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Pieniądze szpitalowi ofi arowali: Magdalena Zagórska z Łambinowic, Jadwiga 
Husak z Prudnika, Artur Szczygieł z Białej, a dwie osoby ofi arowały pieniądze ano-
nimowo.

Kuchni szpitalnej produkty spożywcze dostarczyli: Johan Gromala z Głogówka 
– ziemniaki, Ryszard Kaul z Białej – jabłka, Leon Vogel z Białej – pietruszkę, Ma-
ria Kasicz z Białej – jabłka. Anonimowo trzy osoby ofi arowały ziemniaki, cebulę 
i pory.

Za wszystkie dary ofi arodawcom w imieniu chorych serdecznie dziękujemy 
i prosimy o dalszą pomoc naszemu szpitalowi.

DARY DLA BIALSKIEGO SZPITALA

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

dyrektor szpitala dr Zdzisław Juszczyk wszystkim darczyńcom dawnym 

i obecnym życzy przede wszystkim dobrego zdrowia i radości życia, które 

mimo różnych trudności jest pięknym darem Stwórcy.

     Kazimierz Kasicz

W Solcu, w przedszkolu gromadzi 
się na porannym wspólnym śniada-
niu 15 dzieci: dwóch sześciolatków, 
czterech pięciolatków, aż ośmiu czte-
rolatków i jedna dziewczynka w wie-
ku trzech lat. Dzieci bawią się i uczą 
w jednej grupie pod bacznym i trosk-
liwym okiem nauczycielki pani Marii 
Kołodziejczyk (mieszkanki Lubrzy), 
której ochoczo pomaga solczanka pani 
Agnieszka Reszka. Do przedszkola 
w Solcu uczęszczają dzieci z Browińca 
, z „Róży” (czyli blisko Solca położo-
nej części Gostomi), z Olbrachcic, no 
i z samego Solca. Po śniadaniu dzieci, 
dzielą się słodyczami w nagrodę za zje-
dzenie całego posiłku, a następnie myją 
ząbki w łazience, która pamięta czasy 
pierwszych przedszkolaków.

Aby odnowić łazienkę i nie czekać 
na pieniądze z budżetu, rodzice razem 
z paniami Marią i Agnieszką zorgani-
zowali zabawę andrzejkową w Solcu „U 
Hupki” w celu zebrania pieniędzy. Jak 
wszyscy, którzy choć raz byli na zaba-
wie u pani Gabi i pana Marko wiedzą, 
że w Solcu „U Hupki” odbywają się jed-
ne z najlepszych zabaw, cieszą się one 
powodzeniem i o gości nie jest trudno. 
Przedszkole nie musiało się martwić 
o frekwencję. Główną zasadą obowią-
zującą w czasie zbiórki było: nie prosić 
jedynie o pieniądze, lecz dać coś w za-
mian. Proste i genialne zarazem. Lu-
dzie w czasie imprezy świetnie się ba-
wili (orkiestra grała cudnie, a jedzenie 
było wyśmienite), a przy okazji mieli 
możliwość zakupienia za dowolną 
sumę róż i czekolad w celu wspomoże-
nia remontu. Jak mi powiedziała pani 
Maria ludzie byli niezwykle szczodrzy, 
za co wszystkie przedszkolaki wraz 
z rodzicami i pracownicami przed-
szkola są wdzięczne (osobiście dołą-
czam się do podziękowań) i po odjęciu 
opłat za orkiestrę, kwiaty i czekolady 
została znaczna suma, z którą można 
poważnie myśleć o remoncie niecieka-
wej łazienki maluchów.

Przedszkole w Solcu ma swój nie-
powtarzalny klimat. Nie jest to zwykła 
placówka edukacyjno-wychowaw-
cza, w której ktoś jedynie przycho-
dzi do pracy odbębnić kilka godzin. 
Jest to miejsce wypełnione ciepłą at-
mosferą, gdzie dzieci czują się wyjątko-

we i lubiane. Pani Maria wraz z panią 
Agnieszką cierpliwie i z poświęceniem 
czuwają nad bezpieczeństwem dzieci. 
Pomysły wyjazdów, wyjść i wycieczek, 
które mają na celu pomóc dzieciom po-
znać świat dorosłych (wyjazdy do kina, 
teatru, fi lharmonii, itp.) spotykają się 
ze szczerym zainteresowaniem rodzi-
ców, którzy pomimo ponoszenia kosz-
tów, chętnie angażują się we wszelkie 
przedsięwzięcia dotyczące ich pociech. 
Wspólne działania, takie jak zakup za-
bawek czy remont łazienki, integrują 
rodziców, którzy robią to, aby wiele 
pokoleń mogło skorzystać z obecnych 
prac.

Tegoroczna impreza andrzejko-
wa nie jest pierwszą zbiórką pienię-
dzy przeprowadzoną przez rodziców 
i przedszkolankę. 4 lata temu zaist-
niała potrzeba zakupienia nowych za-
bawek dla dzieci do przedszkola. 
Zorganizowano wiec zabawę, a do-
chód z niej przeznaczono na zakupy 
w tym ślicznej kuchenki dla dziew-
czynek. Później wymieniono stare, 
przerdzewiałe, niebezpieczne zabawki 
na nowe. To była wielka inwestycja 
i choć gmina wspomaga przedszkole 
jak może, na zabawki liczyć nie mogli. 
Zorganizowali dwie zabawy, sprzedali 
zebrany złom i w końcu na podwórku 
przedszkolnym pojawiły się bezpiecz-
ne i drogie urządzenia. Ważka, czyli 
kogut na sprężynie kosztował 1200 zł, 
bo niewiarygodnie drogie są same ate-
sty potrzebne, aby takie zabawki mogły 
znaleźć się na terenie przedszkola. 

Wielka prośba do młodzieży odwie-
dzającej plac przedszkolny. Nie niszcz-
cie tych przedmiotów. Siadanie na ta-
kiej zabawce na sprężynie przez kogoś 
kto waży więcej jest przejawem wan-
dalizmu, bo zabawka przystosowana 
jest do wagi dzieci przedszkolnych. Je-
śli więc młodzi ludzie nie chcecie być 
uważani, za wandali, czy też za zdzie-
cinniałe maluchy, to postępujcie jak 
na mądrych młodych ludzi przystało.

Przedszkole w Solcu może jest małe, 
ale za to integruje wszystkich, atmo-
sfera w nim jest miła i przyjazna dla 
najmłodszych, a wygląd przedszkola 
nie odbiega od tych w miasteczkach 
i miastach.

Kasia Mencler

SOLECKIE PRZEDSZKOLE

Sołtys Łącznika Alfred Wistuba, 
ciągle myśli co by zrobić aby wieś 
którą zawiaduje była ciągle piękniej-
sza i odróżniała się od pozostałych 
miejscowości. W bieżącym roku sku-
pił się na placu w centrum wsi (obok 
przystanku autobusowego). Najpierw 
wybrukowano miejsce pod głazami, 
które upamiętniają dożynki woje-
wódzkie zorganizowane w Łączni-
ku, a teraz zainstalowano plan miej-
scowości na płycie z impala, kamienia 
sprowadzonego z południa Afryki 
(tylko tam występuje). Ta ostatnia 
inicjatywa długo rodziła się w głowie, 
ale ze względu na swą oryginalność 
szybko zyskała aprobatę rady sołeckiej 
jak i włodarzy gminy. Ponieważ u Al-
freda Wistuby bardzo krótka jest dro-
ga od pomysłu do realizacji, to ostro 
zabrał się do roboty. Największym 

KOLEJNA INICJATYWA

PLAN ŁĄCZNIKA

problemem było zrobienie montażu 
fi nansowego. Na to działanie przezna-
czono wszystkie pieniądze, które uzy-
skano z nagród za występy i konkursy 
w których uczestniczyli mieszkań-
cy Łącznika, jak i dochody z imprez 
plenerowych organizowanych przez 
radę sołecką, niestety ale i to jeszcze 
nie wystarczyło. Na szczęście z pomo-
cą przyszedł burmistrz i dzięki uzy-
skanemu współfi nansowaniu można 
było przedsięwzięcie sfi nalizować. 

Na płycie zaznaczono wszystkie 
ulice Łącznika oraz najważniejsze 
miejsca i instytucje znajdujące się 
w tej miejscowości. Wykonanie tego 
planu to strzał w dziesiątkę. Pozwala 
on ludziom odwiedzającym Łącznik 
na bezproblemowe poruszanie się 
po tej ładnej miejscowości, a i krajo-
braz wzbogacił się o kolejny gustowny 
i estetyczny element.

Jeszcze nie zdążyła wyschnąć za-
prawa pod wmurowanymi kamienia-
mi, a już sołtys ma kolejny pomysł. 
Chce zastąpić betonową płytę wo-
kół planu miejscowości kostką bru-
kową.

(jk)
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DODATKOWA
Po sesji październikowej, przed 

planowym terminem następnych 
obrad, zwołana została 20 listopada 
sesja dodatkowa dla załatwienia jed-
nej, ale ważnej sprawy: zapewnienia 
współfi nansowania z budżetu gminy 
Biała projektu objętego dofi nanso-
waniem w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011. Na realizację zadań 
w ramach tego programu Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło 
nabór wniosków w „pożarniczym” 
terminie do 21 listopada, decyzję więc 
przyszło podejmować w przeddzień. 
Starostwo powiatowe przygotowało 
wniosek o dofi nansowanie zadania: 
„Modernizacja drogi Biała – Prężyna 
w celu poprawy bezpieczeństwa ru-
chu na drodze”, ale też zwróciło się 
do gmin Biała i Lubrza- objętych trasą 
tej drogi – z prośbą o współfi nansowa-

nie. Do powodzenia wniosku koniecz-
ne było dołączenie uchwały intencyj-
nej Rady Miejskiej. I taką uchwałę 
podjęto, przeznaczając na ten cel ujętą 
w budżecie kwotę 150 tys. złotych. 

