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Dzień matematyki Konkurs recytatorski
w szkole

Ś

wiatowy Dzień Matematyki zawitał do Polski w 2007 r i zawsze przypada na 12 marca.
W naszej szkole dzień ten był uroczyście obchodzony dnia 16 marca
2017. Było to szczególne wydarzenie, bo po raz pierwszy włączyliśmy
się czynnie w jego świętowanie.
Miało ono na celu pokazanie, że
matematyka to nie tylko liczby,
wzory i trudne zadania, ale również znakomita przygoda i mnóstwo zabawy.
Rozpoczęliśmy częścią artystyczną
przygotowaną przez uczniów klasy VIb.

Każdy mógł posłuchać wierszy i piosenek o tematyce matematycznej. Nawet
pojawiła się bajka o prostokącie, który
marzył o tym, aby zostać kwadratem.
Prowadzący zachęcali również do gier,
zabaw i łamigłówek matematycznych. Dużą
atrakcją cieszył się miedzyklasowy turniej
matematyczny. Klasy IV zostały wyznaczone do rozwiązania krzyżówki, klasy V
do „skojarzeń matematycznych”, a kl. VI
musiały zmierzyć się z kwadratem magicznym. Zadania z turnieju zaskoczyły nawet
nauczycieli. Matematyka jest jednak „Królową Nauk.”

Laureaci konkursu kl. I - III

W

dniach 16 i 17 marca 2017
odbyły się eliminacje miejsko-gminne 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
W kategorii szkół podstawowych
udział w konkursie wzięło ok. 40
uczniów, w kategorii gimnazjów 18
uczniów.
Laureaci kategorii szkół podstawowych zakończyli konkurs na szczeblu
miejsko-gminnym, natomiast laureaci
kategorii gimnazjów będą zmagać się 5
kwietnia 2017 na szczeblu rejonowym
w Prudnickim Ośrodku Kultury.
Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali
dyplomy oraz nagrody książkowe.
Wyniki konkursu recytatorskiego
w języku polskim:
Szkoły podstawowe
Klasy 1–3

dokończenie na str. 5

I miejsce Martyna Preusner – Szkoła
Podstawowa w Łączniku, II miejsce
Antonina Wróblewska – Szkoła Podstawowa w Śmiczu, II miejsce Emilia
Latus – Szkoła Podstawowa w Radostyni,
III miejsce Aleksander Fiedler – Szkoła
Podstawowa w Radostyni, III miejsce
Zuzanna Dwojak – Szkoła Podstawowa
w Śmiczu, III miejsce Oliwia Latus –
Szkoła Podstawowa w Radostyni.
Wyróżnienia: Emilia Kusber – Szkoła
Podstawowa w Radostyni, Marta Stankala – Szkoła Podstawowa w Łączniku
Klasy 4–6
I miejsce Julia Stankala – Szkoła Podstawowa w Łączniku, II miejsce Aleksandra
Skurecka – Szkoła Podstawowa w Białej,
III miejsce Joanna Roden – Szkoła Podstawowa w Łączniku, III miejsce Julia
Krokosz – Szkoła Podstawowa w Białej
wyróżnienia: Katarzyna Koteluk – Szkoła

dokończenie na str. 5
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Dziura w Ligocie

Mówią sołtysi
Walerian Osiewacz – Ligota Bialska
Cieszy nas to, że w minionym roku zakupiliśmy i zamontowaliśmy sprzęt do zabaw dla dzieci. W tym roku zasypany zostanie znajdujący się przy nim rów, aby
zapewnić bezpieczeństwo bawiących się. W 2017 roku planujemy montaż blaszaka
na placu zabaw, oraz wykonanie dachu na postawionej wiacie gdzie znajdują się
stoły i ławki na placu zabaw. Część środków z funduszu sołeckiego przeznaczymy
na remonty dróg polnych.
Sebastian Pella – Otoki
W ubiegłym roku zakupiliśmy stoły i ławy do naszej świetlicy. Na odcinku ok. 150
metrów położyliśmy na drodze gminnej asfalt. W 2017 roku planujemy remont
naszej świetlicy – w jego ramach przewidujemy wymianę instalacji elektrycznej
i montaż kilku nowych okien oraz położenie na ścianach obiektu nowego tynku.
We wrześniu chcemy we własnym zakresie zorganizować wiejskie dożynki.

O

zniszczonej pokrywie na studzience kanalizacyjnej na poboczu
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej w Ligocie pisaliśmy już na naszych łamach. Dziura ta znajduje się na zakręcie
drogi w Ligocie Bialskiej przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Radostyni. Zagraża ona bezpieczeństwu zmotoryzowanych. Czas najwyższy na likwidację tego zagrożenia. Sprawa ta leży w gestii władz powiatowych, które powinny zająć się likwidacją zagrożenia drogowego.

Ogródki działkowe
do zagospodarowania

Z

arząd Rodzinnych Ogródków Działkowych informuje, że na terenach
ogródków działkowych w Białej położonych na terenie ul. Parkowej, Nyskiej i Prudnickiej do dyspozycji wszystkich chętnych zlokalizowane są do zagospodarowania wolne działki. Wszystkich chętnych
prosimy o kontakt z Zarządem ROD.

Zebrania wiejskie

W

styczniu i lutym odbyło się w sołectwach naszej gminy 31 zebrań
mieszkańców wsi. W tym czasie przeprowadzone zostały zebrania
sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych. Wnioski z zebrań
i zgłoszonych na nich sprawach napiszemy w kolejnym wydaniu gazety

Gminna Spółka Wodna w statystyce
Rowy zrobione w 2016 roku
1. Chrzelice

1.600 mb 9.603,84 zł
280 mb 1.680,67 zł
470 mb 2.821,13 zł
2. Pogórze
450 mb 2.701,08 zł
1.200 mb 7.202,88 zł
3. Krobusz
500 mb 3.001,20 zł
4. Ogiernicze 1.050 mb 6.300,00 zł
5. Radostynia 380 mb 2.280,00 zł
6. Czartowice
50 mb
300,00 zł
500 mb 3.750,00 zł
7. Frącki
450 mb 2.700,00 zł
8. Śmicz
400 mb 2.400,00 zł
Ogółem
7.330 mb 44.740,80 zł
Rowy zrobione razem z drenarką
1. Grabina
2. Śmicz
3. Łącznik
4. Otoki

rów
280 mb
x
235 mb
x

drenarka
1.318 mb
70 mb
150 mb
70 mb

Dotacja 2016 r. (na rowy)
1. Radostynia
800 mb
2. Łącznik
1.100 mb
3. Śmicz
900 mb
4. Chrzelice
1.900 mb
5. Biała
550 mb
6. Brzeźnica
380 mb
7. Ogiernicze
900 mb
8. Wilków
220 mb
9. Pogórze
1.200 mb
10. Nowa Wieś Pr. 1.000 mb
Ogółem
8.950 mb

4.800 zł
6.600 zł
5.400 zł
11.400 zł
3.300 zł
2.280 zł
5.400 zł
1.320 zł
7.200 zł
6.000 zł
53.000 zł

Dotacja: 35.734,97 zł
Wkład własny spółki: 17.865,03 zł
Razem: 53,700 zł
Opłata składek
Tylko następujące miejscowości opłaciły
pełne należności składek. Są to: Browiniec
Polski, Brzeźnica, Kolnowice, i Mokra.
Pozostałe sołectwa mają nieduże zaległości w tych opłatach. Ogółem ściągnięto
składki w kwocie 125.447 zł, zaległości
w opłatach wynoszą 5.850,35 zł.

Antoni Piecha – Wasiłowice
Tegoroczny cały budżet sołecki przeznaczymy na urządzenie placu zabaw dla dzieci.
Zainstalowane zostanie ogrodzenie, oraz zakupiony sprzęt zabawowy. Złożyliśmy
projekt do Stowarzyszenia „Bory Niemodlińskie” na dofinansowanie w kwocie 15
tys. zł z przeznaczeniem na zakup zjeżdżalni na plac zabaw. Liczę na to, że do wykonania wielu prac na placu zabaw włączą się nasi mieszkańcy.
Mirosław Miążek – Kolnowice
W minionym roku przeprowadziliśmy remont pomieszczeń po byłym przedszkolu
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Większość prac wykonali mieszkańcy wsi.
Materiały niezbędne do remontu zakupił bialski Urząd Miejski. Przeprowadziliśmy
we własnym zakresie również malowanie świetlicy. Na wniosek naszego radnego
zainstalowane zostały dwie studzienki kanalizacyjne. Na odcinku około dwustu
metrów położony został na drodze gminnej asfalt. W tym roku zamierzamy zorganizować piknik szkolny w naszej wsi oraz wiejskie dożynki. Na potrzeby własne
sołectwa zakupimy grill. Pozostałe środki z funduszu sołeckiego przeznaczymy
na zakup urządzeń i ich montaż na placu przeznaczonym na siłownię.
Anna Solloch – Biała - Przedmieście
Wykonaliśmy odwodnienie po jednej ze stron muru kościelnego na Starym Mieście
oraz remontu kanalizacji burzowej na skarpach przy tej części ulicy. W tym roku
planujemy również wyremontowanie drogi polnej przy dojeździe do drogi powiatowej.
Michał Badura – Solec
W minionym roku przeprowadziliśmy utwardzenie drogi polnej, zakupiliśmy
grill. Przeprowadzony został remont sali w świetlicy wiejskiej. W tym roku
przewidujemy przeprowadzenie remontu dachu na budynku świetlicy, utwardzenie dróg polnych, przy wjeździe do Solca od strony Białej oraz wykonanie
instalacji elektrycznej przy altanie wiejskiej.
Krystian Fiebich – Brzeźnica
W 2016 r. w ramach inicjatywy lokalnej wymieniono pokrycie dachowe na obiekcie
remizy naszej OSP przy wsparciu Urzędu Miejskiego (zakup materiałów) przy
wydatnej pomocy naszych mieszkańców. Zagospodarowaliśmy plac przed świetlicą
oraz wyremontowaliśmy samochód strażacki i zakupiona została motopompa.
W tym roku przeprowadzimy remont pomieszczeń WC w świetlicy, zakupiony
zostanie garaż z blachy. Planujemy również remont pomieszczeń w świetlicy OSP.
Klaudia Famulla – Górka Prudnicka
W 2016 r. przeprowadzony został remont budynku gminnego z przeznaczeniem
na świetlicę, w tym roku kontynuowany będzie dalszy etap remontu świetlicy.
Większość tych prac wykonają mieszkańcy wsi.
Irena Wotka – Łącznik
W minionym roku tradycyjnie już największą imprezą był Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz remont ul. Nowej przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego
w Białej. W 2017 r. planujemy remont budynku mieszkalno-użytkowego na boisku
w Łączniku, przy dofinansowaniu z funduszu sołeckiego.
Beata Czaja – Józefów
W ubiegłym roku zakończona została budowa nowej drogi przez wieś wraz
z wymianą kanalizacji i budową nowych chodników. Wyremontowaliśmy również salę w naszej świetlicy wiejskiej. Tegoroczny fundusz sołecki przeznaczymy
na odwodnienie jednej z ulic wiejskich. Przewidujemy między innymi budowę
studzienek odpływowych.
Jan Smiatek – Olbrachcice
W tym roku na odcinku około 300 metrów przy drodze powiatowej powstanie
nowy chodnik (od remizy OSP do kościoła), przy czym zadanie to zostanie dofinansowane przez Urząd Miejski.

