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OBCHODY ŚWIĘTA ŚW. MARCINA

W BIALSKIM PRZEDSZKOLU

10 listopada br. o 17,00 spod bialskiego Urzędu Miejskiego wyruszył
pochód dzieci z lampionami do miejscowego przedszkola. Przedszkolakom towarzyszyli rodzice. Pod szkołą
kilka utworów muzycznych zaprezentowała Bialska Orkiestra Dęta. Padający deszcz nie odstraszył uczestników spotkania. W przedszkolnym
holu przedszkolaki zaprezentowały
program słowno - muzyczny oparty
na bajkowych motywach. Program
przygotowały nauczycielki Małgorzata Karmelita, Daria Madzia, Marzanna Schirmeisen i Anna Hoppe.
Jedna z pań nauczycielek przedstawiła życie św. Marcina.

Występy dzieci w bialskim przedszkolu wzbudziły powszechny aplauz rodziców

LISTOPADOWA SESJA

dokończenie na str. 6

MIKOŁAJKI
W MGOK
6 grudnia 2009 r. o godz. 17,30 do sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białej wszystkie dzieci - te najmłodsze i starsze zaprasza Święty Mikołaj. W czasie mikołajkowego spotkania ze spektaklem teatralnym pt. „Trzy
świnki” wystąpią aktorzy Teatru ATR-RE ze Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa. Uczestników spotkania czeka wiele emocji i niezapomnianych wrażeń.

A. Myszyńska odbiera akt nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Biała”, zdj. P. Myszyński
Na listopadowej sesji - 28.11.br.
odbyło się wręczenie Annie Myszyńskiej aktu przyznania tytułu
„Zasłużonej dla Miasta i Gminy Biała”. Jest to szczególny dowód uznania dla jej wieloletniej działalności
literackiej i społecznej. A.Myszyńska przez wiele lat prowadziła wraz
z mężem Bogdanem zakład fotograﬁczny. Obecnie zakład prowadzi
ich syn Paweł. Pani Anna jest autorką kilku książek pisanych gwarą śląską, w których zawarła świat
zapamiętany z lat swojego dzieciństwa. Są to bogate tradycje śląskie
- zwyczaje, życie codzienne, zmaganie się z pracą na roli. A.Myszyńska

jest również autorką licznych artykułów w prasie lokalnej i pogadanek wygłaszanych na antenie Radia
Opole. Pani Anna przymierza się
do wydania w I kwartale 2010 roku
kolejnej książki, w tym wydania
w języku niemieckim, a poświęconej zanikającym tradycjom i życiu
codziennemu w latach przedwojennych. Chce w ten sposób ocalić je od zapomnienia i przekazać
opowiadania kolejnym pokoleniom
byłym mieszkańcom Śląska, którzy
wyjechali do Niemiec, a zwłaszcza
młodemu pokoleniu.
dokończenie na str. 2

Zapraszamy

Święto Niepodległości

czytaj str. 6

Występ gimnazjalistów w GCK Biała
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LISTOPADOWA SESJA
dokończenie ze str. 1

W czasie sesji wręczono również
dyplomy gratulacyjne przedstawicielom Pogórza za wyróżnienie
zdobyte w konkursie „Piękna Wieś
Opolska” i Chrzelicom za sukces
w konkursie „Przyjazna Wieś” (na
zdjęciu). Wśród nagrodzonych
nie było na sesji przedstawicieli
Solca - wsi również wyróżnionej
w konkursie „Piękna Wieś Opolska”. W czasie sesji radni zapoznali
się m.in. z informacją o bezrobociu
na terenie gminy, stanem bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego oraz z realizacji zadań

w zakresie oświaty w roku szkolnym
2008/2009. O niektórych sprawach omawianych na sesji piszemy
w oddzielnych informacjach.
Z informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych wynika, że
w tym zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości. W czasie sesji
życzenia i symboliczną wiązankę
kwiatów wręczono sołtysowi Łącznika Alfredowi Wistubie - jednemu
z najdłużej pełniących tę funkcję
na terenie gminy z okazji 70 rocznicy urodzin
R.Nowak