Wartość całej inwestycji wynosi 1. 
750.000 zł. Na terenie gminy Biała 
długość odcinka remontowanej drogi 
powiatowej to 4,5 km. W zadaniu uję-
te jest też położenie chodnika od ul. 
Prudnickiej, do Koraszewskiego (boi-
sko i basen).

PLANOWA
Zgodnie z planem posiedzeń Rady 

Miejskiej – 28 listopada odbyła się 
XX sesja. Jednym z ważniejszych 
punktów obrad było podjęcie uchwa-
ły w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta, stanowiącej podstawę ob-
liczania podatku rolnego w 2009 roku. 
Zgodnie z propozycją, cenę ogłoszoną 
w komunikacie GUS- u, czyli 55,80 zł 

radni postanowili obniżyć do 51,07 zł, 
tym samym pozostając na poziomie 
stawki tegorocznej. Padła też propo-
zycja większego obniżenia – do 45 zł 
– ale ten wniosek nie został przyjęty.

Na sesji podjęte zostały też uchwały 
dotyczące zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Biała, 
ustalenia stawek i zasad pobierania 
podatku od nieruchomości i opłaty 
targowej. Dodatkowo wprowadzona 
została do porządku obrad propozy-
cja uchwały upoważniającej komisję 
rewizyjną do przeprowadzenia postę-
powania wyjaśniającego, dotyczące-
go skargi wniesionej na działalność 
burmistrza. Uchwała została podjęta 
i sprawa nieprawidłowego – zdaniem 
mieszkańca – wykonania kanalizacji 
sanitarnej w Białej, przy ulicy Kocha-
nowskiego, będzie wyjaśniona.

(m)

SESJA RADY MIEJSKIEJ

22 i 23 listopada odbył się w Wal-
cach XVII Festiwal Chórów i Zespołów 
Śpiewaczych Towarzystwa Społecz-
no Kulturalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim.

W sobotnim przeglądzie wystąpiły 
cztery chóry i jeden poza konkursem. 
W niedzielę prezentowały się 24 zespo-
ły śpiewacze z województwa opolskie-
go.

Każdy zespół przedstawił 3 dowol-
nie wybrane pieśni, dwie obowiązkowo 
w języku niemieckim.

Po uroczystym otwarciu festiwalu 
i losowaniu kolejności występowania, 
wspólnie odśpiewano pieśń „Obers-
chleisien ist mein liebes Heimatland”.

W przeglądzie uczestniczyło blisko 
500 artystów z bardzo bogatym i sto-
jącym na wysokim poziomie progra-
mem artystycznym. Przez cały czas 
trwania przeglądu sala była wypełnio-
na po brzegi. Publiczność gromkimi 
brawami nagradzała prezentujące się 
zespoły.

W oczekiwaniu na werdykt jury pub-
liczność wspaniale się bawiła. Wystąpiła 
młodzieżowa orkiestra z Walc i Andrea 
Rzyszka z Chrzelic.

Swoją obecnością przegląd zaszczycili 
przedstawiciele konsulatu niemieckie-
go, władz wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych województwa opolskiego. 
Oni także wręczali wyróżnionym ze-
społom dyplomy, statuetki i nagrody 
pieniężne.

Naszą gminę reprezentowały 
3 zespoły śpiewacze. Ciekawy reper-
tuar i wykonanie wysoko oceniło jury. 
Zespół „Seniores” z Łącznika (Iwo-
na Preusner) zajął pierwsze miejsce, 
a „Die Neudorfer” (Krystyna Pierskal-
la) działający przy DFK Nowa Wieś 
- drugie miejsce. W kategorii zespołów 
młodzieżowych pierwsze miejsce za-
jął również zespół „Ariam” z Chrzelic. 
GRATULACJE

(KP)

ŚPIEWANIE 
Z NAGRODAMI

Od przyszłego roku rolników będą 
obowiązywały dodatkowe kryteria 
z zakresu ochrony środowiska oraz 
identyfi kacji i rejestracji zwierząt. Pol-
ska zaczyna wprowadzać tzw. Wymogi 
Wzajemnej Zgodności. Jest to instru-
mentWspólnej Polityki Rolnej (WPR) 
i polega na uzależnieniu płatności bez-
pośrednich oraz płatności w ramach 
zrównoważonego gospodarowania na 
gruntach rolnych i leśnych od koniecz-
ności spełnienia przez rolników okre-
ślonych w przepisach krajowych i UE 
szeregu norm dotyczących zarządzania 
w całym gospodarstwie rolnym. 

Z tym systemem związane są obo-

wiązki  i zadania, których realizacja bę-
dzie  kontrolowana przez upoważnione 
osoby, a wobec rolników, którzy do-
puszczą się zaniedbań lub niezgodności 
mogą być zastosowane sankcje.

Informacje na temat wzajemnej 
zgodności można uzyskać:

na stronach internetowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa (www.arimr.gov.pl), Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.
gov.pl) oraz Centrum Doradztwa Rol-
niczego (www.cdr.gov.pl), 

w biurach powiatowych i oddziałach 
regionalnych ARiMR, 

w ośrodkach doradztwa rolniczego. 

WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Dla strażaków z Pogórza to pracowity i 
udany rok. Na gminnych zawodach straża-
ckich , które odbyły się w Śmiczu, zdobyli 
I i III miejsce , a drużyna dziewcząt I miej-
sce. Po raz drugi obronili tytuł mistrza na 
,,WASSERBALU” w Przechodzie. W grud-
niu w czasie prac przy wypompowaniu i 
czyszczeniu zbiornika przeciwpożarowego, 
dzięki mobilizacji strażaków, a także miesz-
kańców Pogórza wywieziono 40 przyczep 
mułu. Udało się to dzięki panu Haraczowi 
operatorowi koparki linowej, Adrianowi 
Kołkowi który udostępnił swój sprzęt oraz 
rolnikom którzy wywozili ciągnikami wydo-
byte nieczystości. Akcja przebiegła bardzo 
sprawnie, droga była cały czas przejezdna, 
ponieważ kierowano ruchem oraz regu-
larnie ją czyszczono. Ostatnie czyszczenie 
zbiornika miało miejsce 24 lata temu. Pod-
czas wykonywanych prac strażacy wyłowili 
5 karpi – na Wigilię jak znalazł. Pogórzanie! 
Uszanujcie ciężką pracę strażaków. Nie za-
nieczyszczajcie tego zbiornika.

Sołtys 

WIELKIE
CZYSZCZENIE

Jak boł piyrszyj śnieg, to my dzie-
ci piyrwyj myśleli iż Frau Holle (Pani 
Zima) swoje pierzinki luft uje, bo tak 
stoło w Märchenbuchu, ale jak potyj 
nasuło, bo choć śnieg po mału i drobno 
leci to se z tygo zrobioł zaspy i zamieci. 
Tedy już żołdne dziecko we Frau Holle 
nie wierzyło, jyno iż prziszła zima a to 
czansto już i w Oktołbra, bo padajom 
iż „łod Urszuli - szykuj ciepłej koszuli” 
abo świantoł Urszula przichodzi i ptołki 
do ciepłyjch krajów wywodzi. Piyrwyj 
nie było telewizorów ani „Chmurki” z 
prognozoł pogody ale było za to siyłał 
ludowych przepo wiedni i przysłów jak 
np.: „gdy na Zaduszki jest słota - to na 
Wielkanoc banie psota” abo „jak na Za-
duszki ziemia jeszcze sucha a na Mar-
cina w śliwał dmucha - bandzie lekka 
zima”, abo „na wszystkich świantych 
urzni gałąź z dambu - jeśli soku nie mo 

- banie łostro zima”. I ludzie piyrwyj 
wiedzieli jak se majoł rychtować. 

Czy muszom feste łogacić wszystkie 
łokiynka od piwnicy słomoł czy myni. 
Dołwali przeca i do łokien miechy ze 
słomom, buda łod psa była drobnikoma 
łobkłołdzona, mody strumiki łobwion-
zali słomom ale nołwiancyj to dbali o 
plumpał co by nie zamarzła. Zrobiyli z 
desek tako kastla nałobkoł i nakładli tyż 
do poszczodka słomy. 

Ludzie se piyrwyj richtig wszyst-
ko naszykowali na zima. Choćby tygo 
drzewa - co to była za zmierzłoł robota 
to rzazanie rankoma, bo to musiało być 
dwóch do tygo. Joł była wdycki z Fotrał 
dran ciongnonć ta piłał hin und her. A 
Oni jeszcze mie nałkali: ciongnij i ciśnij 
feste na dół - padali. Ty prawie metrowe 
kloce co my narzazali łoni potyj siekiy-
roł łupali na szajty i rombali na kanski. 
Jak trefi yli na szczypy - to kładli ekstra 
na kupkał, bo to se fajnie gorało przy 
zatopiyniu i tak feste woniała żywicoł ta 
szczypa i lepiyła se do rank. Snosić drze-
wo i ukłołdać toch rada robiyła, jyno 
musiałach czekać aż siyłał narałbali, bo 
rychli se bołli iż mie jaki kołsek drzewa 
w gował piźnie. Ukłołdałach to drzewo 

w taki wielki okrongły sztołs, na dole 
szyroki a potyj coroz myni na wiyrchu 
i se tako szpica zrobiyła jak myca. Tak 
drzewo ułożone nie zamokło tak feste. 