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026, e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl
Redaktor naczelny: Rafał Magosz; Opracowanie: Ryszard Nowak;
Autorzy tekstów i zdjęć: Anna Myszyńska, Ryszard Nowak, Leokadia Schneider, Bartosz Sadliński
Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47-303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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Konsultacje społeczne

Z

arządzeniem Burmistrza Białej z dnia 13 marca 2017 r.
w związku z art.1 ustawy z dnia
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju
totalitarnego w terminie od 20 marca
do 28 kwietnia 217 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne
w sprawie zmiany nazw niektórych
ulic w Białej i Łączniku.
Dotyczyć one będą zmiany nazw ulic
w Białej: Hanki Sawickiej, Armii Ludowej,
Karola Świerczewskiego i Aleksandra
Zawadzkiego oraz w Łączniku: Karola
Świerczewskiego i 30-lecia.
Konsultacje będą miały zasięg
lokalny i przeprowadzone zostaną
w formie ankiet w Białej i Łączniku.
Wypełnione ankiety będzie można
składać w wersji papierowej w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Białej, u sołtysa
sołectwa „Przedmieście” w Białej,
u sołtysa wsi Łącznik, w sklepie
wielobranżowym w Łączniku (Świerczewskiego 18). Przesyłać je będzie
również można w wersji elektronicznej
na adres: konsultacje@biala.gmina.
pl. W ankietach konsultacyjnych
proponuje się nadanie nowych nazw
ulicom w Łączniku: dotychczasowej
ul. Karola Świerczewskiego na ul.
Opolską, dotychczasowej ul. 30-lecia
na ul. Św. Walentego.
W Białej proponuje się nadanie
nowych nazw ulicom: dotychczasowej
ul. Karola Świerczewskiego na ul.
Przedmieście, dotychczasowej ul.
Armii Ludowej na ul. Armii Krajowej,
dotychczasowej ul. Hanki Sawickiej
na ul. Wodną, dotychczasowej ul.
Aleksandra Zawadzkiego na ul. Jana
Kwoczka.
Poniżej przedstawiamy krótki
życiorys Jana Kwoczka, zasłużonego mieszkańca Grabiny, którego
nazwiskiem proponuje się nazwanie
jednej z ulic w Białej.
Jan Kwoczek urodził się w 1885
roku w Grabinie w powiecie prudnickim, jako syn średniorolnego
chłopa. Cała rodzina Kwoczków była
zaangażowana w polskiej działalności. Jan studiował od 1906 roku
medycynę we Wrocławiu i zdobył
dyplom lekarza i doktora medycyny.
Należał wtedy do polskich organizacji
akademickich. W czasie plebiscytu
brał udział w akcji propagandowej
na rzecz głosowania za Polską.
W 1933 roku został pozbawiony przez
władze niemieckie wykonywania
praktyki lekarskiej w ubezpieczalni
społecznej (praca w ubezpieczalni
była podstawą bytu lekarzy) za to,
że był lekarzem przy Kolumnie
Sanitarnej robotników w Opolu,
związanej z KPD (Komunistyczną
Partia Niemiec). Dopiero interwencja
Związku Polaków w Niemczech
spowodowała przy wrócenie mu
praw lekarza. Dr Kwoczek był przez
wiele lat jedynym polskim lekarzem
dopuszczonym do wykonywania
praktyki lekarskiej w Opolu. Był
człowiek iem Związku Pola ków
w Niemczech. 11 września 1939 roku
został aresztowany, ale po krótkim
pobycie w areszcie, zwolniony. Zmarł
w Opolu 17 marca 1950 roku.

C
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zas postu to boł piyrwyj czas, kaj
se ludzi przyszykowali na niebo.
Pościyli, bo to znaczyło odmówić se
wiela dobrych rzeczy, nie naćkać se bez
miary, jyno łofiarować coś, żeby bez to kiedyś
przyjść do nieba. Terołz post to jest blank coś
inszego. To jest dieta, abo roztomajty diety
po to coby schuść, to co se w zima ździebko
przibrało. Brzuch musi wek padajoł, choć
mie se zdoł, że kobieta bez brzucha to jest
jak garniec bez ucha.
Niechtory kobiety jak tał dieta majoł, to
całyj tyjdzień jyno pijoł woda, a co drugi
dzień jedno jajco na miałko. Kołszczek ryby

Terołz to jest prawie unmejglich, żeby
se radować na jakieś tał rolady, pieczonkał,
abo inszy dobroci. Przecał momy to cały rok
na łokrołgło. A joł jeszcze pamiałtoł doma,
jak ech w sobota po Zmartwychwstaniu,
bo tak piyrwyj boło, iż zmartwychwstanie
boło ło piontej w sobotał, leciałach dódom
z kościoła, bo wiedziałach, iż na wieczerzoł
nie banoł jyno sztamfkartołfle z kiszkoł, abo
maślonkoł, jak kożdyj wieczór, jyno do kartołfli banie jeszcze swojskoł kiełbasa w taki
dobryj zołzie i fafermincowy tej do tego.
W tyn wieczór dostałach też już łod mutry
moją mundharmonika nazołd, chtoroł przede

jeszcze też mogoł zjeść i potyj na wołga,
rano i na wieczór. Kukają czy już im spadło coś, a jak za mało, no to zajś połrał kilometrów robioł na rowerku, krancoł na tym
rowerku co majoł doma w izbie. Gimnastykujoł se, wiela to utrołpy, czasu i potu bieroł
kobiety na siebie, by jeno schuść te dwa, abo
trzi funty. Nie robioł to z myślo by być bliżej
nieba jyno jak nołdalij nieba, bo to przecał
robią loł zdrowia, coby dużyj żyć i być szlang
und szyjn. Wszystko to nie ma nic do czynienia tak richtich z posta, chtory moł być takoł
pauzoł w roku, by zastanowić se nad życiem,
nad soboł. Tak jak niedziela jest wypoczynkiem na koniec tyjdnia, tak post jest takoł
przerwoł w roku od popielca aż do wielkanocy, loł dobra człowieka. I nie chodziyło
piyrwyj już tak feste ło samo poszczenie, ale
o ta radość na to dobre jołdło na wielkanoc.

mnoł skowali, bo w poście nie mogłach na nij
grać ani też śpiewać. Choć ech wiedziała, kaj
boła skowanoł, bo dzieci przecał wszystko
wyniuchtajoł, nie podwołżyłach bych se probierować, jak post to post. Nie boło też w tym
czasie żołdnych bomblików doma i nie piekło se nic na niedziela słodkiego. Szkoda mi
było jyno tych krajców z tworogał i kwiołtkoma masła na wierchu, jeszcze pocukrowany.
Zicher pamiantołcie to z domu. W post na chlebie mógł być jyno som chudy tworóg. Padają
też, iż wtedy jest post wenn du nichts host.
Joł to postny jołdło bardzo rada miała. Nie
było wtedy tak czałsto tyj tłustyj wandzonki
z kartofloma i kapustoł. W czasie postu to
krom piontku i w szczodał nie boło miałsa,
toch se wtedy richtich pojadła coś na słodko,
jak gris na gałsto z bronnyj masłał polony,
kluski z apfelmusa i insze.

Post czy łodchudzanie

Narodowy Program
Rozwoju Kolarstwa

Pasja i konsekwencja

R

ozpoczynają się treningi kolarskie dla uczniów klas IV - VI
szkół podstawowych. Odbywać
się one będą dwa razy w tygodniu,
a prowadzone będą przez Pana Lesława Spychałę.
Zajęcia mają na celu zachęcenie dzieci
do uprawiania kolarstwa, jako jednej
z dyscyplin ogólnorozwojowych. Dla
dzieci przygotowanych jest 15 rowerów
górskich i szosowych, stroje kolarskie
i kaski. Planujemy zorganizowanie 12
wyścigów kolarskich. Członkostwo
w szkółce jest bezpłatne, podobnie jak
wyjazdy na zawody. Zachęcamy do
udziału w treningach.
Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa
realizowany jest dzięki finansowemu
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego
w Opolu i Klubu Kolarskiego MTB team
Biała. Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 662 566 917.

SPROSTOWANIE

W

artykule „Ostatkowe rarytasy” zamieszczonym
w „Panoramie Bialskiej”
w lutym 2017 r. przypadkowo
pominęliśmy nazwisko jednego
z rolników wyróżnionych nagrodą przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie –
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Prudniku. Wśród nagrodzonych, którego nie podaliśmy był
rolnik ze Śmicza Piotr Gnielka.

Za zaistniałą nieścisłość
przepraszamy.