ZŁOTE GODY
Erna i Leonard Gigla, zam. Czartowice, ślub: 10.11.1959 r.
Cecylia i Edward Solloch, zam. Ogiernicze, ślub: 15.11.1959 r.
Elżbieta i Ginter Dziony, zam. Grabina, ślub: 16.11.1959 r.
Agnes i Gerhard Sajonz, zam, zam. Pogórze, ślub: 21.11.1959 r.
Elisabeth i Bernhard Schneider, zam. Gostomia, ślub: 22.11.1959 r.
Augusta i Józef Bierek, zam. Radostynia, ślub: 23.11.1959 r.
Magdalena i Walter Goreczka, zam. Górka Prudnicka,
ślub: 24.11.1959 r.

DIAMENTOWE GODY
(60 rocznicę ślubu obchodzili):

Leokadia i Paweł Spiler, zam. Łącznik, ślub: 05.11.1949 r.
Wszystkim Jubilatom najserdeczniejsze życzenia długich lat życia i zdrowia składa
Burmistrz Białej. Do życzeń dołącza się Redakcja „Panoramy Bialskiej”.

Sportowy sukces szkoły
W obecnym roku szkolnym młodzi piłkarze z bialskiej „podstawówki” zajęli III miejsce w Powiatowych
Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej.
Gratulujemy.

BEZROBOCIE W GMINIE
M. Kasicz i J. Siano odbierają listy gratulacyjne za sukcesy ich
wsi w konkursach

SPROSTOWANIE
W wydaniu wrześniowym „PB” w informacji o planowanej renowacji zabytkowych bialskich murów obronnych wkradł się błąd. Napisaliśmy, że po przeprowadzeniu remontu części murów przy ul.
Szkolnej kolejnym etapem ma być remont murów obronnych przy
ul. Wałowej. Jak się dowiedzieliśmy remontu murów obronnych
przy ul. Wałowej nie planuje się ze względu na bardzo duże koszty
przy malejących wpływach ﬁnansowych do budżetu gminy. Za zaistniałą pomyłkę - przepraszamy.

Ojcowie Kamilianie z bialskiej paraﬁi p.w. Wniebowzięcia NMP
zwracają się do byłych i obecnych mieszkańców miasta oraz wszystkich tych, którzy posiadają stare przedwojenne zdjęcia wystroju
wnętrza kościoła paraﬁalnego lub inne materiały z tym związane
- o ich udostępnienie. Materiały po sporządzeniu odbitek zostaną
zwrócone ich właścicielom. Materiały te będą pomocne przy opracowaniu planów odnowienia wnętrza kościoła paraﬁalnego. Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (tel. 077 4387 081.)

120 lat bialskiej straży
W 2010 r. przypada 120 rocznica istnienia w Białej jednostki strażackiej. Zarząd Gminnego Związku OSP zwraca się do wszystkich
posiadaczy starych fotograﬁi, sprzętów, informacji prasowych, kronikarskich i innych o ich udostępnienie w celu opracowania monograﬁi związanej tą rocznicą. Materiały te po wykonaniu odbitek
lub odpisów zostaną zwrócone ich posiadaczom. Wszelkie informacje
w tej sprawie prosimy zgłaszać do Henryka Spyry tel. 077 4387 998.

PANORAMA
BIALSKA

Na terenie bialskiej gminy zarejestrowanych jest 378 bezrobotnych, w tym 219 kobiet (58 %). Tylko 47 z nich posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych (12,4 %).
Niepokoi to, że aż 83 osoby zarejestrowane jako bezrobotne to osoby młode do 25 roku życia i absolwenci szkół wyższych do 27 roku
życia. Stanowią oni aż 22 % ogółu
bezrobotnych. Z tego na koniec
września bez pracy było: 7 absolwentów szkół wyższych, 15 z wykształceniem policealnych i średnim zawodowym, 19 ze średnim,
25 z zasadniczym zawodowym
i 17 z gimnazjalnym i niższym.
Osoby długotrwale bezrobotne

to te które w ostatnich dwóch latach pozostawały bez pracy przez
co najmniej 12 miesięcy. Było
ich 182 , co stanowi 48,15 % ogółu bezrobotnych. Najwięcej było
tych osób w przedziale wiekowym
45-54 lat - 62 osoby. 154 osoby
zarejestrowane w gminie Biała
to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (40,74 %) i zasadniczym zawodowym - 33.33 %.
Oznacza to, że aż 74,07 % bezrobotnych to ludzie o niskim poziomie wykształcenia. Na koniec III
kwartału br. aż 85 osób zarejestrowanych dotychczas nie pracowało
zawodowo.
(n)