Jeszcze terołz widać na wsiach przi 
lesie tak ułożone drzewo we dwórkach. 
Jak se potyj zatopiyło w piecu w kuchni 
i przez te blołty łogień sie iskrzył i świe-
ciył na kuchyniał. Foter czansto na wie-
czór se tak po ćmołku siedzieli i fajfk ał 
kurzyli zani my pokludzały. Joł wdycki 
piyrszoł przileciała ze chlywa, alech 
światła nie robiyła bo mi se to tak podo-
bało tyn łogien i tak cichutko było a po 
kuchni kranciył se siwyj kurz ze fajfk i a 
na kapliczce pieca leżoł kot, mruczoł i 
co trochał blysknoł zielonymi łoczoma 
a na dworze gośno huczoł wiatr i śniyg 
suł do łokna. Łotwarłach furtkał łod 
pieca i prziłożyłach jeszcze drzewa a to 
zaczło strzylać i całoł kuchynia łoblołnoł 
była żółtyj światła, a nołwiancyj utroł-
pione nogi Fotra łoparte na ryczce we 
fuseklach z wielkoł dziuroł na piancie. 
Fajnie było jeszcze jak ten siwyj kurz z 
fajfk i ciongnoł do łotwartygo pieca. Aże 
szkoda było zawrzyć furtkał. Siedłach 
se potyj kole Fotra i tak mi było dobrze, 
ażech było złoł jak prziszli z chlywa, za-

świyciyli światło i padali: co to siedzicie 
tak po ćmołku, trza wieczerzał robić i 
narołz wszystko uleciało i nie było już 
tak fajnie... Wiedziałach tyż iż po wie-
czerzyj dostanał grzyb, sztopfnadlał, 
kulkał wołny i banał musiała Fotrowi 
tał wielkoł dziurał zasztupować.

Anna Myszyńska

Tekst publikujemy dokładnie w takiej 
formie w jakiej przekazany został przez 
autorkę.
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W listopadzie 2008 roku spełniło się 
marzenie kilkunastu polskich instruk-
torów i ich studentów, którzy na prawie 
trzy tygodnie wyjechali do Japonii. Wy-
jazd ten był formą nagrody dla liderów, 
instruktorów i studentów Centrum KO-
BUDO KENKYUKAI za prawie dwu-
dziestoletnią współpracę z hanshi Terry 
Wingrove (9 dan jujutsu, 8 dan karate, 
3 dan aikido), który do Polski zawitał 
po raz pierwszy w 1989 roku. W skład 
dwudziestoosobowej grupy weszli m.in. 
Eryk Murlowski (5 dan) - prezes i dy-
rektor techniczny centrum z Sakura no 
Yama So-honbu Dojo w Chrzelicach 
oraz jego uczniowie (instruktorzy i stu-
denci) z regionu - Robert Bober (2 Dan) 
i Bartosz Zawada (2 Dan) z Kobukan 
Dojo w Opolu, oraz Michał Rutkowski 
(dojo Chrzelice). 

Z lotniska Heathrow w Londynie 
po dwunastu godzinach lotu przyle-
cieliśmy na Międzynarodowe Lotni-
sko Narita w Tokio, gdzie po odprawie 
paszportowej polecieliśmy już liniami 
lokalnymi do Osaki. Stamtąd autokarem 
do Kobe, do hotelu New Otani Kobe. 
Po kilku dniach udaliśmy się do Kioto, 
gdzie zamieszkaliśmy w hotelu Miyako 
Hotels & Resorts. Te luksusowe hotele 
były naszymi głównymi bazami wypa-
dowymi, skąd odbyliśmy podróże do in-
nych miast, m.in. Chiba, Hiroshima, Iga 
Koga, Miyajima, Osaka, Okayama, Nara, 
Narita, Tokio.

W Kobe - pierwszym przystanku po-
dróży po Japonii, czuliśmy się najlepiej. 
Nasz komfortowy, pięciogwiazdkowy 
hotel znajdował się w portowej dzielnicy 
Harborland, obok słynnej Tower Kobe, 
wieży o wysokości 108 m, cudownie 
oświetlonej w nocy. Piękne, spokojne 

miasto, w którym wiele ciekawych zaka-
marków, jak chociażby zadaszona szkłem 
handlowa ulica Kobe Motomachi. Póź-
niej była Osaka, a tam m.in. zwiedza-
nie zamku shoguna Himeji, w którym 
mieści się muzeum cywilizacji i historii 
siedemnastowiecznej Japonii. Miasto 
posiada mniej wspaniałych zabytków, 
ale za to oferuje rozrywki, zakupy oraz 
bogate życie nocne. W Nara, byłej sto-
licy Japonii, znajdują się najlepsze przy-
kłady tradycyjnej sztuki i architektury 
japońskiej. Zwiedziliśmy m.in. świątynię 
Todaiji, gdzie znajduje się ogromny po-
sąg Wielkiego Buddy wykonany z brązu, 

uważany za Skarb Narodowy. Świątynia 
jest ogromna, a jej wygląd niesamowity, 
przy czym jest to najszersza wykonana 
z drewna struktura na świecie (ok. 50 m). 
W pobliżu znajduje się park, a w nim 
wolno chodzące jelenie, których dzie-
siątki przewijają się przez tłumy tury-
stów zmierzających ku świątyni. Kioto, 
druga była stolica Japonii to historyczne 
i kulturalne centrum tego kraju, pełne 
kontrastów, które najbardziej widoczne 
są w słynnej dzielnicy Gion, gdzie mo-
żemy spotkać przechadzające się Maiko 
(uczennica na gejszę), wielu mnichów 
oraz zwykłych ludzi. W tym mieście 
zachowała się najstarsza architektura Ja-
ponii, m.in. w postaci największej liczby 
świątyń. Zwiedziliśmy otoczoną parkiem 
świątynię Kinkakuji wraz z jej słynnym 
Złotym Pawilonem, oraz Kiyomizudera 
czyli Świątynię Czystej Wody, położoną 
na zboczu gór, z przepiękną panoramą 

na Kioto. Niedaleko Kioto, na górze 
Hiei w prowincji Omi znajduje się En-
ryaku-ji, jeden z największych zespołów 
świątyń buddyjskich w Japonii, gdzie 
uczestniczyliśmy w kilkugodzinnych 
medytacjach zakończonych ceremonial-
nym posiłkiem.

W Hiroshimie duże wrażenie 
na wszystkich uczestnikach wywarła wi-
zyta w Muzeum Pamięci Pokoju Hiros-
hima, a tam spotkanie z kobietą, która 
jako dziecko przeżyła atomowe piekło 
Hiroshimy. Później pojechaliśmy auto-
karem do portu Miyajima-guchi, skąd 
promem popłynęliśmy na wyspę Miy-

ajima. Na wyspie zwiedzaliśmy posa-
dowione na palach pawilony świątyni 
Itsukushima i podziwialiśmy wspaniałą 
„pływającą Tori” naprzeciw główne-
go pawilonu, czyli potężną Czerwoną 
Bramę Słońca zbudowaną na plaży. To-
kio było ostatnim etapem podróży. Za-
mieszkaliśmy w kolejnym, luksusowym 
hotelu Keio Plaza Hotel. Chociaż Tokio 
to już zupełnie inne oblicze Japonii, mie-
liśmy tam okazję zobaczyć wiele zabyt-
ków i zwiedzić ciekawe miejsca. Jadąc 
z Kioto do Tokio podziwialiśmy przez 
okna pociągu najwyższą japońską górę, 
Fuji-san (3776m n.p.m.), której ośnieżo-
ny szczyt jest tak znaczącym elementem 
naturalnego krajobrazu, że trzeba go zo-
baczyć. 

W trakcie pobytu w Japonii byliśmy 
zaproszeni na XIX Mistrzostwa Świa-
ta Karate Seniorów WKF, które odbyły 
się w słynnej hali NIPPON BUDOKAN 

znajdującej się w Kitanomaru Park 
w centrum Tokio. Kibicowaliśmy tam 
polskiej ekipie karate startującej w tych 
mistrzostwach, jednak bez wyraźnych 
sukcesów. Mieliśmy też treningi kara-
tejutsu, jujutsu i yawara oraz pokazy 
w takich miejscach jak Centrum Sportu 
w Osace, Uniwersytet Hyogo Kenritsu 
Daigaku czy też Reggata Athletic Club 
w Kobe. Ponadto wizyty w Honbu Dojo 
Hontai Yoshin ryu jujutsu w Nishino-
miya, w Dojo Katori Shinto ryu w Na-
rita, Tokijskim Instytucie Judo KODO-
KAN czy też w Yushin ryu Togijutsu 
w Osace. Niewątpliwie dużą atrakcją dla 
wszystkich była wizyta w muzeum ninja 
Kouga ryu, które znajduje się w histo-
rycznym domu Shiga-Koga Ninjyutsu 
Yashiki w miejscowości Iga Koga w pro-
wincji Shiga. 

Aby zaoszczędzić czas, przemieszcza-
liśmy się szybkim pociągiem Shinkan-
senem (pociąg pocisk), który odległość 
prawie 900 km pomiędzy Tokio, a Hi-
roszimą pokonuje w niecałe cztery go-
dziny. Korzystaliśmy także z lokalnych 
środków lokomocji, jak pociągi, metro, 
autokar, a nawet taxi. Pozwoliło nam 
to na szybkie przemieszczanie się i po-
znawanie Japonii, jakiej dotąd nie znali-
śmy. Nie sposób w tak krótkim artykule 
opisać wszystkie wrażenia, które przeży-
liśmy. Byliśmy jeszcze w wielu ciekawych 
miejscach, podziwiając wspaniałe wi-
doki. Odbywaliśmy nocne przechadzki 
po oświetlonych ulicach, zwiedzaliśmy 
bazary i wielkie sklepy, pałaszowaliśmy 
smakowite dania w przytulnych barach, 
a wszystko to przyozdobione wspania-
łym krajobrazem, architekturą i sztuką 
Kraju Kwitnącej Wiśni.