Jeszcze woł muszał na koniec coś ło zimie
powiedzieć, choć boła takoł łagodnoł łostatnie
lata, to w tyj roku noł se już dojść dała we znaki
ze mroza i sniega, to tak piyrwyj boło gorzy.
Rekord mrozów połd w 1928 roku w połowie lutego, kaj w Prudniku było 43 stopnie
mrozu. Ziemia w Czyżowicach i Łące Prudnickiej zamarzła na połtora metra. Ludzie
co szli do prudnickich fabryk do roboty łodmarzli se uszy i palce u rąk i nóg. To widzicie jak my momy terołz z toł lekkoł zimoł
dobrze, ale kożdy medal moł dwie strony.
Ta drugoł strona to jest smog co nołs truje.
Wszandzie lo tyj piszoł, alarmujoł a z kominów kurz wali dzień i noc. W noc jeszcze
wiałci, bo paloł śmieci, choć nie powinni, jak
majoł dzieci. Piyrwej luft boł czysty, topiyli
my wianci drzewa i to jyno w kuchyni jak my
warzyli. Na srogoł zima miałach wielgasnioł
pierzyna, co mi nierołz przymażła do brody.

M

ini f ilm d o kum e nt a lny
„Er yk Murlowski. Pasja i konsekwencja” jest
już na YouTube. W niedzielę, 5
marca, miała miejsce jego premiera, w Wiejskim Centrum Integracji w Chrzelicach.
Piotr Kołek, mieszkaniec Łącznika, goszczący już na łamach naszej
gazety, zajął się warstwą graficzną
i muzyczną, zmontował i – można
by rzec – zinterpretował wizualnie
to, co mu dostarczyłem, a więc teksty,
fotografie, skany dokumentów (dodając
co nieco od siebie).
Materiał został przewidziany jako
film dokumentalny w wersji mini
– kondensacja tego, z czego słynął
Eryk Murlowski. Najpierw zajęliśmy
się tematem sztuk walki, później
monocyklingu, następnie historii
lokalnej i genealogii; w ostatniej części
pokazaliśmy, kogo i jak inspirował,
czym się jeszcze interesował, a także

jak – w dwóch słowach – wyglądało
jego życie prywatne. Łącznie: 15 minut.
Czy to dużo czy mało – nie mnie oceniać. Na początek pewnie wystarczy,
a na dalsze kroki przyjdzie pewnie pora.
Postacią Eryka Murlowskiego interesuję
się od dawna, trochę na zasadzie osobistego podziwu dla tej osoby, trochę
z dziennikarskiego obowiązku, który
każe mi nagłaśniać sprawy ważne. Jest
to jednak zdecydowanie motywacja
wewnętrzna, gdyż publikując już w wielu
tytułach lokalnych, już nieraz czułem
subtelną presję w stronę podejmowania
tematów ściśle bieżących.
Pomysł na film zrodził się, gdy
zostałem przewodnikiem na zamku
w Mosznej i poznałem Piotra Kołka,
który – jak się okazało – interesuje się
historią lokalną oraz (podobnie jak ja)
zna i podziwia działalność śp. Eryka
Murlowskiego. Gdy dowiedziałem się,
że kolega z pracy robi też krótkie filmy
na YouTube, złożyłem mu propozycję
wspólnego zrobienia filmiku. Tak to się
zaczęło. A jak się skończyło – pozostawiam ocenie odbiorców. Podczas
premiery widać było, że wiele osób
podeszło do tematu emocjonalnie,
ze wzruszeniem – nic dziwnego.
Eryk Murlowski był dla nich kolegą,
przyjacielem, członkiem rodziny...
Na spotkaniu pojawił się też Jacek
Cielecki (historyk, który niedawno
gościł na łamach „Panoramy Bialskiej”) – pod koniec zabrał on głos
i powiedział, w jaki sposób inspirowała
go postać wybitnego chrzeliczanina.
I o to chodzi – przynajmniej na ten
moment, cztery lata po śmierci Eryka
Murlowskiego – o pamięć, kontynuację,
inspirację. Tego chyba nigdy za wiele.

Bartosz Sadliński
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Wieści z przedszkola
KARNAWAŁ
Okres karnawałowy to szczególny
czas dla przedszkoli. To właśnie wtedy
dzieci mogą się wcielić w postacie
jakie tylko chcą – bohatera filmu lub
kreskówki, postaci z bajki, ulubione
zwierzątko itp. W Zamiejscowych
Oddziałach Przedszkolnych ZSP
w Białej kolejno odbywały się zabawy
karnawałowe. Dzieci upiększały w raz
z nauczycielem swoje sale w kolorowe
serpentyny i baloniki. Na zajęciach
przygotowały sobie kolorowe błyszczące i mieniące się w świetle maski

Dzień Kobiet
w Olbrachcicach

o przeróżnych kształtach, przebierały
się w swoje piękne stroje. Dzieciakom
na specjalne życzenie malowane
były twarze w piękne wzory lub
zwierzątka. Wszystkie dzieci wraz
z nauczycielami bawiły się w rytm
skocznych piosenek, odbywały się
zabawy i gry konkursowe z nagrodami przygotowane starannie przez
wychowawczynie przedszkoli. Rodzice
zorganizowali słodkie poczęstunki
dla swoich pociech by umilić czas
zabawy, a zabawa była wspaniała!
UDANE FERIE
Ferie Zimowe w przedszkolach w Ligocie Bialskiej i Gostomii smakowały
w tym roku pysznie. Zajęcia z języka
niemieckiego prowadzone przez Magdalenę Przybyszewską miały w czasie
ferii zimowych kulinarny charakter.
W Oddziale zamiejscowym w Gostomii w walentynki piekliśmy pyszne
ciasto czekoladowe w kształcie serca,
a w drugim tygodniu przyrządziliśmy
ogromną pizzę. Zajęcia na słodko
i słono przypadły wszystkim dzieciom
do gustu! W przedszkolu w Ligocie
Bialskiej upiekliśmy smakowite śli-

Piłka w grze

18

i 19 marca rozegrano
w klasie A inauguracyjne mecze.

W sobotę 18.03. LKS Polonia Biała
na własnym boisku zmierzyła się
z piłkarzami LZS „Sudety” z Moszczanki wygrywając z piłkarzami zespołu gości 4:0.
W niedzielne popołudnie drużyna LZS Ligota Bialska – Radostynia w wyjazdowym pojedynku zremisowała 2:2 z LZS Lubrza.

Z

okazji Dnia Kobiet w marcu
panie z Olbrachcic zorganizowały w świetlicy miejscowej
OSP spotkanie połączone z poczęstunkiem i występami artystycznymi
w ich wykonaniu, na które złożyły
się piosenki, wiersze i skecze. Było
miło i wesoło. Dopisała frekwencja
i humory. Organizatorzy spotkania
dziękują za liczne przybycie.

maczki – pizze z ciasta francuskiego.
Sporządzaliśmy przepis i omawialiśmy
kolejność wykonywanych czynności
i nazwaliśmy produkty w języku niemieckim. Dzieci wytrwale pomagały
w przygotowaniach; ważyły mąkę,
cukier, rozbijały jajka, dolewały
zależnie od potrzeby mleko i wodę,
mieszały składniki, pomagały kroić
warzywa, ucierać ser. Zajęcia miały
smakowity rezultat i wywołały wiele
uśmiechu na umazanych pysznościami
buźkach dzieci.

Magdalena Przybyszewska

Przebudowa ulicy Kilińskiego w Białej

P

rzebudowa odcinka drogi
gminnej od obwodnicy miasta tj. DW 414 do skrzyżowania z ulicą Prudnicką.
W ramach prac wykonane zostanie:
–– budowa nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego dł. 1172 m,
–– budowa chodnika z kostki betonowej
o dł. 730 m
–– budowa zjazdów z kostki betonowej,
–– budowa poboczy gruntowych na
dł. 1248 m,
–– przebudowa odcinka kanalizacji

deszczowej,
–– przebudowa oświetlenia ulicznego,
–– budowa kanału teletechnicznego.
Prace realizowane są przez firmę
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Adrian Bąk z Głubczyc. Termin wykonania – 30 czerwca 2017r. Koszt prac
budowlanych wynosi 933 101,53 zł.
Zadanie dofinansowane jest w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”.
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U króla storczyków Zapisy do I klasy

24

-25 czerwca bieżącego
roku Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie obchodzi swoje 70 –lecie.
W związku z tym mury szkoły odwiedzą absolwenci słynnej Pomologii.
To wydarzenie nastraja nostalgicznie
i przywołuje wspomnienia…
W naszej okolicy nadal żywa jest pamięć
prószkowskiej szkoły, nierozerwalnie
związanej z ogrodnictwem i sadownictwem, o czym przypomina historyczna
nazwa dzielnicy miasta – Pomologia (dział
sadownictwa dotyczący użytkowych drzew
i krzewów owocowych). Patron szkoły
– Józef Warszewicz zasłynął w Europie
z tego, że przywiózł z wypraw do Ameryki
Środkowej i Południowej około 300 gatunków storczyków. Kilku nadano nazwy,
pochodzące od jego nazwiska. W 2002 roku
mury szkoły opuścili ostatni absolwenci
technikum ogrodniczego. Pozostałością
po nim są piękne tereny zielone. W tym
czasie szkoła już się zmieniała i poszerzała
swoją ofertę edukacyjną.
Aktualnie w Pomologii uczy się

młodzież, która uczęszcza do klas gimnazjalnych i licealnych – klasy sportowe
(piłka nożna) i policyjne. Szkoła ściśle
współpracuje z Opolskim Związkiem
Piłki Nożnej oraz Komendą Miejską
Policji w Opolu. Placówka ma wiele
atutów: wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i trenerską. Zajęcia prowadzone
są także przez policjantów. Poza tym
przy szkole mieści się internat, gabinet
fizjoterapii oraz kompleks boisk. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy, wyjeżdżają
na obozy przygotowawcze i studyjne
oraz turnieje krajowe i międzynarodowe.
Zespół Szkół, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom młodzieży, tworzy nowy
kierunek nauczania – liceum strażackie.
We wrześniu pierwsi uczniowie zasiądą
w szkolnych ławach i będą uczyć się pod
okiem zawodowych strażaków.
Absolwenci już w czerwcu, podczas
jubileuszowego zjazdu, na własne oczy
przekonają się, jakie zmiany zaszły
w szkole, a nowi uczniowie, którzy
chcą stać się częścią jej historii, uczynią
to we wrześniu.
Adriana Rogosz, Agnieszka Graba