BUDOWA HALI SPORTOWEJ
W ŁĄCZNIKU
Trwa budowa hali sportowej
przy szkole podstawowej w Łączniku. Wykonawcą jest głubczycki
Budomex wyłoniony w ramach
przetargu. Umowa z tą ﬁrmą została podpisana 21 stycznia 2009
r. i zakłada zakończenie prac do
31 sierpnia 2010 r. Dotychczas
wykonano między innymi budowę fundamentów, ścian nośnych,
ścianek działowych, przebudowano pomieszczenia pod nową
kotłownię. Wartość tych prac
wyniosła 492.911 zł netto. Wykonano również prace instalacyjne
w kotłowni sieć c.o., na wartość

128.404 zł. Na dotychczas wykonane prace wydatkowano 621.315
zł. Niektóre prace zostały wykonane z pewnym wyprzedzeniem.
12 października br. podpisana
została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na doﬁnansowanie zadania z puli Ministerstwa
Sportu w wysokości ok. 30 procent zadania tj. 866 tys. zł. Złożony został również wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu na pozyskanie kwoty 50
tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni.

Wydawca: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji, 48 – 210 Biała, ul. Prudnicka 35, tel. / fax: / 77/ 43 87 026
e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl
Redaktor naczelny: Rafał Magosz; Opracowanie: Ryszard Nowak; Skład i Druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47 – 303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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KĄCIK
POETYCKI
PIELGRZYM
Jan Szczurek
Jest taki kraj
gdzie nawet cmentarz
zapłonie życiem zmarłych.
- Wiara przenika,
głos jej słyszany
z otchłani wieków
jednoczy mało wytrwałych,
zbyt często wątpiących.
To taki brylant
którego brukselscy szliﬁerze
pragną przejąć za bezcen.
Ileż to rozżalonych słów
przenika na oślep,
bo naród na łąkach
wsłuchany w jedności
w perłę pasterza.
Tego nie było,
nie ma i nie będzie nigdy i nigdzie.
A my? - Tutaj żyjemy.
Jakie to szczęście...
(listopad 1999 r.)

BUDŻET NA
2010 ROK
Opracowany został projekt budżetu na 2010 r. W projekcie zaplanowano dochody budżetowe
w kwocie 28.907.591 zł, a po stronie
wydatków w kwocie 35.249.591 zł.
Planowany deﬁcyt budżetowy
w wysokości 6.342.000 zł, ma zostać pokryty ze środków na rachunku bieżącym w kwocie 200.000 zł i z
kredytu w wysokości 6.142.000 zł.
W budżecie zakłada się wzrost dochodów gminy o 2.372.814 zł tj. o 8,9
% będą one wyższe niż w roku 2009.
Dochody własne gminy zmniejszą się jednak do kwoty 7.777.513
zł, wobec 8.772.959 zł w 2009 r.
Planowane dochody od osób
prawnych, ﬁzycznych i innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyniosą w 2010
r. 5.814.613 zł, co stanowi 20 %
ogólnej kwoty dochodów. a 74,8 %
dochodów własnych gminy. Oznacza to, że kwota dochodów z tego
tytułu będzie mniejsza o 867.479
zł tj. o 13 % w stosunku do 2009
r. Głównym powodem niższego
planu dochodów jest cena 1 q żyta,
niższa w br. o 33,2% w porównaniu do 2009 r. Dla płatników tego
podatku to dobra wiadomość,
ale oznacza ona jednocześnie, że
mniejsze będą dochody gminy,
a tym samym wydatki.
(n)