 Eryk Murlowski

JAPONIA ZA WYTRWAŁOŚĆ !

BYLIŚMY W KRAJU KWITNĄCEJ WIŚNI

Korzystając z okazji, że w listopadzie 
przebywałem w Japonii, wybrałem się 
razem z moim przyjacielem Kohei Mi-
zuno do jednej ze szkół podstawowych 
w Asakusa. Asakusa to jedna z najstar-
szych dzielnic Tokio, kiedyś główna dziel-
nica rozrywki, dzisiaj słynąca z ogromnej 
ilości świątyń. Chciałem sprawdzić, jak 
rzeczywiście wygląda sytuacja nauki jazdy 
na monocyklu w takiej szkole, gdyż kilka-
krotnie pisałem już w swoich artykułach 
o wprowadzeniu w Japonii w 1989 roku 
obowiązku nauki na monocyklach w tam-
tejszych szkołach.

Wiedziałem tylko tyle, że to obowiąz-
kowe, a powodem były kwestie zdrowot-
ne. Co do zdrowia, zrozumiałem to, jak 
na własne oczy zobaczyłem, że większość 
japońskich uczniów (z podstawówki 
i gimnazjum) ma krzywe nogi. O mło-
dych Japonkach, najogólniej można po-
wiedzieć, że ich nogi nie są zbyt zgrabne, 
dlatego furorę robią tam modelki. Jak 
do tego dodamy jeszcze często złą posta-
wę (kręgosłup), to wtedy rola monocykla 
stała się jasna. 

Idąc do szkoły błądziliśmy przez chwilę 
w wąskich uliczkach, oplecionych w górze 
istną pajęczyną przeróżnych przewodów 
i kabli. Wpierw usłyszeliśmy daleki gwar 
dziecięcych głosów, po chwili wyłonił się 
przed nami bardzo wysoki płot z siatki, 
okalający boisko, a na nim kilkudzie-
sięciu uczniów. Przez siatkę dojrzałem 
nagle w oddali grupę uczniów ćwiczą-

cych na monocyklach i szczudłach. Uda-
ło mi się zrobić zaledwie jedno zdjęcie, 
bo ruszyliśmy w pośpiechu szukać wejścia. 
Niestety, musieliśmy obejść cały budynek 
wraz ze sporym placem, i nim doszliśmy 
do bramy głównej, skończyła się przerwa. 

Dzieciaki w kilka minut wbiegły 
do szkoły i tyle ich widzieliśmy. Pozostał 
tylko jeden z nauczycieli, zamykający 
właśnie bramę na boisko, zaskoczony na-
szym widokiem i pytaniem o monocykle. 
Wycofując się szybko do szkoły obiecał, 
że zawiadomi panią dyrektor. Dodał tyl-
ko, że nie wolno robić dzieciom zdjęć. 
Tak po prawdzie, nie było już komu ro-
bić zdjęć. Kilka minut później, w uliczce 
kilkadziesiąt metrów za nami pojawił się 
samochód policyjny. Ustawił się przed 
szkołą, a dwóch funkcjonariuszy obser-
wowało nas. Poszliśmy w kierunku wej-
ścia do szkoły, gdzie po chwili pojawiła 
się Japonka, jak się okazało - dyrektorka 
szkoły podstawowej w Asakusa (Asakusa 
Shogakkou). Po przywitaniu, ukłonach 
i wyjaśnieniu weszliśmy do szkoły, gdzie 
na korytarza zobaczyłem specjalny stojak, 
a w nim stojące ichirinsha, czyli monocy-
kle. 

Były to małe modele (rozmiar koła 20) 
dla dzieci, ale przejechałem się na jednym 
z nich, co ostatecznie przełamało począt-
kową nieufność pani dyrektor i pozwoliło 
na kontynuowanie rozmowy. Potwierdzi-
ła, że owszem, przez pierwsze kilka lat 
jazda na monocyklach była obowiązko-

wa, jednak teraz jest to tylko dodatkowe 
zajęcie rekreacyjne dla dzieci w czasie 
przerw (jeżeli chodzi o szkoły podstawo-
we). Dodała, że obecny sprzęt jest moc-
no zniszczony (na co zwróciłem uwagę), 
ale zamówiła już dziesięć nowych mono-
cykli. Dowiedzieliśmy się też, że szkoła 
w tym roku obchodziła 135- lecie istnienia. 
W szkole wzorowy porządek, czyściutko 
no i idealnie poukładane buty w specjal-
nej szafce. I cisza. Na koniec pamiątkowe 
zdjęcia, ukłony i podziękowania po czym 
udajemy się na pobliski pasaż handlowy 
Nakamise Street w okolice świątyni Sen-
so-ji, mekki turystów, gdzie czekała na nas 
reszta grupy.

Teraz wykonamy nagły skok w czaso-
przestrzeń. Z dzielnicy Asakusa w Tokio 
przenosimy się prawie o 10.000 km i dwa 
tygodnie później do dzielnicy Szyno-
wice w Białej, gdzie znajduje się gimna-
zjum, a w pobliżu może jeszcze nie pasaż 
handlowy, ale „Biedronka” w budowie. 
Co jednak wspólnego ma to z Japonią, za-
pyta czytelnik? 

Otóż na wzór japoński, w bialskim gim-
nazjum od września 2008 roku, dzięki sta-
raniom dyrektora gimnazjum, Wojciecha 
Szukalskiego rusza pełną parą nauka jazdy 
na monocyklach. Jest to pierwsza w Polsce 
szkoła, która do swojego programu wpro-
wadza tę nietypową dyscyplinę. Zajęcia 
odbywają się w ramach obowiązkowej 
czwartej godziny wychowania fi zyczne-
go, która w gimnazjum dla klas drugich 

odbywa się w formie zajęć fakultatyw-
nych do wyboru przez uczniów. Nie ule-
ga też wątpliwości, że przyczynkiem tego 
jest sekcja monocyklistów z Chrzelic, 
a głównie chrzelicki Ośrodek Szkolenia 
Monocyklistów ICHIRINSHA. 

Uczestnicząc niedawno w czwartkowym 
treningu w gimnazjum, z satysfakcją mo-
głem stwierdzić, że dwudziestu czterech 
uczniów na czele z dyrektorem dobrze so-
bie radzi z jazdą na monocyklach, których 
mają już ponad dziesięć sztuk. Nie było też 
zaskoczeniem, że prym w gimnazjalnej 
grupie wiodły dziewczyny! 

Z Chrzelic, z ramienia ośrodka wraz 
ze mną w zajęciach z grupą gimnazjalistów 
wzięli udział: Paulina i Michał Ofi era oraz 
Denis i Arek Bieniek. Prawie dwugodzin-
ne, dynamiczne zajęcia pozwoliły grupie 
bialskiej poznać wiele nowych technik jaz-
dy i ciekawych elementów technicznych. 
Ponadto trening elementów gry w pił-
kę ręczną na monocyklach, a na koniec 
pierwsza próba wspólnej zabawy w berka 
na jednokołowych rowerach wycisnęły 
sporo potu u wszystkich ćwiczących.

Sądzę, że jeszcze kilka wspólnych tre-
ningów i na Opolszczyźnie pojawi się 
nowa, trzecia silna grupa monocyklistów. 
Być może już w następnym roku uda się 
zorganizować kolejny mecz koszykówki 
na monocyklach, w którym przeciwnika-
mi Chrzelic oprócz sekcji z Żywocie, będą 
uczniowie gimnazjum w Białej! 

Eryk Murlowski

MIĘDZY JAPONIĄ A BIAŁĄ
NA MONOCYKLACH
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ŚWIĄTECZNE POSESJE

ERYK W JAPONII. Malutki wycinek ogromnych wrażeń 
na stronie obok, a na zdjęciach migawki z podróży 

i wizyty w japońskiej szkole z monocyklami.

SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM

Urząd Miejski w Białej oraz Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu Tury-
styki i Rekreacji w Białej informują, iż 
na początku grudnia br. zostanie ogło-
szony konkurs na najładniej oświetloną 
posesję w gminie Biała w okresie bożo-
narodzeniowym.

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu, regulamin oraz karta zgło-
szenia będą dostępne od 2.12.2008 na 
stronach internetowych www.gckbiala.
pl, www.biala.gmina.pl, bip.biala.gmi-
na.pl 

Serdecznie zachęcamy do przesyła-
nia kart zgłoszeniowych

MIKOŁAJ W POGÓRZU

W  BIAŁEJ św. Mikołaj przyszedł do dzieci po te-atralnym przedstawieniu 
„Skarbnikowe dary”.

W OLBRACHCICACH św. Mikołaj dawał prezenty
nie tylko dzieciom, ale też grzecznym dorosłym. 

Jak było w POGÓRZU opisane jest obok.

Spotkania odbyły się też w świetlicach środowiskowych 
m. in. w Kolnowicach, Ligocie, Radostyni i Śmiczu.

Jak co roku do Pogórza zawitał św. 
Mikołaj z pełnym workiem prezen-
tów. Późnym popołudniem po zakoń-
czonych roratach, wszystkie dzieci 
z Pogórza i Frącek zebrały się w sali 
gimnastycznej w naszej szkole. W ocze-
kiwaniu na Mikołaja brały udział w or-
ganizowanych zabawach i konkursach. 
Z najmłodszymi dziećmi przyszły rów-
nież mamy, które zagrzewały swoje po-
ciechy do zabawy. Dzieci z napięciem 
rywalizowały między sobą, a po każ-
dej konkurencji wszyscy jej uczestnicy 
otrzymywali nagrody.