Dzień matematyki
w szkole

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej
Informacja dla rodziców dzieci urodzonych w roku 2010 oraz 2011
zainteresowanych zapisem dzieci klasy pierwszej szkoły podstawowej
Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie dzieci urodzone
w 2010r.oraz 2011 r. zamieszkałe w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej oraz
szkół filialnych w Gostomii, Radostyni i Śmiczu będą mogły zostać zapisane i bez względu
na liczbę zapisanych dzieci zostaną przyjęte do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.
Dzieci niezamieszkałe w obwodzie szkoły podlegają rekrutacji,
która zostanie ogłoszona po 15 kwietnia 2017 r.
Termin zapisu dziecka do szkoły obwodowej upływa 31 marca 2017 r.
dla dzieci z obwodu szkoły.
Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej uczniowie przyjmowani są:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła
dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
• Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zapisując dzieci do szkoły,
wypełniają Wniosek – (dostępny na stronie internetowej zespołu http://
zspbiala.pl, w sekretariacie zespołu i u kierowników szkół filialnych). Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Wniosku
załączają Orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej lub posiada opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają do Sekretariatu
zespołu lub kierownika szkoły filialnej WNIOSEK – rozpatrzenie wniosku nastąpi
po 15 kwietnia 2017 r. przez Komisję Rekrutacyjną.
• Złożenie Wniosku obowiązuje także rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego zamieszkałych poza obwodem szkoły. Do Wniosku należy
załączyć Orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Granice obwodów publicznych szkół podstawowych:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej: uczniowie
klas I-III z miejscowości: miasto Biała oraz sołectwa: Józefów, Wasiłowice, Prężyna, Olbrachcice, Browiniec Polski, Solec, Wilków, Krobusz, Grabina i Otoki;
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej – Filia w Gostomi Nr 46a z klasami I-III –
miejscowości: Gostomia, Rostkowice, Nowa Wieś, Czartowice i przysiółek Żabnik.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej – Filia w Radostyni Nr 99 z klasami
I-III - miejscowości: Ligota Bialska i Radostynia.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej – Filia w Śmiczu Nr 106 z klasami I-III
- miejscowości: Śmicz, , Miłowice , Kolnowice i Laskowiec.

Konkurs recytatorski
dokończenie ze str 1

dokończenie ze str 1
Wszystkie zabawy były przeplatane prezentacjami multimedialnymi, wesołymi
piosenkami i tańcami uczniów i uczennic
kl. III. Dużym zaskoczeniem było przybycie
na uroczystość sześciu matematyków: Pitagorasa, Talesa, Gaussa, Euklidesa, Kartezjusza
i Newtona. Zadawali oni zagadki i częstowali
cukierkami. Nad prawidłowym przebiegiem
uroczystości czuwały nauczycielki matematyki Karina Kusber i Dorota Brajer. Częścią

wokalną opiekowała się pani Elżbieta Sosna.
Mamy nadzieję, że tego dnia każdy uczeń
znalazł coś dla siebie interesującego. Nawet
na tak poważną naukę, jaką jest matematyka,
warto czasem spojrzeć z lekkim przymrużeniem oka. Święto Matematyki niewątpliwie
miało walory dydaktyczne, ale to także ciekawy
sposób uatrakcyjnienia naszego szkolnego
życia, a więc… przyjemne z pożytecznym!
K. Kusber

Laureaci konkursu klasy IV-VI
Podstawowa w Białej, Eliza Podgórni –
Szkoła Podstawowa w Białej, Agnieszka
Walczyk – Szkoła Podstawowa w Łączniku
Gimnazjum:
I miejsce Magdalena Preunser – Publiczne
Gimnazjum w Łączniku, II miejsce Julia
Orlita – Publiczne Gimnazjum w Białej,
II miejsce Markus Gonsior – Publiczne
Gimnazjum w Białej, III miejsce Aneta

Urbanek – Publiczne Gimnazjum w Białej, III miejsce Julia Thiel – Publiczne
Gimnazjum w Białej, III miejsce Lena
Babilas – Publiczne Gimnazjum w Białej
Konkurs Poezji Śpiewanej:
I miejsce Magdalena Gnielka – Publiczne
Gimnazjum w Białej, I miejsce Wiktoria
Heda – Publiczne Gimnazjum w Białej

Laureaci konkursu - gimnazjaliści
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Spotkanie z policją

Być kobietą...
czyli Dzień Kobiet w naszej szkole

J

uż wielokrotnie w naszej szkole
gościliśmy policjantów, którzy
przeprowadzali prelekcje na temat bezpieczeństwa, zagrożeń i profilaktyki zachowań ryzykownych.

Na

ten dzień – 8 marca – czekają
wszystkie panie. Dla panów
jest to również wyjątkowy
dzień, bowiem mogą sprawdzić się w roli
prawdziwego dżentelmena. Biegają
z bukietami, czekoladkami, składają
najlepsze życzenia i posyłają koleżankom
tajemnicze spojrzenia.
Dla naszych „młodych mężczyzn”
i „małych kobietek” w szkole również
był to dzień szczególny. Dziewczynki
otrzymały od chłopaków małe upominki
oraz pachnące kwiaty. Odbył się również
uroczysty apel, na którym nie zabrakło

wesołych piosenek, dedykacji, tańców
i scenek przedstawiających randki
z różnych czasów. Ogłoszono wyniki
plebiscytu na najładniejszą dziewczynę,
najlepszą koleżankę i największą łobuziarę
w szkole. Oczywiście głosowanie odbyło
się wśród chłopaków. Zwyciężczynie:
Natalia Piontek z IV b, Wiktoria Niegel
z VI c i Ola Skurecka z VI a uhonorowane
zostały przez przewodniczącego szkoły
koroną i obdarowane kwiatkami. Panom
serdecznie dziękujemy za przygotowanie
tylu niespodzianek.
Małgorzata Tromsa

Tym razem p. pedagog Monika
Domerecka zorganizowała spotkanie
z funkcjonariuszami w nieco innej
formie- odbyło się ono bowiem... w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku.
Uczniowie klas szóstych odwiedzili
to ciekawe miejsce, aby z bliska przyjrzeć
się pracy policjantów, a także obejrzeć
pomieszczenia, w których na co dzień
przebywają- między innymi strzelnicę oraz
pomieszczenia aresztu. Funkcjonariusze
KPP w Prudniku podkom. Katarzyna Żegleń
i mł. asp. Tomasz Kukułka w interesujący
sposób opowiadali o pracy policjantów,
odpowiedzialności karnej nieletnich, ich
prawach i obowiązkach oraz przedstawiali

• 23.01. zgłoszono oszustwo internetowe przy zakupie pralki na szkodę
mieszkańca Białej. Straty wyniosły
930 zł.
• 27.01. sprawca dokonał oszustwa
przy sprzedaży aparatu (słuchawek)
na szkodę mieszkańca Białej.
• 22.02. z niezamieszkałego budynku
w Łączniku skradziono przedmioty

zagadnienia związane z przemocą szkolną,
domową i cyberprzemocą.
Jednak tego dnia atrakcji było więcejpo wizycie na komendzie, uczniowie
pod opieką katechety p. Tomasza Hedy,
udali się do Sanktuarium Św. Józefa
w Prudniku-Lesie. Serdecznie przywitani
przez franciszkanina o. Faustyna, wysłuchali historii tego miejsca oraz opisu
wydarzeń związanych z uwięzieniem
w klasztorze księdza kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Mogli także odwiedzić
celę ks. Prymasa, obejrzeć pamiątki
z tamtych lat, zwiedzić przepiękny
kościół, grotę oraz najbliższą okolicę.
Wiele prawdy jest w powiedzeniu
„cudze chwalicie, swego nie znacie”, warto
więc tak organizować swój wolny czas,
aby wspólnie z rodziną czy przyjaciółmi
zwiedzać najbliższą okolicę, w której
wiele jest jeszcze do odkrycia.
Katarzyna Stroka

wartości 160 zł.
• 27.02. sprawca groził pozbawianiem
życia mieszkańcowi gminy.
• 5.03. sprawca lat 49 kierował samochodem po drodze publicznej w stanie nietrzeźwym.
• 13.03. sprawca naruszył mir domowy i groził pozbawieniem życia jednemu z mieszkańców Białej.
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Kamilianin i biskup

R

ozmowa z Ks. Biskupem Prosperem Kontiebo – ordynariuszem Diecezji Tenkodoga
w Burkina Faso.