Anna Myszyńska

FRAU HOLLE - PANI ZIMA
Jak był piyrszyj śnieg, to my
dzieci piyrwyj myśleli iż Frau
Holle swoje pierzinki luftuje, bo
tak stoło w Märchenbuchu, ale
jak poti 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 czałsto 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 prognozol pogody, ale było za to siyłał
ludowych przepowiedni i przysłów
jak np.: „gdy na Zaduszki jest słota
- to na Wielkanoc banie psota” abo
„jak na Zaduszki ziemia jeszcze suchoł a na Marcina w śliwał dmuchoł - bandzie lekoł zima”, abo na
Wszystkich świantych, urzni gałąż
z dambu - jeśli soku nie moł - banie łostroł zima”. I ludzie piyrwyj
wiedzieli jak se majoł richtować.
Czy muszom feste łogacić wszystkie
łokiynka od pywnicy słomoł czy myni.
Dołwali przeca i do łokien miechy ze słomom, buda łod psa była

drobnikoma łobłożonoł, mody
strumiki łobwiązali słomom ale
nołwiałcyj to dbali ło plumpał, co
by nie zamażła. Zrobiyli z desek takoł kastla nałobkoło i nakładli tyż
do poszczodka słomy.
Ludzie se piyrwyj richtig wszystko naszykowali na zima. Choćby
tygo drzewa - co to była za zmieżłoł robota to rzazanie rałkoma, bo
to musiało być dwóch do tygo. Joł
była wdycki z Fotrał dran, ciołgnonć ta piyła hin und her. A łoni
jeszcze mie nałkali: ciągni i cisni
feste na dół - padali. Ty prawie
metrowe kloce co my narzazali,
łoni poti siekiyroł łupali na szajty
i rąbali na kołski. Jak treﬁyli na
szczypy - to kładli ekstra na kupkał,
bo to fajnie gorało przy zatopiyniu
w piecu i tak feste woniała żywicoł, jyno ta szczypa se festy lepiyła
do rąk. Snosić drzewo i ukłołdać
toch rada robiyła, jyno musiałach
czekać aż siyłał narąbali, bo rychli
se bołli iż mie jaki kołsek drzewa
w gował piżnie. Ukłołdałach to
drzewo w taki wielki okrągły sztołs,
na dole szyroki a poti corołz myni
na wiyrchu i se tako szpica zrobiy-

ła jak myca. Tak drzewo ułożone
nie zamokło tak feste.
Jeszcze terołz widać na wsiach
przi lesie tak ułożone drzewo we
dwórkach.
Jak se poti zatopiyło w piecu
w kuchyni przez te blołty łogień
sie iskrzoł i świecioł na kuchynia.
Foter czansto na wieczór se tak po
ćmołku siedzieli i fajfka kurzyli zani
my pokludzały. Joł wdycki piyrszoł
przileciała ze chlywa, alech światła
nie robiyła bo mi se to tak podobało, tyn łogien i tak cichutko było
a po kuchyni krałciył se siwyj kurz
ze fajfki. Na kapliczce pieca leżoł
kot, mruczoł i co trochał blysknoł
zielonymi łoczoma a na dworze
gośno huczoł wiacz i śniyg suł do
łokna. Łotwarłach furtkał łod pieca i prziłożyłach jeszcze drzewa
a to zaczło gorać i całoł kuchynia
łoblołnoł była żółtyj światła. Nołwiancyj było widać utrołpione nogi
Fotra, łoparte na ryczce we fuseklach z wielkoł dziuroł na piałcie.
Fajnie było jeszcze jak ten siwyj
kurz z fajfki ciągnoł do łotwartygo pieca. Aże szkoda było zawrzyć
furtkał. Siedłach se poti kole Fotra
i tak mi było dobrze, ażech było
złoł jak prziszli z chlywa, zaświyciyli światło i padali: co to siedzicie tak po ćmołku, trza wieczerzoł
robić i narołz wszystko uleciało
i nie było już tak fajnie... Wiedziałach tyż iż po wieczerzyj dostanał
grzyb, sztopnadlał, kulkał wołny
i banał musiała Fotrowi tał wielkoł
dziurał zasztupować.

HD - SAT - SYSTEM
PROJEKTOWANIE - MONTAŻ - SERWIS
Telewizja satelitarna
Instalacje antenowe
Systemy alarmowe
Systemy domofonowe
Serwis RTV
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Działająca w budynku Gminnego Centrum Kultury
w Białej biblioteka niemiecka czynna jest w każdy
czwartek w godzinach 14,00 - 15,00. Zapraszamy.