Za oknami usłyszeliśmy pobrzękiwa-
nie dzwonka zwiastującego nadejście 
św. Mikołaja. Jego przybycie wywołało 
różne reakcje u dzieci. Najmłodsze bały 
się, inne były zdziwione, a te najstarsze 
cieszyły się na jego widok. Zanim Mi-
kołaj przystąpił do rozdania prezentów 
dzieci musiały spełniać jego życzenia. 
Popisywały się recytacją wierszy, śpie-
waniem piosenek, odmawianiem mod-
litwy, odpowiadały na różne pytania 
zadawane przez Mikołaja.

Radości nie było końca, gdy dzieci 
z ciekawością otwierały swoje paczki 
i znajdowały w nich różne smakoły-
ki. Dodatkowa niespodzianka czekała 
również na mamy, gdy Mikołaj zaczął 
je po kolei przywoływać do siebie, 
by wręczyć im drobne prezenty. Za-
nim jednak je wręczył to każda mama 
musiała przeskoczyć przez rózgę, 
co rozbawiło dzieci. Spotkanie prze-
biegło w wesołej atmosferze i szkoda 
tylko , że znów cały rok musimy czekać 
na kolejne przybycie Mikołaja.

Impreza Mikołajkowa zorganizowa-
na została przez Radę Sołecką, Koło 
Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie 
Odnowy Wsi Pogórze. 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Pogórze
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Szopkowe momenty są wszędzie i w krąg,
a więc będzie momentów dalszy ciąg.

I nie jest w tej sprawie postawiona kropka, 
bo przecież trwa, całoroczna bialska szopka.

SZOPKOWE MOMENTY

Plac od gminy wzięli Żydzi,

mieli tutaj wielkie plany, 

a kto teraz ma się wstydzić, 

wobec nagle zaszłej zmiany?

Miejsce centrum dla kultury, 

co połączy dwa narody, 

w imię jakiejś wielkiej bzdury 

zastawiły samochody.

Co to będzie, co to będzie?

Do „Biedronki pędzą ludzie.

Dziś z „Biedronki” w Białej wszędzie

dżem i szynka.

Nie ma złudzeń 

pośród małych sklepikarzy. 

O prywatnym w handlu cudzie 

wszyscy już przestają marzyć.

PRZY ŚCIANIE DOMU KULTURY

NIEDALEKO OD CMENTARZA

PRZY OPOLSKIEJ TRASIE

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW.
PRZEDSTAWIENIE PRZYGOTOWANE PRZEZ TEATRZYK „Kurtynka” przy MGOK-u 

bardzo podobało się licznej, nie tylko dziecięcej widowni, a młodzi aktorzy byli szczęśliwi
z powodu udanego występu. Teatrzyk  prowadzi Elżbieta Malik, 

a piękną dekorację przygotowały dzieci z sekcji plastycznej.

Z
djęcia: W

aldem
ar H

am
erla

„Skarbnikowe dary”- przedstawił teatr „ART – RE” z Krakowa.

Popatrz jaka wielka dziura.

Co za dziura? 

Jeszcze większa w dziurze bzdura.

To nie bzdura ani heca, 

to poważna zmiana pieca.

A czy ciepła dla kultury 

stary piec już nie chce dać?

Nie – piec grzeje, ale z góry 

dają nowy – trzeba brać.
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Mateusza po raz pierwszy zobaczy-
łam kilka lat temu (tak mi się wydawało), 
ale minęło już ich 9. Było to na wystawie 
oddziałowej gołębi pocztowych w Białej 
w sali gimnastycznej bialskiego gimna-
zjum. Ta grudniowa impreza oprócz po-
kazania gołębi – czempionów, wymianą 
doświadczeń wśród hodowców, jest pod-
sumowaniem gołębiarskiego roku z wrę-
czeniem pucharów i dyplomów. Wtedy, 
gdy zjawiłam się na sali i chciałam zrobić 
zdjęcia, hodowcy gołębi zawołali Mateusza. 
To z jego sukcesu się cieszyli i to on był naj-
ważniejszy. On i jego gołębie. Wtedy jeszcze 
lotował razem z ojcem Alfredem. 

Ojciec cieszył się, że syn podjął jego pa-
sję, że w momencie gdy wyjechał do pra-
cy za granicę ukochane przez niego pta-
ki nie zostały same. Tak się stać jednak 
nie mogło, bo pasję męża zaakceptowała 

żona pana Alfreda – Lidia i wspólnie 
w towarzystwie gołębi wychowywali swoje 
dzieci. Mateuszowi i Łukaszowi - synom 
państwa Cziomerów nie obce były obo-
wiązki w pielęgnowaniu i karmieniu gołę-
bi, w utrzymaniu czystości w gołębnikach, 
a także w odtransportowaniu ich na loty. 
Chłopcy są już dorośli i mają swoje pasje. 
Łukasz poszedł drogą muzyki – gra na akor-
deonie i razem z kolegą Andrzejem gra 
i śpiewa nie tylko na imprezach w Radosty-
ni czy Ligocie Bialskiej. Mateusz pokochał 
gołębie. 

Po raz drugi spotkałam się z Mateuszem 
sobotę 6 grudnia. Dzień wcześniej wrócił 
zza granicy. Miałam tylko godzinę, aby 
zapoznać się z relacjami o tegorocznych 
sukcesach, bo o godzinie 15, na zorgani-
zowanej w tym roku w Niemysłowicach 
wystawie oddziałowej odbierał 8 pucha-
rów za najlepsze loty i gołębie. W tym roku 
Mateusz jest MISTRZEM. Nie dał innym (i 
jego gołębie) żadnych szans. 

Mateusz Cziomer mieszka w Rado-
styni. Ma 20 lat. Ze 160 gołębi, w lotach 
brało udział 140. 20 par to pary rozpłodo-
we. Gołębie pozyskuje od Stefana Muthwil-
da z Pietni, Klausa Kordysa z Prudnika, 
Waldemara Wilde z Radostyni i Wolfganga 
Heckela z Niemiec, które krzyżuje z sobą 
na zasadzie dobry z dobrym, co nie znaczy, 
że potomstwo też jest dobre. 

W 2007 roku miał do lotów 53 sztuki 
młodych gołębi, po lotach zostało mu 51. 
W tym roku z 50 pozostało 42. Zawsze 
są jakieś straty i zawsze żal każdego ptaka, 
ale gdy przychodzi wiosna i rodzą się mło-
de żal pomału mija. Sam dużo robi przy 
gołębiach, ale rodzice pomagają. Codzien-
nie rano przed pójściem do pracy wypusz-

cza wdowce, wtedy też daje świeżą wodę 
i karmę. Później mama je zwołuje i zamyka 
wloty. W czyszczeniu gołębników pomaga 
mu pan Adrian, za co Mateusz serdecznie 
mu dziękuje. Jego dziewczyna - Justyna 
akceptuje to hobby, kibicuje mu i pomaga 
w opracowaniu dokumentacji. „Jak ci się 
chłopak podoba to i gołębie ci się muszą 
podobać” – usłyszała od mamy Mateusza 
podczas pierwszej wizyty w ich domu. 
I tak też jest, ale gołębi w ręce nie bierze. 
Nie potrafi  ich trzymać, nawet pani Lidia 
przyznaje, że tak długo już z nimi przebywa 
i też nie potrafi  prawidłowo wziąć w dłonie 
gołębia. To potrafi  tylko mąż i syn.

Koledzy z sekcji w Ligocie Bialskiej, 
także sąsiedzi i znajomi również z innych 
wiosek bardzo cieszą się z sukcesów mło-
dego hodowcy. Dowodem tego było wspól-
ne oczekiwanie na przylot mistrzowskiego 
gołębia. W dniu odpustu wszyscy z nie-
cierpliwością i nadzieją spoglądali w nie-
bo. Gdy po otworzeniu zegara potwierdziły 
się przewidywania i tytuł mistrzowski był 
pewny, w ciągu kilku chwil postawiono 
na podwórku namiot, przyniesiono stoły 
i krzesła także od sąsiadów, przygotowa-
no poczęstunek i wspólnie cieszono się 
z sukcesu. Pracodawca Mateusza dotrzy-
mał obiecanego słowa i postawił gościom 
trzy skrzynki piwa. Ale to nie wszystko. 
Najmilszym akcentem następnego dnia 
było dostarczone od kolegów zboże, które 
wieźli na taczkach. W końcu gołębiom też 
się coś należy za odniesiony sukces, a dobra 
pszenica to najlepsza nagroda. 

Zimą gołębie karmione są do syta jęcz-
mieniem, owsem i kukurydzą. Pokarm 
zawsze znajduje się w gołębniku, a każdy 

gołąb pobiera tyle pokarmu ile potrzebuje, 
dlatego gołębie Mateusza nie są zatłuszczo-
ne. Zmiana pokarmu na lepszy (pszenica, 
groch) następuje na wiosnę przed parowa-
niem. Groch podaje się również, gdy małe 
są w gniazdach. Taką karmę hodowca sto-
suje również w sezonie, nie stosuje żadnej 
diety. Oprócz tego jeszcze herbatki ziołowe 
np. z kory wierzbowej, drożdże piwne i ocet 
winny. Karmienie i pielęgnacja to jednak 
odrębna historia. Nauczył się ich od ojca, 
ale też często korzystał z rad doświadczo-
nych, uznanych hodowców z innych sekcji 
np. Alfreda Kosza z Białej.

Od października do marca gołębie 
są zamknięte. Jest to jednak pora wystaw, 
na które Mateusz jeździ z rodzinną obsta-
wą. Po wspomnianej wystawie obwodowej 
w Niemysłowicach w tym roku pojedzie 
jeszcze na okręgową do Cisku, ogólnopol-
ską w Sosnowcu i oczywiście na olimpia-
dę do Dortmundu. Swoich gołębi jednak 
nie wystawia. To dla nich - jak mówi - 
za duży stres. Niech odpoczywają. Należy 
im się.