– Jest Ksiądz Biskup jedynym na świecie
kamiliańskim ordynariuszem diecezji.
Jaka jest Księdza Biskupa diecezja?
– Jestem ordynariuszem najmłodszej
i najmniejszej diecezji w Burkina Faso.
Została ona utworzona przez papieża
Benedykta XVI pięć lat temu. Obejmuje
obszar dziesięciu tysięcy kilometrów
kwadratowych. Na jej obszarze istnieje
dziewięć parafii, w których posługę
kapłańską pełni trzydziestu sześciu księży.
– Czy kapłani wywodzą się spośród
miejscowej ludności, czy pracują w niej
również misjonarze?
– Wszyscy księża w mojej diecezji
wywodzą się z ludności miejscowej.
Oczywiście zapraszam księży między
innymi z waszego kraju do przyjazdu
i zachęcam do podjęcia pracy misyjnej
w Burkina Faso.
– Ilu katolików mieszka w diecezji
Księdza Ordynariusza?
– Diecezja, którą kieruję liczy osiemset
tysięcy mieszkańców. W naszym kraju
katolicy stanowią piętnaście procent
ogółu ludności, muzułmanie sześćdziesiąt
trzy procent, a animiści i inne religie
afrykańskie skupiają dwadzieścia trzy
procent.
– Czy między mieszkańcami, wyznawcami różnych religii występują konflikty
na tle wyznaniowym?
– Wszyscy żyjemy w zgodzie, w niektórych rodzinach żyją razem wyznawcy
różnych religii. O dobrej współpracy
może świadczyć między innymi fakt,
że muzułmanie dali mi środki pieniężne

na budowę nowego kościoła.
– Jakie czynniki wpłynęły na to, że Ksiądz
Biskup zdecydował się na wstąpienie
do Zakonu Kamiliańskiego, czy ten
wybór oceniając z perspektywy lat
był dobry?
– Był to wybór w pełni świadomy,
chciałem pełnić posługę duszpasterską
wśród chorych i cierpiących, nieść im
słowa wiary. Mój kuzyn wcześniej niż
ja wstąpił do kamiliańskiej wspólnoty
zakonnej i za jego pośrednictwem
poznałem ten zakon. Jestem szczęśliwy,
bo to co dzieje się w moim życiu wypływa z woli Bożej. Z chwilą wstąpienia
do tej wspólnoty zakonnej nigdy nie
przypuszczałem, że zostanę biskupem,
taka była widocznie wola Boża, abym
był biskupem w duchu św. Kamila i niósł
słowa nadziei, pocieszenia dla ludzi
nieszczęśliwych, chorych i cierpiących.
– Czy księża w diecezji Księdza Biskupa
są na przykład kapelanami w szpitalach
i innych placówkach?
– Kiedy objąłem funkcję ordynariusza
diecezji ustanowiłem kapelana w szpitalu
znajdującym się na naszym terenie, a także
ustanowiłem kapelana do posługi w więzieniu. Wybudowaliśmy także centrum
dla ludzi upośledzonych psychicznie,
dotychczas bezdomnych, pozbawionych
elementarnej opieki.

– Byłem w kilku krajach Europy Zachodniej, tam wierni, podobnie jak w Polsce
nie okazują tak żywiołowego przeżywania
wiary. W moim kraju w czasie mszy
liturgia – chociaż ta sama – ma wiele
elementów radości, śpiewów, tańców
i pogody ducha. Jesteśmy kościołem
bardzo młodym. Pierwsi misjonarze
dotarli do nas niespełna sto dwadzieścia
lat temu. W czasie spotkania z opolskim
ordynariuszem biskupem Andrzejem
Czają dowiedziałem się – co mnie zaskoczyło –że w diecezji opolskiej pracuje
ponad ośmiuset pięćdziesięciu księży.
W naszym kraju nie jest łatwo zostać
chrześcijaninem. Musimy w liturgii
zespalać tradycję z ewangelią.
– Jakie problemy są pilne do rozwiązania
w Burkina Faso?
– Brakuje u nas wystarczającej ilości
szkół. To ma duże znaczenie, bowiem
edukacja i nauka przyczynić się może
do wyzwolenia kobiet, zdominowanych
obecnie przez rodzinę.
– W jakich warunkach żyją mieszkańcy

Waszego kraju?
– Kraj nie posiada bogactw naturalnych,
poza tym jesteśmy oddaleni od morza
o ponad tysiąc dwieście kilometrów,
a dostęp do morza ułatwia w znacznym
stopniu wymianę handlową, może być
siłą napędową rozwoju gospodarczego.
W moim kraju przez cztery miesiące
nieustannie padają deszcze i trzeba
w tym okresie zdążyć z pracami na roli,
aby wystarczyło wyżywienia na cały rok.
Wielu młodych mieszkańców wyjeżdża
z kraju w poszukiwaniu pracy, aby
zapewnić rodzinie środki do życia.
– Co na zakończenie naszej rozmowy
pragnąłby jeszcze Ksiądz Biskup
przekazać czytelnikom?
– Zapraszam do mojego ojczystego kraju,
w którym panuje spokój, aby zobaczyć
nasze życie. Księży i siostry zakonne
zapraszam do podjęcia na naszym terenie działalności misyjnej. Każdego
przyjmiemy z radością.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Ryszard Nowak

– Jest Ksiądz Biskup po raz pierwszy
w Polsce jakie są pierwsze wrażenia
po zetknięciu się z naszym krajem?
– Przybyłem do Waszego kraju na zaproszenie Sióstr Kamilianek z Opola.
Jestem bardzo zadowolony i wszędzie
ciepło przyjmowany. Dostrzegłem żywą
wiarę, która tkwi w ludziach.
– Jacy są wierni w Burkina Faso, czym
podobni do naszych katolików?

Rekolekcje z udziałem biskupa z Afryki

Na

przełomie lutego i marca
w bialskiej parafii pw.
Wniebowzięcia NMP odbyły
się rekolekcje. Rekolekcjonistą był franciszkanin o. Łukasz z klasztoru w Orliku.
W czwartek – 2 marca w godzinach
wieczornych kamiliański biskup Prosper
Kontiebo z diecezji Tonkodoga z Burkina
Faso, w miejscowej świątyni odprawił
uroczystą mszę św. koncelebrowaną
w intencji rekolekcji wielkopostnych
w koncelebrze z bialskimi księżmi – o.o.
Franciszkiem Bieńkiem – proboszczem
i Waldemarem Wołowskim – duszpasterzem i katechetą oraz ks. prof. Piotrem

Maniurką. Na mszy obecne były Siostry
Kamilianki z Opola na zaproszenie
których wizytę w naszym kraju złożył
ks. biskup. Wśród sióstr zakonnych
w uroczystości z udziałem biskupa
uczestniczyła s. kamilianka Margerita
z Burkina Faso. Na zakończenie mszy
przedstawiciele Rady Parafialnej i służby
liturgicznej i grona Dzieci Maryi złożyli
ks. biskupowi Prosperowi Kontiebo podziękowania oraz wręczyli symboliczne
wiązanki kwiatów.
Na zdjęciu kamiliański biskup z Afryki
z franciszkańskim rekolekcjonistą.
(n)
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Po tym poznasz Białą

potrzeby strategii rozwoju gminy Biała (parę
lat temu) sondowano, co
osoby spoza terenu (np. z Opola)
wiedzą na jej temat. Jest to działanie nieodzowne, by poznać słabe
i mocne strony, szanse i wyzwania (SWOT), wiedzieć, jak sprawy
się mają na chwilę obecną i w którą
stronę budować siłę danego obszaru.
W tym artykule w skrócie przeanalizuję – jako ktoś, kto od przeszło
pięciu lat przygląda się wydarzeniom na ziemi bialskiej – co mogłoby zwracać uwagę oraz gdzie
tkwi potencjał. Chodzi o cykliczne
imprezy, osoby, wokół których toczy się akcja, pewne rozpoznawalne
– nazwijmy to – marki.
Harry Thürk (1927-2005) – postać,
o której słyszymy na zasadzie zrywów
– to jedno z możliwych skojarzeń. Było
już tłumaczenie jego „Sommer der
toten Träume” wg Anny Myszyńskiej,
pod redakcją Andrzeja Derenia, publikowane w kawałkach w „Tygodniku
Prudnickim”; był i drugi przekład, tym
razem pióra Marcina Domino, wygładzony przez Macieja Dobrzańskiego
i wydany w formie książki (tytuł „Lato
umarłych snów”, taki jak w przypadku
poprzedniego tłumaczenia, zresztą
niezły). Paru upamiętnień znany pisarz
doczekał się także w Białej – m.in. przy
różnych okazjach przypominamy sobie
o wywiadzie, który udzielił Annie Myszyńskiej (dostępny w internecie). Słyszałem
kiedyś pomysł wycieczki po Prudniku
śladami Harry’ego Thürka. Można by też
pomyśleć o jakimś upamiętnieniu w Białej.
Nagroda jego imienia? Jakiś konkurs?
Cykliczne spotkanie? Ulica? Nie jestem
naiwny – kontrowersje pewnie by były,
ale cóż – nie pozabijaliśmy się dotąd,
może nie pozabijamy się i później.
Ziarno zostało zasiane
Wożenie się na plecach znanych ludzi
niesie pułapki – grozi przerysowaniem,
grozi (być może) zamykaniem wielowymiarowych postaci w pewnych ramach,
wiąże się z nim również niebezpieczeństwo
podejścia prowincjonalnego (w stylu:
skoro na danej ulicy Józef Piłsudski
wiązał buty – należy to upamiętnić...).
Ale warto próbować. Wielu to robi.
Pamiętam jak Piotr Bujak, działacz
społeczny z Wróblina walczył o pamięć
o Janie Cybisie – malarz pochodził właśnie
stamtąd. I tu dochodzimy do kolejnej
rzeczy: znana postać musi mieć swojego
promotora (takiego nieoficjalnego) –
swoją Anną Myszyńską, swojego Macieja
Dobrzańskiego. Czekamy na ciągi dalsze.
Postacią związaną (nawet nieco bardziej)
z ziemią bialską jest Eryk Murlowski
(1960-2013) z Chrzelic. O nim pisałem
już wielokrotnie, nie chcę więc zamęczać
czytelników opisem (przypominaniem)
jego dokonań. Tutaj sprawa wygląda
inaczej niż z Harrym Thürkiem – Eryk
Murlowski intensywnie działał w miejscu
swojego zamieszkania i już po jego śmierci
cisnęło się pytanie, czy będzie kontynuacja
tego, co robił. Po czterech latach można
odpowiedzieć, że jakaś kontynuacja jest,
ale nie za duża, przynajmniej w samych
Chrzelicach. Jednak ziarno zostało zasiane
– osoby zainspirowane tą wybitną postacią
poszły w świat i robią swoje, pomne tego,
czego się nauczyły. W Żywocicach działa
sekcja monocyklistów, Robert Hellfeier