PYTANIE DO BURMISTRZA
Czytelnik: Za realnego socjalizmu zawsze przed 1 majem malowano pasy na jezdniach w mieście w miejscach przejść dla pieszych. Dlaczego w tym roku nie malowano pasów, wiele z nich jest
już mało widocznych?
Burmistrz: Tam gdzie istnieją największe zagrożenia i nasilenie
ruchu drogowego odnawiamy pasy na drogach na przykład na ulicach Opolskiej, Kilińskiego, w sąsiedztwie szkoły. Wiele dróg jest
zniszczonych, wymaga naprawy w przyszłym roku, dlatego w tym
roku wstrzymaliśmy się z odnowieniem oznakowań poziomych na
jezdniach, chociażby ze względu na koszty tych prac.

SŁODKIE DYLEMATY
Rozpoczął się odbiór bezpośredni buraków cukrowych z pól rolników. Na ten temat rozmawialiśmy
z przedstawicielem plantatorów
w Prężynie koordynującym te
sprawy z przedstawicielami cukrowni - sołtysem wsi Marcinem
Morawcem.
Są ustalone trzy harmonogramy
odbioru buraków - wczesny, średni
i późny. Przed rokiem plantatorów
buraków z Prężyny zakwaliﬁkowano do odbioru surowca w trzecim
najpóźniejszym terminie. Ostatnie
dostawy z pól rolników odebrano
w styczniu tego roku. Obecnie mieścimy się w terminie środkowym.
Co roku zmieniają się terminy dostaw od najpóźniejszego do najwcześniejszego.
Odbiór bezpośredni z pól plantatorów jest korzystny, ponieważ
rolnicy nie muszą stać - jak to miało miejsce kilkanaście lat temu w kolejce na punktach skupu.

Mówi Marcin Morawiec: To co utrudnia odbiór bezpośredni
surowca to brak utwardzonych dróg
dojazdowych. Bywa, że ciężkie samochody dostawcze zapadają się w grząskim gruncie. Brakuje u nas w wielu
miejscach utwardzonych dróg dojazdowych do pól. Nieraz samochody niszczą drogi, a także przepusty
i mostki na polach, które załamują
się pod ciężarem dużych samochodów ciężarowych. Również pewne
niedogodności mają rolnicy, których
pola są oddalone od dróg dojazdowych. Muszą odstawiać surowiec
do miejsc położonych przy drogach
publicznych. Prawdą jest również,
że im dłużej buraki leżą na pryzmach
na polu maleje w nich zawartość cukru, a od jego zawartości w surowcu
zależy cena. Chociaż w takich przypadkach przyznawane są dopłaty.
Muszę stwierdzić, że większość rolników jest zadowolona z tego systemu
odbioru słodkiego surowca.

BEZ LANIA WODY
Rosnące z roku na rok ceny wody
wzbudzają wśród wielu mieszkańców wiele kontrowersji. Zadają sobie oni pytanie - czy tak być musi,
bowiem ceny wody i ścieków ich zdaniem należą do najwyższych
w regionie, a nawet w Polsce.
Jan: - Może rada nadzorcza
spółki i władze miejskie uważają,
że wszystko jest w porządku. Moim
zdaniem nie - bo na przykład
w Strzelcach Opolskich gdzie mam
rodzinę cena kubika wody wynosi
2,60 zł., a ścieków 3,45 zł.
Ewelina: - W Lewinie Brzeskim cena
wody wynosi 2,85 a ścieków 3,45.

Franciszek: - Dla emerytów
i rencistów powinny być zniżki
w opłatach za wodę i ścieki. Myślę, że woda jest droga
bo z tych dochodów ﬁnansowany jest zakup sprzętu
dla spółki WiK. Tylko dlaczego my mamy ponosić
tego koszty?