W oddziale Prudnik uzyskał tytuły 
MISTRZA: oddziału, rejonu II, koefi cjen-
tów, w kategorii C, II wicemistrza w katego-
rii B, I wicemistrza w kat. D, i w klasyfi kacji 
drużynowej. Gołąb PL – 265-204-5516 za-
jął I miejsce i jest najlepszym lotnikiem od-
działu oraz drugim lotnikiem okręgu.

W okręgu Opole – Południe tytuł MI-
STRZA zdobył w mistrzostwie punktowym, 
a I wicemistrza w lotach zagranicznych 
i w kategorii championów. W klasyfi kacji 
uniwersalnej zajmuje 8 miejsce, w mistrzo-
stwach lotów krajowych – 14, a w gołębiach 
rocznych – 22. 

Danuta Hejneman

MISTRZ MATEUSZ

ZAKOCHANY W GOŁĘBIACH
Z bratem Łukaszem, gdy jeszcze jako 

chłopiec zakochał się w gołębiach i już 
zdobywał pierwsze puchary.

Góra św. Anny. Na zlocie hodowców gołębi, razem z dziewczyną – Justyną, prezentują 
sztandar prudnickiego oddziału PZHGP.

Na wystawie w Niemysłowicach, kolejne 
puchary, wręczane przez burmistrza Prud-

nika – Franciszka Fejdycha...

… wzbogaciły imponującą kolekcję trofeów dokumentujących sukcesy.

Przygotowanie skrzynek do transportu gołębi 
startujących w lotach.

Branżowe pismo PZHGP z listopada tego roku.
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SPORT

MIKOŁAJKOWE KOPANIE
Mikołajkowy halowy turniej piłkarski 

miał rekordową obsadę (14 drużyn, ok. 
100 zawodników) i stał na wyjątkowym 
poziomie. Na hali przy Publicznym Gim-
nazjum gościliśmy reprezentantów aż 
czterech gmin. Ze względu na  ilość star-
tujących drużyn konieczne było przepro-
wadzenie dwustopniowych eliminacji aby 
wyłonić fi nalistów. Sam fi nał to potyczka 
trzech najlepszych ekip systemem „każdy 
z każdym”. 

Wszystkie fi nałowe spotkania to już naj-
wyższa półka piłkarska. Ostatecznie pierw-

sze miejsce przypadło BYKOM z Białej, 
którzy pokonali „Przyjaciół Tomka” (Lu-
brza) 1:0 i „Pszczelarzy” (zawodnicy wy-
stępujący w LUKS Polonia Pogórze) 3:0. 
Natomiast ci ostatni  pokonali „Przyjaciół 
Tomka” 2:1 i im przypadło drugie miejsce. 
Dla najlepszych (również półfi nalistów) 
były nagrody w postaci sprzętu sportowe-
go. Najlepsza drużyna turnieju występo-
wała w następującym składzie: M. Moskal, 
D. Bania, B. Siorak, P. Rudolf, M. Rudolf, T. 
Ekalt, K. Rinke, Ł. Bierek.

(jk)

„Byki” z Białej w tym turnieju były najlepsze.

Sporo uzbierało się zaległości z powaka-
cyjnych startów bialskich karateków. Od-
notować należy jeszcze wrześniowy VII 
Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w 
Prochowicach, potem Mistrzostwa Polski 
WKF Juniorów Młodszych i Juniorów w 
Kaliszu, V Ogólnopolski Turniej w Karate 
w Środzie Śląskiej, XVII Mistrzostwa Ziemi 
Legnickiej (najlepszym zawodnikiem mi-
strzostw uznany został Tomasz Bigos z Bia-
łej), już w listopadzie duża i bardzo ważna 
impreza: European Cuprum Cup również 
w Legnicy i ostatnie w tym roku zawody 
– Puchar Polski we Wrocławiu.

Wśród wielu medalowych sukcesów 

młodszych i starszych zawodników, szcze-
gólnym wydarzeniem jest kolejny, już piąty 
tytuł mistrzowski w ogólnopolskich zawo-
dach „dinozaurów” – Marka Zabiegały.

Trzeba dodać, że konkurencja w tej ry-
walizacji z roku na rok rośnie, poprzeczka 
jest coraz wyżej i obronić krajowe mistrzo-
stwo jest coraz trudniej.

Ogólny bilans wspomnianych zawodów 
to 57 medali – w tym 26 złotych i 11 srebr-
nych.

Podsumowanie całego roku, ranking 
zawodników i opinie trenera – w stycznio-
wym wydaniu „Panoramy”. 

(m)

KARATE

MEDALOWE PÓŁROCZE

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej 
przy współudziale Urzędu Miejskiego 
oraz Gminnego Zrzeszenia LZS po raz 
kolejny zorganizował imprezę rekrea-
cyjno – edukacyjną, która miała na celu 
podniesienia świadomości społecz-
nej wśród sportowców naszej gminy 
na temat szkodliwości używania alko-
holu i narkotyków. 

Tegoroczna impreza odbywała się 
pod hasłem „Sport i rekreacja dla 
wszystkich, formą przeciwdziałania pa-
tologii zdrowotnej i społecznej”. Repre-
zentanci poszczególnych klubów rywa-

lizowali w siedmiu konkurencjach oraz 
musieli zaprezentować pracę plastyczną 
nawiązującą do tytułu imprezy. Najlep-
sza była reprezentacja LUKS Polonia 
Pogórze (54 pkt), która wyprzedziła 
Polonię Biała (46 pkt) i ekipę reprezen-
tującą LZS Ligota Bialska – Radostynia 
(40 pkt). Kolejne miejsca przypadły: 
Olbrachcicom (30 pkt), Kolnowicom 
(29 pkt.) i Chrzelicom (18,5 pkt.)

Kluby uczestniczące w imprezie ob-
darowane zostały przez Mikołaja sprzę-
tem sportowym, a wszyscy uczestnicy 
słodkościami.

(jk)

POGÓRZE NAJLEPSZE

W naszej szkole od nowego roku szkol-
nego są prowadzone zajęcia, w czasie któ-
rych uczymy się jeździć na monocyklach. 
Prowadzi je dyrektor naszego gimnazjum 
Wojciech Szukalski. Każdy chce się nauczyć 
jeździć, co nie jest takie łatwe.

Uczniowie chętnie uczestniczą 
w zajęciach, bo daje im to dużo satysfak-
cji, ale chcąc nauczyć się jeździć, trzeba 
poświęcić dużo czasu. Wymaga to wysiłku 
i sprawności ruchowej. W zajęciach uczest-
niczy ponad 20 uczniów naszego gimna-
zjum. Przychodzi była uczennica  Paulina 
Ofi era, która uczy nas jeździć. Właśnie 
od niej zaraziliśmy się tym sportem, gdy 
na ogólnopolskim turnieju BRD w Białej 
został wykonany pokaz jazdy na mono-
cyklach, przez Eryka Murlowskiego i jego 

grupę dla naszych uczniów. Pan dyrektor 
od razu wpadł na pomysł, aby wprowadzić 
takie zajęcia.

Podobają mi się, bo jest to jeden z cieka-
wych sportów, trochę ekstremalnych. Cie-
szę się, że potrafi ę już jeździć i że przełama-
łem strach, aby wsiąść na monocykl.

Rafał Kollek,
IIe PG Biała

JEŹDZIMY NA JEDNYM KÓŁKU
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Zawodnicy z Pogórza ... z Białej

… oraz z Ligoty – Radostyni z pucharami 
i nagrodami koniecznie musieli sfotogra-

fować się z św. Mikołajem – głównym 
organizatorem imprezy.

Na turnieju były konkurencje siłowe, typowo sportowe...

... plastyczne oraz zręcznościowe.
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Dotychczas nie było i nie ma na-
dal decyzji, chęci i pieniędzy zarówno 
ze strony gminy żydowskiej we Wroc-
ławiu – prawnego właściciela obiektu, 
jak i władz miasta na obszarze którego 
obiekt się znajduje. To czego nie moż-
na było zrobić przez cały rok, młodzież 
z Zespołu Szkół w Białej społecznie zro-
biła w ciągu niespełna dwóch godzin. 
Ponad 120 uczniów z Zespołu Szkół 
w Białej posprzątało bialski kirkut.

15 listopada uczniowie z siedmiu 
klas (5 licealnych, 1 technikum i 1 za-
wodowa) wraz ze swoimi wychowaw-
cami i dyrektorem szkoły pracowali 
na bialskim cmentarzu żydowskim. 
Wycinali samosiejki drzew, wyrywali 
prawie dwumetrowe pokrzywy i trawy, 
zbierali suche gałęzie i odsłaniali zaroś-
nięte chwastami i porośnięte mchem 
macewy.

Już po godzinie pracy cmentarz wy-
glądał zupełnie inaczej. W promykach 
zaglądającego słońca macewy jakby 
urosły, prezentowały się okazale wobec 
pewności i wiary, że nie pójdą w zapo-
mnienie. Jeszcze nie teraz.

Zainteresowanie mediów bialskim 
kirkutem było w tym roku szczegól-
ne. Miejsce to bowiem staje się coraz 
głośniejsze nie tylko jako atrakcja tu-
rystyczna. Niezwykłe usytuowanie, 
największego na Śląsku (poza Głogo-
wem) zachowanego cmentarza żydow-
skiego podnosi rangę tego ciekawego 
obiektu historycznego. Wstyd, że pisa-
no o nim nie najlepiej, - ale to prawda, 
że po raz pierwszy od 7 lat był w takim 
opłakanym stanie. 