bada dzieje Smolarni, Jacek Cielecki
zajmuje się Estończykami, Piotr Kołek
bada pałace w Mosznej i Dobrej, Michał
Rutkowski działa na niwie sztuk walki.
I tak dalej. O to chyba zresztą chodzi
– ludzie przemijają (bo są tylko – i aż –
ludźmi), a zapoczątkowane przez nich
inicjatywy trwają.
Narobić pozytywnego zamieszania
Skoro jesteśmy przy osobach, Biała
ma jeszcze – a jakże – Annę Myszyńską,
gawędziarkę, autorkę opowiadań, audycji
i wierszy, po polsku, niemiecku i w gwarze
śląskiej. Pani Anna nie pochodzi z Białej
(lecz z podkrapkowickiej Kórnicy),
poza tym tylko część jej utworów tego
miasteczka dotyczy. Mieszka jednak
i tworzy właśnie tu – stąd skojarzenie,
jak najbardziej słuszne. Udzielanie się
na antenie „Radia Opole”, do tego liczne
książki, a nawet parę audiobooków
– wszystko to tworzy niejako osobną
markę, nie wolną od kontrowersji, ale
rozpoznawalną. Również syn Anny
Myszyńskiej – Piotr – autor obrazów,
wierszy i scenek pantomimicznych
zdążył już zaistnieć poza gminą Biała.
Choć wcześniejszy opis skoncentrowany był na osobach, nie tylko
na nich zasadza się – potencjalnie czy
też realnie – promocja gminy (tudzież

pomysł na działania z nią związane).
Uwaga mieszkańców gminy – a także
ludzi spoza niej – może skupiać się też
na wydarzeniach, inicjatywach. Jednym
z nich jest Bialska Parada Orkiestr Dętych,
cykliczna impreza, międzynarodowa,
bo polsko-czeska, jeśli chodzi o zespoły,
które przybywają. Na tego rodzaju
koncercie (poprzedzonym tytułową
paradą) widać, że nie tylko podniosłe
marsze wykonywać można na trąbki,
klarnety, saksofony czy puzony. Także
utwory z muzyki rozrywkowej (w tym
filmowej) znajdują tam swoje miejsce.
Na pewno jednak w orkiestrach dętych
– jak wiemy ze znanej piosenki – drzemie siła, potrafią narobić pozytywnego
zamieszania. Stanowią potencjał na niezłe
widowisko i dlatego w okolicach wakacji
dostarczają wrażeń mieszkańcom (trafiając
też zwykle do mediów ogólnopolskich).
Racławice Śląskie mają swoich kolejarzy
(i drezyniarzy), a Biała muzyków. Z tym,
że nie tylko. Klimaty związane z pociągami
także się tu pojawiają.
Takie rzeczy trwają latami
Choć temat wyścigów drezyn ręcznych
nieco ucichł w ostatnich latach, on także
kojarzył się z tą miejscowością i ściągał
osoby z zewnątrz (i nie tylko były to media). W miejscu, gdzie dawniej znajdował
się bialski dworzec kolejowy można

było się pościgać, przy okazji ćwicząc
mięśnie (bo w tym „sporcie” trzeba się
namachać). Tu kłania nam się postać
Henryka Remisza, konstruktora drezyn;
przy okazji tego rodzaju imprez przewoził
dzieciaki Fiatem 126p, umieszczonym
na... torach kolejowych.
Pod względem kolejarstwa Biała
nie posiada takiego potencjału jak
podgłogóweckie Racławice. Tam działa
Stowarzyszenie Miłośników Kolei, tam
także znajdują się solidne zasoby jeśli
chodzi o nieruchomości, w tym budynki.
Jednak Biała również zaznaczyła się
na mapie wydarzeń związanych z tego
rodzaju męskimi (głównie) klimatami.
Drezyniarze śmigali po „gogolince” linii
kolejowej, gdy ta była jeszcze nieczynna
i popadała w ruinę.
Sposobem na zaistnienie danego terenu
w szerszej świadomości są także ciekawe
obiekty, najlepiej zabytkowe. Tu Biała (jako
gmina) nie ma szczęścia (nie udało się
pójść w ślady zastosowania nieruchomości
w miejscowościach: Moszna, Izbicko,
Kamień Śląski – to tylko przykłady, choć
trzeba przyznać, że na Opolszczyźnie
nie ma ich za wiele). Można mówić
o dwóch zabytkach mających potencjał
– zamku w Chrzelicach i pałacu w Białej.
W przypadku tego pierwszego bardziej
realna wydaje się opcja zabezpiecze-

nia go jako ruiny trwałej – aby była
w krajobrazie, przypominała o czasach
minionych, w jakimś zakresie zdobiła
i edukowała. Plan Fundacji „Ortus”
stworzenia Centrum Dialogu Kultur
niestety spalił na panewce (o czym już
pisaliśmy). Tylko niepoprawny optymista
może teraz liczyć na takie lub podobne
zagospodarowanie dawnej twierdzy.
Drugi z wymienionych obiektów (pałac
w „stolicy” gminy) jest w nieporównywalnie lepszym stanie, prywatny
właściciel plany – owszem – ma, ale
to już sprawa między nim a opolskim
urzędem konserwatora zabytków (raczej
„nie puszczają pary”). Z doświadczenia
wiadomo, że takie rzeczy trwają latami (pałac w Dobrej), a nieraz śmiałe
plany nie dochodzą do skutku (zamek
w Strzelcach Opolskich).
Problemy „kadrowe”
Nie dajmy się jednak zwieść pesymistycznie wyglądającym przykładom
(pow yżej) – gmina Biała nie jest
pozbawiona ciekawych obiektów. Stoi
przecież wieża wodna – niedaleko bialskiego szpitala (atrakcyjna wprawdzie
tylko z zewnątrz, ale zawsze to coś),
siedziba Gminnego Centrum Kultury
także niczego sobie; nie mówiąc już
o budynkach sakralnych w Białej, Solcu,
Śmiczu, Łączniku i nie tylko; gdyby

dodać to tego kamienice, pomniejsze
kapliczki czy ruiny murów obronnych
– można dojść do wniosku, że na paru
nieruchomościach da się oko zawiesić.
Długa droga jednak do tego, by mówić
o gminie Biała jako o turystycznej
(choćby i z przedrostkiem „agro”).
Zalążki jednak gdzieniegdzie widać.
Przykładem może być komandoria
joannitów w Solcu. Obecność tego zakonu
na terenie wsi jest potwierdzona historycznie (w przeciwieństwie do bytowania
templariuszy w Chrzelicach – na to nie
udało się znaleźć, jak dotąd, twardych
dowodów). Józef Müller prowadzi solecką
komandorię, nieraz organizował też
festyny rycerskie – to przykład osoby,
która eksploruje temat dla przyjemności
(nie dla kija czy marchewki). Na tym
motywacyjnym paliwie dotarł już daleko.
Zrekonstruowane topory, miecze, tarcze
czy kolczugi stanowią atrakcję turystyczną.
Różne elementy stylizowane na dawne
cieszą się zainteresowaniem. Ze względu
jednak na braki „kadrowe” oraz częste
przebywanie pana Józefa poza granicami
kraju prace posuwają się powoli – wciąż
nie mogą rozkręcić się, przybrać na skali:
ot, choćby bardziej się sformalizować,
przeobrazić w stowarzyszenie.
Nie tylko miejsca pracy
Pomniejszych przykładów osób i sytuacji, które mają potencjał budowania
wizerunku gminy, jest zresztą dużo więcej.
Mamy ks. Manfreda Słabonia, byłego
proboszcza parafii w Łączniku, który
zbiera słówka wywodzące się z gwary
śląskiej – podobno ma już tego sporo,
pozostaje czekać na ukazanie się drukiem
tych regionalistycznych dociekań.
W tej samej wsi mieszka również Sebastian Kucharski. Niejednokrotnie gościł
on na łamach naszej gazety – jako autor
szczególnego rodzaju rzeźb. Roboty, które
tworzy, wykonane są ze złomu – z kawałków
samochodów, ale nie tylko. To kosztowne
hobby – pan Sebastian zdecydował się
jednak na próbę przekucia pasji w sposób
zarobkowania. Połączenie wydawałoby
się idealne. Jak „rzeźbiarz” poradzi sobie
na wolnym rynku – zobaczymy w dłuższej perspektywie. Grunt, że łącznicka
„Fabryka Robotów” stała się biletowaną
atrakcją, także (a może zwłaszcza) dla
osób z zewnątrz. I o to chodzi – zrobić
coś nietuzinkowego i starać się puścić
to w świat. Tego rodzaju hobby należy
do oryginalnych – a także po prostu
atrakcyjnych, bo nawiązuje do kultury
popularnej: „Predatora”, „Minionków”
itp.
Rajdy konne kojarzą się z Brzeźnicą, pieczony ziemniak – z Pogórzem
(choć nie tylko tam takie rzeczy były
organizowane), plenery poetyckie –
z Gostomią i Hreczaniukami, komiks
lokalno-historyczny – z Arturem Klose,
haft krzyżykowy – z Mikołajem Nowotarskim z Kolnowic, kibicowanie pełne
polotu – z o. Maciejem Kosteckim).
I tak dalej. Można dodać do tego jeszcze
prywatne firmy („Ustroniankę”, „Zieloną
Zatokę”, cukiernię w Grabinie i Łączniku
etc.), a także rozmaite organizacje, kluby
sportowe, zespoły muzyczne ciekawe strony
internetowe, różne inicjatywy oddolne.
Jest na czym budować, nawet jeśli ktoś
powie, że to tak naprawdę zaczynanie
od końca, bo przecież... miejsca pracy,
demografia i te sprawy. To jednak nie
wszystko. Na szczęście.
Bartosz Sadliński
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Nie podążamy już bezpieczną drogą