W przypadku wody i ścieków
wpływ na wysokość odpłatności
ma również wielkość zużycia wody.
Rocznie wynosi ono na terenie
gminy ok. 40 tys. m sześć. To niewiele zważywszy na koszty utrzymania sieci i koszty stałe jak: energia, płace itp. Dlatego nie możemy
porównywać się do innych dużych
aglomeracji gdzie zużycie jest kilkunasto, lub kilkudziesięciokrotnie wyższe. To sprawia, że tam
koszt produkcji wody jest tańszy,
a wpływy z opłat znacznie wyższe
mimo niższych cen odpłatności
za wodę. Nieprawdą jest również
to, że za osiągane zyski z tego tytułu spółka kupuje kosztowny sprzęt.
Założyliśmy, że zysk z tytułu sprzedaży wody nie może być wyższy niż
1 %, chociaż przepisy dopuszczają
aby wynosił on do 20 %. Sprzęt

Jerzy: - W Opolu cena
wody ze ściekami kosztuje za jeden kubik łącznie
6,70 zł. Gdyby podłączyć
gospodarstwa naszych rolników do oczyszczalni ścieków to wielu z nich poszłoby
z przysłowiowymi torbami.
Halina: - To niesprawiedliwe. Kiedy podlewam kwiaty
w ogródku to nie odprowadzam
ścieków, a płacę za nie według
wskazań wodomierza. Wiem,
że w niektórych gminach są oddzielne liczniki i instalacja do dostarczania wody służącej do podlewania ogródków. Przecież takie
rozwiązanie można byłoby wprowadzić również na naszym terenie.
Janusz: - Szkoda słów bo to nic
nie da. I tak zrobią co chcą.
To tylko niektóre wypowiedzi w sprawie wzrostu cen wody
i ścieków oraz opinii na ten temat
ze strony mieszkańców. Zwróciliśmy się o wyjaśnienie do Władysława Podróżnego - prezesa Spółki
Wodociągi i Kanalizacja w Białej.
Mówi W. Podróżny: - Zasady ustalania cen wody i ścieków
określone są w ustawie o zbiorowym doprowadzaniu wody i odprowadzaniu ścieków. Jest wiele
czynników kształtujących wysokość stawek niezależnych od nas
na przykład opłata za korzystanie
ze środowiska, wynagrodzenia
i podatki lokalne. Systematycznie
rośnie opłata za ochronę środowiska: Państwo szuka m.in. w ten
sposób dodatkowych dochodów.
Z tych przyczyn m.in. odpłatność
za śmieci od jednej tony wzrosła
z roku na rok z 15 do 75 zł.

i inne materiały na potrzeby spółki
kupowane są z zysku osiąganego
za wykonywane prace remontowe i budowlane. A wykonujemy
ich wiele nie tylko na terenie naszej gminy, ale również w gminach
ościennych.
Prezes W.Podróżny zwraca również uwagę na fakt, że cena odpłatności za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki wzrosła niewiele
ponad 4 %. Wskazuje również,
że gmina jako jedna z nielicznych
obniżyła stawkę abonamentową
z 6 zł do 5,14 zł miesięcznie.
To wszystko polega na prawdzie, ale prawda jest również
i taka - co sprawdziliśmy że w 2008 r. obowiązywała dopłata do każdego kubika odprowadzanych ścieków w wysokości
1,36 zł, która w 2009 r. nie obowiązuje. Z naszych wyliczeń wynika, że w 2008 r. za jeden kubik
wody i ścieków płaciliśmy łącznie
7,21 zł, a w 2009 r. 9,04 zł co oznacza wzrost odpłatności o 25,38 %,
czyli - za jeden kubik wody i ścieków w tej samej ilości płacimy
o 1,83 zł drożej. Niby niewiele,
ale przy zużyciu np. 20 kubików
wody i odprowadzeniu takiej samej ilości ścieków miesięcznie
oznacza to wydatek o 36,60 zł
wyższy niż wynosił on w 2008 r.
R.Nowak
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48 LAT IGR ANIA Z OGNIEM
W rodzinie Rzyszków z Chrzelic
strażakiem był dziadek Herberta,
a także ojciec jego żony. Jednak
nie rodzinne strażackie tradycje
wpłynęły na przystąpienie dziewiętnastoletniego Herberta do straży.
Namówił go do tego prezes miejscowej OSP Jerzy Różyczka, który
postanowił utworzyć młodzieżową
drużynę. Było to w 1961 r.
- Zgodziłem się mówi Herbert
Rzyszka - bo chyba każdy młody
chłopiec marzył w tamtych latach
aby zostać strażakiem. Pamiętam,
że jeszcze na początku lat sześćdziesiątych w Chrzelicach była
ręczna konna sikawka, a następnie
wóz na kołach gumowych do którego zaprzęgano konie. Chrzeliccy
strażacy posiadali w tamtych latach motopompę PO-3 „800”.
Dopiero na przełomie lat
1967/1968 strażacy dostali przyczepę pożarniczą - ciągnikową.
Pierwszy samochód przekazali
chrzeliczanom strażacy z Łącznika
w 1976 r. Był to star 20. Po dziesięciu latach przynależności do straży (1971 r.) Herbert objął funkcję
naczelnika po Teodorze Kołku
i sprawuje ją do chwili obecnej.
W 1985 r. chrzeliccy strażacy
otrzymali czternastoletniego stara
25 z gminy Głogówek.
- Problem polegał na tym - wspomina H.Rzyszka, że nie mieścił się
on w naszej starej remizie. Był on
10 centymetrów za szeroki. Wyprostowaliśmy zderzak i obcięliśmy kilkanaście centymetrów
bramy. W 1988 r. remiza została
przebudowano - powiększono ją.
Większe są pomieszczenia garażowe i świetlica. Wiele prac wykonali sami strażacy, pomogła też
miejscowa Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna. W 1992 r. chrzelicka
OPS otrzymała nowego bojowego