Nie ma jednak tego złego, 
co by na dobre nie wyszło. I tak po arty-
kułach w NTO, Gazecie Opolskiej i krót-
kim reportażu w TVP 3, w dniu Wszyst-
kich Świętych dyrektor Zespołu Szkół 

w Białej – Romana Wołczyk postano-
wiła, że nie można tak tego zostawić, 
że młodzież wykona prace porządkowe 
i nie tylko teraz, ale również na wiosnę 
w przyszłym roku i będzie porządkować 
obiekt, aby nie dopuścić do sytuacji jaka 
miała miejsce w tym roku. 

Nie ważne czyja to własność. To zaby-
tek i miejsce kultu znajdujące się w mie-
ście, w którym znajduje się nasza szkoła 
i uczą się nasze dzieci – mówi dyrektor 
- i one też powinny mieć świadomość 
istnienia miejsc ważnych w historii mia-
sta. Takie działania to dla młodzieży 
nie tylko lekcja historii najbliższej i rze-
czywistej, ale również integracja całej 
(nowej od tego roku przez utworzenie 
technikum i szkoły zawodowej) szkolnej 
społeczności.

Prace porządkowe jak się okazu-
je to dopiero piękny, dobry początek. 
Szkoła włączyła się do ogólnopolskiej 
akcji „Przywróćmy pamięć”, której or-
ganizatorem jest Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego. Patronować 
jej będą uczniowie klasy I a bialskiego 
liceum pod opieką Anny Radom. Chcą 
„wydobyć” z zapomnienia nie tylko 
cmentarz, ale i bezpośrednio sąsiadu-
jące z nim grodzisko. Pomysłów wspa-
niałych i twórczych, a co najważniejsze 
chęci u młodych ludzi jest wiele i oby 
nie zabrakło im wytrwałości w pokony-
waniu (zawsze istniejących, często bez-
myślnych) przeszkód.

- Jak tu teraz ładnie. Zupełnie ina-
czej – mówili odchodząc po skończonej 
pracy zarówno uczniowie, jak i nauczy-
ciele. Niektórzy byli tu po raz pierwszy, 
ale na pewno nie ostatni. 

Słowa uznania usłyszeli także od - 
zwiedzających cmentarz w trakcie prac 
– gości z Warszawy.

Danuta Hejneman

MACEWY W SŁOŃCU

NIE PÓJDĄ W ZAPOMNIENIE

 Odeszli�
Danuta ŚMIETAŃSKA (62 lata)

z Białej – 13 listopada
Paulina KOSTKA (86)

z Ogiernicza  - 16 listopada
Augusta HINDERA (89)
ze Śmicza – 20 listopada

Zofia SZOLC (80)
z Chrzelic – 25 listopada
Wojciech WILCZAK (59)
ze Śmicza – 27 listopada
Dorota FLORIAN  (83)

z Krobusza – 29 listopada
Irena BRYNDZA (80)
z Otok – 30 listopada

Jan DURA (74) 
z Prężyny – 2 grudnia 
Walter BATEL (71)
z Białej – 4 grudnia
Apolonia PICZ (83)

z Olbrachcic – 7 grudnia

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy dzielili z nami 
smutek i żal,

okazali wiele serca i współczucia,
tak licznie uczestniczyli w ostatniej 

drodze
na miejsce wiecznego spoczynku

oraz mszy świętej żałobnej
lekarza medycyny 

śp.

WOJCIECHA WILCZAKA

serdeczne podziękowanie
składa żona z dziećmi.

Podziękowania kierujemy do wszystkich 
lekarzy i osób,

które w ciężkich chwilach choroby 
zapewniły opiekę medyczną pacjentom 

śp. lek. med. Wojciecha Wilczaka,
a także do całego personelu medycznego 

opiekującego się
aż do śmierci naszym Mężem i Ojcem.

Pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej
oraz zarządowi i pracownikom RSP Rostkowice,

którzy udział wzięli w ostatniej drodze
naszego ukochanego

męża, ojca, dziadka i teścia
śp.

ALFREDA BERNASCHA
serdeczne podziękowania

składają
żona, córka, zięć i wnuczka.

 Wizyta ekipy TVP 3
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– ODKURZACZ – główna 
– ale nie jedyna – nagroda do rozloso-

wania wśród prawidłowych rozwiązań.

       A   B    C D    E    F    G    H   I     J    K    L   Ł   M    N   O    P

1.

13 1

2.

7 27

3.
5

6

4.

23 14 26 15

5.

2 12

6.

4 9

7.

16 24

8.

22 21

9.

17 3

10.

10 11

11.

8 19

12.

25

13.

18

14.

20

KRZYŻÓWKI  ŚWIĄTECZNE
POZIOMO:, 1A – samica kłapou-
cha, 1 J – płaski krążek aspiryny, 2 F 
– nudny jak … z olejem, 3 A – Włady-
sław, sławny rzeźbiarz z Zakopanego, 
3 J – maskotka przynosząca szczęś-
cie, 4 E- trzęsie nimi bojaźliwy, 5 A 
– zorganizowane działanie, 5 J – rak z 
wierszyka dla dzieci, 6 A - … klasztoru 
to przeorysza, 7 K – pajac z ubieloną 
twarzą, 8 A – myśli tylko o sobie, 9 H 
-  ciężko mu przeboleć sukces kolegi, 
10 A – auto z Niemiec, 10 Ł – kleks lub 
zaciek, 11 H – marka japońskich mo-
tocykli, 12 A – najwyższy po papieżu, 
12 L – druk reklamowy, 13 H – statek 
szypra, 14 A – opera G.Verdiego, 14 L 
– kłopot, zgryzota,
PIONOWO:, A 1 – nędzny kawałek 
mięsa, A 10 – gra mieszana w tenisie, B 
5 - gra z butelkowatymi fi gurami, C 1 -  
ościsty kuzyn karpia, C 10 – ciastko z 
kremem, D 5 – żołnierz w niewoli, E 3 
– drewno i węgiel na zimę, F 1 – fryzu-
ra murzyna, F 6 – leczy wady zgryzu, 
H 1 - ogół blisko związanych ze sobą 
bóstw, H 9 – deportacja, J1 – piosenka 
z repertuaru Ludwika Sempolińskie-
go, J 8 - glina ogniotrwała, L 1 - pies 
obronny o jajowatej głowie, L 11 – nie 
detal, Ł 9 – minerał mieniący się bar-
wami, M 5 – pęd roślin drzewiastych, 
N 1  - barwa dźwięku, N 9 – port 
nad Loarą, O 5 – list bez podpisu, P 
1 – autor sonetu „Nad głębiami”, P 9 
– karciana wróżba

       A    B   C D    E     F   G    H   I    J    K    L  Ł    M    N   O    P

1.

9 15 11

2.

19

3.

2

4.

8 12

5.

5

6.

7.

4 10

8.

14 3

9.

18

10.

7 6

11.

13

12.

17 16

13.

1

POZIOMO:, 1G - dla Azora z desek 
klecą, 2 A – perski dywan leży na niej, 
2 L – karoserię nim pokryto, 3 G – to 
Czechowa znana sztuka, 4 L – część 
garsonki , 5 A – wiersz żałobny, 5 H 
– nie oblizuj jej bo spierzchnie, 7 A 
– mieszał w kadziach, złota szukał, 7 J   
- stan z Columbią, 9 F – opalona albo 
blada, 9 L – o sądowej powiesz sprawie, 
10 A – na rowerze , 11 F – samotnia 
ogrodowa, 12 A – pierwiastek z grupy 
azotowców, 12 K – często z mewą jest 
mylona, 13 H – przyjacielem jest mu 
człowiek?, PIONOWO:, A 1 – jest ra-
talna, jest hurtowa, B  9 -  to aktorski  
styl Keatona, C 1 - za swój towar żąda 
kroci, D 9 – wypełniona nią psia mis-
ka, E 1 – Gustaw, pisarz, ten od Łyska, F 
9 – nie ona zdobi człowieka, G 1 – Jan 
Sebastian, kompozytor, G  6 – odgłos 
biedy lub chomika, I 1 – nie epika, nie 
liryka, I 8 – słynny Giorgio, wielki kra-
wiec, K 5 – do ogrodu wielki  kamień, K 
10 – tam w pociągu zjesz co nieco, L 1 
– tu grajdołek wczasowicza, Ł 6 – mat-
ka wynalazku , M 1 – o szaraka nogach 
, N 6 – porozumie się z nicponiem, O 
1 – moherowy mojej cioci, P 6 – tam 
samochód naprawiono

HASŁA Z KRZYŻÓWEK – UTWO-
RZONE Z LITER OZNACZONYCH CY-
FRAMI W KRATKACH DIAGRAMU 
– NALEŻY PRZESŁAĆ WRAZ Z KU-
PONEM (bez kuponu rozwiązanie jest 
nieważne), NA ADRES REDAKCJI DO 
15 STYCZNIA (decyduje data stempla 
pocztowego).

5
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ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Prudnik 077/438 77 16 Rudziczka 077/437 66 26

Olbrachcice 077/438 76 74 Łącznik  077/437 63 84

Głogówek 077/437 36 05 Błażejowice 077/437 34 30

Biała  077/438 75 45, 077/438 71 59, 077/438 76 16

Możliwość zakupu na raty

Oferuje w atrakcyjnych cenach:
OPAŁ (węgiel, koks, miał, fl ot), MAT. BUDOWLANE, 

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,

USŁUGI TRANSPORTOWE

Firma Niemiecka 

poszukuje polskich opiekunek do opieki nad osobami 
chorymi lub starszymi.
Praca w domach u osób wymag�jacych opieki na 
terenie Niemiec. 

Wymagana jest znajomo�� j�zyka niemieckiego.