A

gnieszka Tomczyszyn jest zapracowaną pisarką. Przyszła
do nas prosto z wywiadu, którego udzielała w Opolu. Dziennikarzowi opowiadała o intuicji i duchowości we współczesnym świecie. Dla
„Panoramy Bialskiej” znalazła chwilę
czasu, żeby wypowiedzieć się na zupełnie inne tematy.
– Co ostatnio zrobiłaś po raz pierwszy?
– Ostatnio? Po raz pierwszy udało mi się
zorganizować spotkania z młodzieżą.
Pomysł przeprowadzenia takiego cyklu
rozmów wpadł mi do głowy, kiedy pisałam
powieść skierowaną do tej grupy odbiorców. Była to książka „Prawo pierwszych
połączeń”, która jest o spełnianiu marzeń
i robieniu czegoś więcej niż tylko siedzenie
przed komputerem. Jest motywująca,
dlatego idealnie sprawdza się jako temat
do rozmowy z nastolatkami. Pierwsze
spotkanie odbyło się w Zabrzu, skąd
pochodzę. Miało miejsce w liceum,
do którego sama uczęszczałam. Wróciłam
tam w nieco innej roli. Opowiadałam
o tym, jak można dążyć do osiągnięcia
upragnionych celów, nie poddawać się,
walczyć o swoje. Nieco później, kiedy
byłam na Targach Książki w Warszawie,
poznałam poetkę z naszych okolic.
Co ciekawe, nazywa się Agnieszka
Tomczyszyn! Jest z Głuchołaz, gdzie
pracuje jako nauczycielka. Zaprosiła mnie
na spotkanie do liceum, w którym uczy.
– To o czym marzą nastolatki?
– Marzenia współczesnej młodzieży
są mocno związane z tym, co widzą
w telewizji – z modnym obecnie tańcem,
gotowaniem, czasami ze śpiewaniem.
Z jednej strony wiążą się z ich talentami,
a z drugiej – z nowymi możliwościami,
jakie dają różnego rodzaju programy
rozrywkowe. Pokolenie naszych rodziców nie wpadłoby na pomysł robienia
kariery w gotowaniu. Wydawało im się,
że gotowanie to taki sam obowiązek
domowy jak prasowanie, czy mycie okien.
Rodzicom ciężko byłoby przyklasnąć
takiemu pomysłowi. Marzenia każdego
pokolenia są inne. Możliwe, że jest
to również kwestia częstszych podróży
do różnych zakątków świata, podejmowania wakacyjnej pracy za granicą. Dzięki
temu otwierają nam się oczy na nowe
możliwości, dowiadujemy się o istnieniu
innych zawodów niż te, które do tej pory
były w Polsce popularne. Nie podążamy
już bezpieczną drogą. Nie patrzymy na to,
co robią nasi rodzice i nie liczymy tylko
i wyłącznie na ciepłą posadkę.
– Pierwsze pytanie zadałem chcąc
nawiązać do twojej najnowszej po-

wieści – „Prawo pierwszych połączeń”.
Co w ogóle oznacza ten tytuł?
– O prawie pierwszych połączeń usłyszałam, kiedy rozmawiałam z bardzo
szczególnym czytelnikiem mojej pierwszej powieści. Zwrócił mi on uwagę,
że w literaturze często powtarzany jest
motyw pierwszego pocałunku, który
coś zmienia. Wystarczy wspomnieć
„Śpiącą królewnę”. Zauważył, że pierwszy
pocałunek bohaterki w „Ezotero” nic
nie zmienia w jej życiu. Zaintrygowała
mnie jego opinia i zaczęłam szperać
w tym temacie. W trakcie zgłębiania
go, uznałam, że właściwie to materiał
na kolejną powieść. Prawo pierwszych
połączeń mówi, że pierwszy intymny
kontakt między kobietą a mężczyzną
jest czymś, co jest wyjątkowo istotne.
Czymś, co powielane jest w ciągu życia,
przy każdej, kolejnej podobnej relacji.
W mojej książce chciałam opowiedzieć
o tym, że powinno nam na tym naprawdę
zależeć. Młodzież traktuje temat pierwszej intymności bardzo pochopnie. Nie
biorą pod uwagę tego, co jest ważniejsze
od samej fizyczności: uczuć.
– „Prawo pierwszych połączeń” to też
pierwsza powieść, w której nie ma magii.
Czy coś się zmieniło w twoim życiu,
że postanowiłaś tym razem stąpać
twardo po ziemi?
– Nie. Cały czas jest obecna. Nawet
wydaje mi się, że w tej książce magii
jest więcej niż w „Ezotero”. W mojej
pierwszej powieści magia była wymyślona.
Tutaj jest magia młodości, pierwszego
zakochania się. Pokazuje to jak nasze
życie może zostać wywrócone do góry
nogami w ciągu jednej chwili. Osoba,
która była dla nas obca, nagle staje się
najważniejszą osobą w naszym życiu.
Poza tym to historia tego, jak rodzą się
wielkie przyjaźnie, jak istotna jest rodzina
i jak ważna w życiu jest dobra zabawa.
– A gdyby następna powieść miała dziać
się w świecie dorosłych?
– Byłaby pewnie o ucieczce od dorosłości [śmiech]. Nie jestem, rzecz jasna,
Piotrusiem Panem i nie jestem, jak on
oderwana od rzeczywistości. Prowadzę
normalne życie, ale dążę do tego, aby
normalność nie była przeciętna. Staram
się nie popadać w rutynę, dbać o to, by codzienność nie wiązała się z nudą; ciągle
się rozwijać, aby w pewnym momencie
nie dopadł mnie syndrom Gaugaina,
opisany między innymi w popularnej
powieści „Jedz, módl się, kochaj”, gdzie
główna bohaterka wpada w panikę przed
stabilizacją i rusza w świat, zostawiając
za sobą wszystko. Rozumiem tę panikę
monotonii dorosłego życia, więc staram
się jej zapobiegać [śmiech].
– Czy jest według ciebie jakiś moment,
kiedy trzeba dojrzeć. Porzucić marzenia
i przestać być nastolatkiem?
– Ale dlaczego, twoim zdaniem, dojrzałość
miałaby oznaczać porzucanie marzeń?
Na pewno nigdy nie jest za późno, aby
je realizować. Skupiam się na nastolatkach
nie dlatego, że uważam, że marzenia
są zarezerwowane dla nich, ale dlatego,
że mają dużo mniej zobowiązań niż
dorośli. Nie mają na głowie kredytów, nie
są związani umowami o pracę. Wszystko
przed nimi. Są na progu życia i są w stanie
realizować mnóstwo planów, bez ryzyka,
że swoimi zachciankami zranią lub narażą
na poważne konsekwencje inne osoby.
Mimo to często im się nie chce. A kiedy
będą dorośli, przypomną sobie, że bardzo

chcieli spełnić jakieś marzenie i będą
uważać, że już za późno. Mnie wydaje
się, że nawet jako dorośli powinniśmy
dążyć do realizacji planów. Niestety często
zamykamy się ze względu na bariery
wiekowe. Myślimy, że jesteśmy za starzy
na zrobienie czegoś. To jest niesłuszne.
Podobnie jak wmawianie młodym
ludziom, że są na coś za młodzi, mają
na to coś jeszcze czas. Sami wpędzamy
się w gombrowiczowskie maski. Sami się
ograniczamy. Wszystko jest tak naprawdę
kwestią odpowiedniego zorganizowania
danego pomysłu.
– Czy czytasz recenzje swoich poprzednich
książek i siadając do następnych skupiasz
się na tym, żeby nie robić czegoś, co się
nie podobało któremuś krytykowi?
– Czytam, oczywiście. Reakcja zwrotna
czytelników jest dla mnie bardzo ważna
i interesująca. Zwykle recenzje są bardzo
miłe, ale zdarzają się też takie, których
bym się nie spodziewała. W „Ezotero”
na przykład wszelkie miejscowości
oznaczałam jedną literą. Chciałam, żeby
to nadało historii uniwersalności, żeby
nie było niepotrzebnego lokalizmu. To,
co działo się w J, nie działo się w Jastrzębiu, czy Jarnołtówku. Nie miało
nawet znaczenia, czy to miasto leży
w Polsce. Wielu czytelnikom to jednak
przeszkadzało. Pisząc część drugą,
zastanawiałam się, czy nie dokonać
zmiany i nie podawać pełnych nazw
miejscowości. W końcu postanowiłam
być konsekwentna, w zgodzie z pierwotnym założeniem.
– A gdybyś mogła wybrać, to w jakim
mieście chciałabyś mieszkać?
– Dla mnie od zawsze istotniejsi
od miejsca zamieszkania byli ludzie,
którymi się otaczam (mimo że kocham
podróże i kocham zwiedzać). Byłam już
niemal wszędzie w Europie, a teraz kuszą
mnie dalsze wyjazdy – w szczególności
do Azji. Dla mnie są to wędrówki
antropologiczne. Poznaję nowe kultury
i lubię poprzebywać w towarzystwie
nowych osób. Dostrzegać różnice
i podobieństwa. Kiedy mieszkałam
w akademiku, była z nami dziewczyna
z Białorusi, zdziwiona, że urządzając
imprezę, przygotowałyśmy jedynie
paluszki i przekąski. Dla nas jako studentek to i tak była impreza na bogato,
ale ona zmartwiona zaproponowała,
żeby ugotować chociaż ziemniaki!
Powiedziała, że u nich często się
je podaje! To się nazy wa różnica
kulturowa! W Lizbonie natomiast
z uwagi na wysoką temperaturę przez
cały dzień praktycznie nic się nie
je. Czekają na wieczór, kiedy wręcz
z jedzeniem przesadzają. Uwielbiam
dostrzegać takie niuanse. Nie ma więc