jelcza i została zaliczona do jednostki typu „S-2”.
Cztery lata później OSP w Chrzelicach została włączona do Krajowego Sytemu Ratowniczo - Gaśniczego. W 2001 r. miejscowi strażacy otrzymali kolejny pojazd marki
Magnus. Do dziś magnus i star
25 są na wyposażeniu straży.

nież w tamtych latach pożar lasu
w nadleśnictwie Prószków, pożar
budynku w Otokach czy budynku w Chrzelicach który zapalił się
od uderzenia pioruna.
- W XX wieku ochotnicze straże pożarne były jedyną organizacją wokół której skupiało się całe
kulturalne i społeczne życie wsi.

Wspomina Herbert Rzyszka:
- W 1985 roku powołaliśmy żeńską drużynę. Prowadził ją nieżyjący już dziś Pankracy Chełmecki.
W jej skład wchodziły: Urszula
Uliczka, Urszula Daniel, Irena Lisoń, Donata Kamrat, Renata Lenart, Ewa Bas, Lidia Kimel i Gertruda Rzyszka. Do największych
sukcesów tej drużyny było zdobycie
w 1988 r. tytułu wicemistrza Polski.
- Każdy pożar niesie ze sobą
zagrożenia dla życia lub zdrowia
strażaków. Do dziś Herbert pamięta wielki pożar lasu w Kuźni Raciborskiej, akcja gaśnicza w której
uczestniczyli strażacy z Chrzelic
trwała kilka dni. Groźny był rów-

Straż była organizatorem spotkań, zabaw, festynów.
Chrzelicka OSP utrzymuje bliskie kontakty z czeskimi strażakami z Raclavic i Lhoty. Duża w tym
zasługa obecnego radnego powiatowego, chrzeliczanina Janusza
Siano, który za pośrednictwem
Euroregionu Pradziad doprowadził do nawiązania kontaktów
z czeskimi strażakami. W tym
roku po raz trzeci w czasie obchodów Dni Chrzelic odbyły się III
międzynarodowe zawody strażackie z udziałem czeskich drużyn.
Tym razem zwyciężyli miejscowi strażacy. Chrzeliccy strażacy
biorą udział również w zawodach