Mówimy po polsku. Tel. 0049 5251/18 44 804 

SALON KOSMETYCZNY „EWA” W BIAŁEJ
TEL 077/4387 043, KOM. 693 777 043

ZAPRASZA WSZYSTKICH DBAJĄCYCH O ZDROWIE, 
DOBRE SAMOPOCZUCIE I ZGRABNĄ SYLWETKĘ 

NA MASAŻ URZĄDZENIEM ROLLETIC

ROLLETIC 
– SPALA TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ

- ZMNIEJSZA CELLULITS
- FORMUJE SYLWETKĘ I UJĘDRNIA SKÓRĘ

- JEST TO WSPANIAŁA FORMA ODCHUDZANIA, 
WALKI Z NADWAGĄ

- MASAŻ CAŁEGO CIAŁA – CERTYFIKAT MEDYCZNY

WYROLUJ ZBĘDNE KILOGRAMY !!!
TRENAŻER ELIPTYCZNY – WYSZCZUPLANIE

- SPALANIE TŁUSZCZU
- PIĘKNA SYLWETKA

- TRENING ODCHUDZAJĄCY

ODROBINA SILNEJ WOLI – TO PIĘKNA,
 SZCZUPŁA SYLWETKA !!!

SAUNA IR spa – INWESTYCJA W ZDROWIE I URODĘ
- RELAKSUJE I ODPRĘŻA

- SPALA KALORIE

- POMAGA W WALCE Z CELLULITIS
- POPRAWIA WYGLĄD SKÓRY

- WZMACNIA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

PONADTO ZAPRASZAM NA PEŁNĄ GAMĘ ZABIE-
GÓW ODŻYWCZO – PIELĘGNACYJNYCH, KWASY, 

PIERCING, MICRODERMABRAZJĘ, OCZYSZCZANIE, 
MANICURE, SOLARIUM, HENNĘ, PEDICURE, KAWI-
TACJĘ, PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI ŻELEM, MAKI-

JAŻ SYLWESTROWY.

TU ZADBASZ O PIĘKNO SWOJEJ FIGURY!

Autoryzowany dystrybutor 
telewizji nowej generacji n

w Białej

oferta startowa od 38 zł
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Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz nadchodz¹cego Nowego 2009 Roku,

¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci,
pokoju w sercu i wzajemnej ¿yczliwoœci,

¿ycia w zdrowiu i radoœci,
sk³adaj¹

wszystkim mieszkañcom Miasta i Gminy Bia³a

Zarz¹d i pracownicy Banku Spó³dzielczego w Bia³ej

BANK SPÓ£DZIELCZY

WESOŁYCH, ZDROWYCH I POGODNYCH

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ WSZYSTKIEGO DOBREGO 

W NOWYM ROKU 2009

ŻYCZY

„DREWNIAK” GŁOGÓWEK„DREWNIAK” GŁOGÓWEK

tel. 0 77 406 93 90tel. 0 77 406 93 90

PROMOCJA !!!PROMOCJA !!!
PANELE PODŁOGOWE

od 18,9918,99 zł/m2

NOWA EKSPOZYCJA DRZWI
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPYSERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Pogodnych, zdrowych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia.

* * *

A Nowy Rok niech przyniesie

wiele pomyślności,

niech będzie spełnieniem 

nadziei i marzeń

oraz 

źródłem satysfakcji i zadowolenia.

Tego wszystkim mieszkańcom

naszej gminy

życzą

przewodniczący i radni

Rady Miejskiej w Białej

Moi mili czytelnicy. Za połrał dni 
jest wilijoł Bożego Narodzenia i bez Pa-
noramę Bialską dane mi jest być z wami 
w waszych domach. Aż mi sie miałko zro-
biło z tej radości, co ten jeden jyno dzień 
w roku noł przynosi. Przecał Bóg sie rodzi 
i zamieszkoł między nami. Joł wiał iże jak 
jest wielkoł familijoł, wszystkie dzieci sie 
zjadą z bliska i daleka, to nie baniecie w tyj 
gorączce szyjkowania do wieczerzy mieć 
wiela czasu na czytanie gazety. Ale są też 
ludzie samotni, co trochał stałkają, do chto-
rych w ten wieczór jyno Dzieciątko przyj-
dzie i ludzie z radia i gazety, co ekstra na te 
świałta napisali coś łod serca. A joł bych 
tak rada chciała se z wszystkimi cołfnąć 
ze 100 lołt do tyłu i porozprawiać wom 
jak to wtedy dzieci, chtorych w kożdej 
chałupie było siłał umiały sie radować 
z przyjścia Dzieciątka. Bo pierwyj dzieci 
we wszystki na wilijał pomołgały.

Na przykłołd jak muter robili makówki, 
to te małe siedli se nałobkoło stołu i ku-
kały, jak do wielkiej bunclowej misy dali 

Wilijoł

Drodzy Mieszkańcy Gminy Biała

W związku ze zbliżającymi się świętami 

pragnę złożyć Wam

moc najserdeczniejszych życzeń.

Przepełnionych ciepłem

i blaskiem wigilijnego światła

szczęśliwych i radosnych świąt Bożego 

Narodzenia w gronie najbliższych,

smacznych wigilijnych potraw, zapachu 

goździków i piernika

oraz 

wraz z ukazaniem się pierwszej Gwiazdy 

spełniania najskrytszych życzeń i marzeń.

Życzę wszystkim długiego życia w zdrowiu, 

szczęściu i miłości,

jak również nieustającej pomyślności i 

wielu sukcesów

w Nowym Roku 2009.

Burmistrz Białej
Arnold Hindera
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szichtał maku, a potyj szichta biołlutkiej, 
cienko pokrołnej strucly. I zajś mak i struc-
la, aż misa była połnoł. Potyj to wszystko 
polołli gorkij mlekał z cukrał i to mleko 
bulgotało i przeciskało se do kożdej dziur-
ki tych makówek. Bez słowa przyglądały se 
dzieci, co też muter robią, prawie nabożnie, 
bo jyno na ten wieczór to robili. Foter za-
świecili petronelka, bo już było ćma, wtedy 
dzieciom jeszcze wiałcej se łoczka świeciły 
i pytały sie z ciekawością : ni muter, tera 
jak jest ćma Dzieciątko już furgoł na zie-
mia, ale jak łono wlezie do izby, jak dwie-
rza i łokiennice są zamknione? Ale za tro-
chał se już nie starały, bo starszy postawiły 
na stół wigiliją zupa z białej mąki na mle-
ku i pokrołną żymołką – nołlepsza zupa 
na świecie. Bo cały rok jedli jyno ćmawy 
żur z żannej mąki z kartofl oma. Już dzieci 
chciały nabierać tał zupa, ale muter przy-
szli do stoły i zaczli z wszystkimi pobożnie 
i dość długo rzykać przed wieczerzą.

Ło 12 daniach i roztomajitych masz-
kietach w tyj rodzinie sto lołt tymu żoł-
dyn nie słyszoł. Makówki i mejlzupa 
to było wszystko. Mało, ale wiela radości, 
bo po wiliji każde dziecko miało swój mały 
katążek, które postawiło na stół loł Dzie-
ciątka i wszyscy szli spać. Ale jak tu spać 
w taką noc, przecał wtedy może sie zda-
rzyć ten wielki cud i katążki baną nakła-
dzone prezentoma łod Dzieciątka. Nad 
ranał już pierwsze dziecko pocichutku 

bosymi stópkoma idzie pomacać czy coś 
już tał nie ma i drabko na paluszkach idzie 
nazołd ku łóżku zbudzić braciszka. Tyj 
Johann, Dzieciątko już było. Zarołz łoba 
sprawdzają co też nakładło. Pod palcoma 
wyczują jabłka, łorzechy łokrągłe i sztero-
rogate pierniki i połrał bąblików. Jest też 
coś blaszanego do granioł – jak nigdy. 
Co to może być?

Zaczli wydobyjwać podarunki na stół. 
Łorzechy sie skulły na dyły i zrobiło sie 
głośno, zbudziły se wiałksze dzieci i jeden 
za drugij powyłaziły z łóżek. Muter musieli 
wstać i zaświecić lampał, niech już poło-
glądają – padali, choć jest jeszcze noc. Jyno 
rołz w roku przyjdzie Dzieciątko, jyno rołz 
i przyniesie tela radości z blaszanej loko-
motywy za 20 feników, abo trąbka z twar-
dego cukru za 5 feników. Starsze dzieci 
też dostały talerze połne maszkietów. Ło 
fotrze i mutrze też Dzieciątko nie zapo-
mniało, przy łóżku postawiło kożdymu 
połny talyrz. Wajnachtyn przeszło, dzieci 
wszystko zjadły i pyjtały se: muter, przyj-
dzie Dzieciątko jeszcze na nowy rok. Moż-
no jak baniecie słuchać. No i zajś pudełka 
mogły postawić w Sylwestra na stół i zajś 
połrał łorzechów i jabłek tał znołdły.

Cołfnijcie se też dzisiaj do tych czasów, 
jak w waszych domach było mało prezen-
tów, ale dużo radości i baniecie szczęśliwi, 
co wom z całego serca życza na te świałta 
Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2009.

Piotr Riedel
48-220 £¹cznik
ul. Stawowa 16 

tel. 0 505 671 414
fax 077 437 13 06

e-mail:clean_service@poczta.fm

CLEAN SERVICE
PROFESJONALNE UTRZYMANIE CZYSTOŒCI

Oferujemy:

Czyszczenie dywanów i wyk³adzin dywanowych  (ekstrakcja, szamponowanie)

Czyszczenie tapicerki samochodowej i meblowej  (materia³owej i skórzanej)

Maszynowe doczyszczanie pod³óg       Konserwacja wyk³adzin obiektowych

Czyszczenie po remontach i budowach      Sprz¹tanie codzienne i okresowe

Mycie powierzchni szklanych

Obs³uga imprez plenerowych w zakresie sprz¹tania,segregacji i wywozu odpadów

Us³ugi porz¹dkowe      Us³ugi specjalistyczne