jednej konkretnej miejscowości, w której
chciałabym zamieszkać. Wybór jest
zbyt wielki!
– Czy planujesz, żeby w którejś książce
znalazła się Biała?
– Do Białej trafiłam zaledwie cztery
lata temu. Wcześniej przez siedem
lat mieszkałam w Opolu, a jeszcze
wcześniej na Śląsku. Widocznie mam
duszę nomady, bo nosi mnie po tym
świecie. W Białej odnajduję coś fajnego
dla duszy. Jest tutaj taki spokój... Nie
ma się poczucia wielkiego pędu, który
odczuwam będąc w Warszawie, czy
Krakowie. Tam każdy chce się popisać
przed sobą czy przed innymi. Aż można
odnieść wrażenie, że konkurencja tylko
czeka na twoje potknięcie. To miasto
daje mi poczucie, że mogę spokojnie
myśleć. Nie czuję na plecach oddechu
i odnajduję harmonię.
– Ulubione miejsca w okolicy?
– Jestem mamą dwójki małych dzieci.
Dużo czasu spędzam więc na spacerach
i nie ma ścieżek, których bym nie
znała. Z wielką przyjemnością chodzę
po okolicach. Doświadczam wtedy
właśnie tego wspomnianego spokoju.
Fajnie jest przejść się koło Cmentarza
Żydowskiego, czy ogródków działkowych, bo ma się poczucie, że przed
chwilą było się przy głównej ulicy,
a teraz już spaceruje się po takiej głuszy.
Uwielbiam też restaurację „W Dolinie
Białej”, naszego znajomego – pana Rysia.
Często zapraszamy tam przyjaciół
na pstrąga. Tuż za Prudnikiem mamy
Góry Opawskie, gdzie można poczuć
się prawie jak na wakacjach. Ludzie
ze Śląska chętnie do nas przyjeżdżają
i cieszą się tą sielanką. Tutaj też polubiłam okres jesienno-zimowy, który
w dużym mieście mnie przytłaczał. Nie
muszę spędzać czasu w tramwajach,
mogę za to zamknąć się w ciepłym
domu i czytać ulubione książki czy
oglądać filmy.
– A teraz pytanie na koniec, które
zawsze zadaję moim rozmówcom.
Czego nauczyłaś się sama, a wolałabyś,
żeby ktoś cię tego nauczył?
– [śmiech] Jakie trudne pytanie! Każdy
musi indywidualnie nauczyć się jak
układać sobie relacje z najbliższymi.
Szczególnie jeśli chodzi o małżeństwo czy
macierzyństwo, co jest mi teraz bardzo
bliskie. Nawet gdyby ktoś chciał mnie
tego nauczyć, nie potrafiłby, bo każdy
związek i relacja wygląda inaczej. Chociaż
nie ma szans, żeby ktoś wskazał nam
właściwą drogę, to często chciałoby
się otrzymać złotą radę, która będzie
genialnym rozwiązaniem.

rozmawiał Rafał Christ

Rozalia i Franciszek Gałka zam. Biała, ślub: 25.03.1967 r.
Michalina i Bolesław Opiłka zam. Biała, ślub: 27.03.1967 r.
Magdalena i Alfred Barysz zam. Biała, ślub: 02.04.1967 r.
Łucja i Franciszek Szolc zam. Górka Prudnicka, ślub: 08.04.1967 r.
Jadwiga i Alfred Koczula zam. Pogórze, ślub: 10.04.1967 r.
Anna i Józef Augustyn zam. Grabina, ślub: 10.04.1967 r.
Hildegarda i Herbert Stein zam. Ligota Bialska, ślub: 22.04.1967 r.
Maria i Jan Hulin zam. Wilków, ślub: 23.04.1967 r.
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Szkoła do likwidacji

Z

apadła decyzja o likwidacji Niepublicznej Szkoły Podstawowej
i przedszkola w Grabinie. W roku
szkolnym 2016/2017 w tej szkole uczy
się 30 dzieci, do przedszkola uczęszcza
14 dzieci. Placówka zatrudnia aktualnie
trzynastu nauczycieli plus dwie osoby
w przedszkolu. Jak informuje kierownik szkoły Marian Buśko Zarząd Koła
Górnośląskiego Stowarzyszenia Szkół
Niepublicznych w Grabinie w lutym
wypowiedział umowę o dalszym istnieniu
niepublicznej placówki w Grabinie. Z wyliczeń wynika, że w nowym roku szkolnym
przypadająca subwencja oświatowa nie
wystarczy na dalsze prowadzenie szkoły.

Do szkoły tej i przedszkola uczęszcza
również grupa dzieci z Rzymkowic.
Dotychczas placówka ta mogła poszczycić
się wysokim poziomem nauczania. Stowarzyszeniowe Koło wystąpiło z propozycją prowadzenia placówki w Grabinie
pod patronatem Stowarzyszenia Szkół
Katolickich w Częstochowie. Bialski
burmistrz wyraża zgodę na przekazanie
tej organizacji dotychczasowego budynku
szkolnego. Groźbą zamknięcia szkoły
zaniepokojeni są również rodzice. Jaki
będzie finał tej sprawy będziemy informowali naszych czytelników w kolejnych
wydaniach gazety.
(n)

Zatrudnię sprzedawcę na stoisko piekarniczo – cukiernicze.
Miejsce pracy – Kaufland Prudnik.
Zakład piekarniczo – cukierniczy
L.B. Zimmermann Spółka jawna
47-320 Gogolin, ul. Piastowska 50, tel. 668 822 129

Turniej dwunastolatków

W

rozegranym pod koniec lutego turnieju piłkarskich piątek w Zdzieszowicach zawodników rocznika 2005 wzięło udział sześć zespołów. Najlepszą
drużyną okazali się bialscy piłkarze. Najlepszym strzelcem turniejowych
zmagań okazał się Jakub Mandala z bialskiego zespołu.		
(n)

Ludowy Klub Sportowy Polonia Biała
składa kondolencje
Fabianowi Lorenc oraz całej rodzinie zmarłego

Krystiana Lorenc.
Z powodu śmierci

Mariana Dutki

szczere wyrazy współczucia żonie i dzieciom
składają pracownicy
spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej

Krystian Lorenz ur. 1969r., zm. 10.01.2017r., zam. Śmicz
Walter Staffa ur. 1937r., zm. 13.02.2017r., zam. Biała
Brygida Błazy ur. 1939r., zm. 15.02.2017r., zam. Grabina
Maria Langfort ur. 1925r., zm. 19.02.2017r., zam. Biała
Karol Ernst ur. 1929r., zm. 20.02.2017r., zam. Górka Prudnicka
Bernard Aksman ur. 1949r., zm. 20.02.2017r., zam. Biała
Marian Dutka ur. 1953r., zm. 23.02.2017r., zam. Biała
Zygmunt Kusber ur. 1955r., zm. 24.02.2017r., zam. Radostynia
Leon Triebler ur. 1938r., zm. 26.02.2017r., zam. Ligota Bialska
Alfred Daniel ur. 1966r., zm. 28.02.2017r., zam. Górka Prudnicka
Maria Koszyk ur. 1937r., zm. 04.03.2017r., zam. Czartowice
Wilhelm Sochacki ur. 1951r., zm. 08.03.2017r., zam. Krobusz
Teresa Klosa ur. 1926r., zm. 12.03.2017r., zam. Grabina
Elżbieta Pientka ur. 1934r., zm. 13.03.2017r., zam. Pogórze
Bernhard Schneider ur. 1931r., zm. 13.03.2017r., zam. Gostomia

Zajęcia dla młodych piłkarzy

W

lutym w czasie trwania ferii zimowych zorganizowano zajęcia z robotyki
dla najmłodszych piłkarzy, w których wzięło udział około osiemdziesięciu
zawodników urodzonych w latach 2005-2010.
Zawodnicy budowali roboty, grali z nimi w piłkę, przeprowadzono wyścigi.
Każda dziesięcioosobowa grupa budowała własnego robota z części dostarczonych
przez instruktorów. W zajęciach uczestniczyło czterdzieścioro dzieci. Kilkugodzinne
zajęcia dostarczyły wielu emocji i niezapomnianych wrażeń.
(n)
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Regeneracja wyrobów z pierza
Pranie i czyszczenie kołder
Krzyżkowice 50, 48-231 Lubrza
tel. 77/4360988, kom. 608769437
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Serdeczne podziękowanie sąsiadom, znajomym i
przyjaciołom za udział w uroczystości pogrzebowej
śp. Gerharda Gruninga
składają
żona, syn, córka z rodzinami

Serdeczne podziękowania rodzinie, krewnym,
znajomym, sąsiadom, strażakom, delegacjom
i mieszkańcom Ligoty Bialskiej oraz wszystkim, którzy
okazali współczucie i uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej naszego
Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka
śp. Waltera Staffa
składają syn, córki, zięciowie wnuki i prawnuczka

Oferuje w atrakcyjnych cenach:

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

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 17
Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84
www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty
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Pomoc dla
Michałka Zoń

Michałek urodził się z wadą serca (tetralogia Fallota) oraz zwężeniem
podgłośniowym krtani. W wieku sześciu miesięcy miał założoną rurkę
tracheostomijną, dzięki której może swobodnie oddychać. Gdy skończył
jeden rok przeszedł pierwszą operację serca. Do drugiego roku życia rozwijał się prawidłowo był wesołym biegającym chłopcem. Gdy skończył dwa
latka podjęto się drugiej operacji serca, niestety wtedy doszło do niedotlenienia mózgu co spowodowało porażenie czterokończynowe. W tej chwili
Michałek jest poddawany intensywnej rehabilitacji. Osoby którym nie jest
obojętny los Michałka prosimy o przekazanie swojego 1% podatku.
Za okazaną pomoc z góry dziękujemy - Rodzice Michałka zonania@onet.pl
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 26280 Zoń Michał
Darowizny można kierwoać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYC Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem: 26280 Zoń Michał – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

MAL DAS BILD AUS.
BENUTZE DEN VORGEGEBENEN
SCHLÜSSEL.
VIEL SPAẞ!

“Kleiner Frosch”
Grüne Augen,
grünes Kleid...
der Frühling kommt,
höchste Zeit!
Barfuß, leise,
herzlich lachendd
berührt die Welt,
lässt sie erwachen.
Auch du, kleiner,
grüner Frosch
schlaf nich mehr,
erwache doch!
Sag den Menschen
überall,
dass ich da bin
wiedermal!

Nazywam się Sandra Rudolf.
Jestem mieszkanką Białej. Od lat choruję na dystrofię
mięśniową. Jeżeli możesz pomóż mi w moich zmaganiach z chorobą przekazując datek z dopiskiem
„Dla Sandry Rudolf” KRS 0005 2038.

WIR LERNEN:
MINI
– WÖRTERBUCH
DER FRÜHLING
– WIOSNA
DIE AUGEN
– OCZY
DAS KLEID
– SUKIENKA
DIE WELT
– ŚWIAT
DIE MENSCHEN
– LUDZIE

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki w języku niemieckim zamieszczonej
w Panoramie Bialskiej w wydaniu z lutego 2017 r. nagrodę – bilety do kina
otrzymuje Daniel Hupka z Białej zamieszkały przy ul. Stare Miasto.

OSP Biała

