, 
trocham im pośpiewać, pobołjać. Babcie 
wszystkim są potrzebne. 
 A niedługo trza banie iść pierze szkuść. 
Bestóż smarowanie i flasza Klosterfrau 
Melissengeist jest durch potrzebne, bo 
kto nie smaruje, tyn nie jedzie.

Tekst: A. Myszyńska
Opracowanie: dh

Początek listopada to tradycyj-
nie czas organizowania Za-
duszek artystycznych przez 

GCK w Białej.

 W tym roku zorganizowano je w sali 
widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej, 
wystąpili członkowie Studia Piosenki 
działającego przy GCK. Na program 
złożyły się wykonania nawiązujące 
do przemijania, refleksji, pamięci o tych, 
którzy już odeszli, ale też radości i na-
dziei na ponowne spotkanie z  nimi. 
Na scenie przeplatały się wykonania 
różnego typu: wokalne (solówki, duety, 
wykonania grupowe), instrumentalne, 

Niebo wokół nas
po raz pierwszy zabrzmiał także kanon.
 Popis gry na pianinie dały Magda-
lena Preusner oraz Patrycja Gacek, grę 
na Fletni Pana zaprezentował Denis 
Kopiec. Podczas zaduszek na scenie 
wystąpiły osoby, które już nie uczęszczają 
na zajęcia (po prostu już dorośli) ale 
wciąż chętnie współpracują, tj. Agata 
Pytlik, Justyna Grelich czy wspomniany 
już Denis Kopiec. Występ podzielony był 
na dwie części, na początku każdej z nich 
odczytano tekst wybranych psalmów.
Nad całością czuwała instruktorka Studia 
Piosenki – Iwona Preusner, dekorację 
opracowała plastyczka – Renata Sznejweis. 
Występ zebrał gromkie brawa.
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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

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

REGENERACJA 
wyrobów z pierza

Pranie i czyszczenie 
kołder.

Krzyżkowice 50
48-231 Lubrza.

tel. 77 436 09 88, 
608 769 437, 698 

840 820
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