AZBEST W TWOIM DOMU
Azbest jest minerałem odpornym na działanie zarówno mrozu
jak i wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie. Przez ponad
100 lat był stosowany do produkcji
bardzo wielu materiałów azbestowo - cementowych, stosowanych
głównie w budownictwie.
Azbest wykorzystywano do produkcji między innymi pokryć dachowych, płyt elewacyjnych i balkonowych, drobnych urządzeń
w gospodarstwie domowym, rur
wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów wentylacyjnych i kominowych. Azbest zaliczany jest do najgroźniejszych
zanieczyszczeń na ziemi, a jego
włókna są praktycznie niezniszczalne. Wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być usunięte
do 2032 roku. Pamiętajmy - ich

usunięcia może dokonać tylko
specjalistyczna firma posiadająca odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników. Usuwanie
azbestu we własnym zakresie,
bowiem jego niewidoczne włókna stanowią ryzyko poważnych
chorób układu oddechowego.
Usunięty azbest nie wolno wyrzucać na dzikie wysypiska lub
pozostawiać na posesjach. Muszą
one być unieszkodliwione w wyznaczonych do tego miejscach.
Wszelkie informacje na temat
usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym adresy firm
specjalistycznych i miejscach
składowisk uzyskasz w Urzędzie
Miejskim w Białej tel. 077 4388531 lub na stronach internetowych:
www.bazaazbest.pl
lub www.mg.gov.pl.

na terenie Czech, gdzie są zapraszani przez swoich czeskich przyjaciół strażaków.
Obecnie OSP w Chrzelicach zrzesza 26 czynnych strażaków. Posiada drużyny: seniorów, młodzieżową i żeńską. W szeregi strażackie
wstąpiły również dzieci Herberta synowie Zygmunt i Sebastian oraz
córka Gertruda. Sebastian do dziś
jest członkiem OSP.- Obecnie strażacy dysponują dobrym sprzętem
- mówi Herbert Rzyszka. Wyposażenie i sprzęt są znacznie lepsze
niż kiedyś.
Herbert jest znanym społecznikiem, bezczynność jest jego najgorszym wrogiem. W przeszłości
był zawodnikiem trzecioligowego
zespołu piłkarskiego. Przez kilka
lat pełnił funkcję zastępcy prezesa Miejsko Gminnego Zarządu
Związku OSP, przez kilka kadencji
był radnym , członkiem Rady Sołeckiej i prezesem LZS.
A co na to żona Herberta? - Przyzwyczaiłam się do tego, że mąż czasem bywał gościem we własnym
domu. Tak widocznie musiało być.
Herbert Rzyszka posiada wiele
wyróżnień i odznaczeń za pracę
w straży i społeczną, a wśród nich:
Brązowy, srebrny i złoty medal
zasługi dla pożarnictwa, Srebrny
Krzyż Zasługi, tytuł „Zasłużonego
dla Miasta i Gminy Biała”, Odznakę „Zasłużonemu Opolszczyźnie”
i wiele innych.
Jeszcze dzisiaj kiedy brakuje
kierowcy jedzie do akcji strażackim pojazdem, chociaż w samej
akcji nie może już uczestniczyć,
bo przepisy zabraniają udziału
w akcjach strażackich osobom
które ukończyły sześćdziesiąt lat.
A szkoda - dodaje na zakończenie
pan Herbert.
Ryszard Nowak

 Odeszli
Helfajer Dorota
ur. 1937 r., zm. 12.10.2009 r., zam. Pogórze

Nowak Anna
ur. 1923 r., zm. 20.10.2009 r., zam. Browiniec Polski

Lachowska Bożena
ur. 1977 r., zm. 20.10.2009 r., zam. Chrzelice

Gondro Bernarda
ur. 1933 r., zm. 27.10.2009 r., zam. Biała

Przybyła Walter
ur. 1940 r., zm. 29.10.2009 r., zam. Śmicz

Mickiewicz Franciszek
ur. 1953 r., zm. 31.10.2009 r., zam. Śmicz

Hamerla Gertruda
ur. 1929 r., zm. 31.10.2009 r., zam. Biała

Hupka Maria
ur. 1934 r., zm. 01.11.2009 r., zam. Grabina

Przyklenk Jadwiga
ur. 1926 r., zm. 03.11.2009 r., zam. Radostynia

Kopij Elżbieta
ur. 1936 r., zm. 05.11.2009 r., zam. Biała
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OBCHODY ŚWIĘTA
ŚW. MARCINA...
dokończenie ze str. 1

Święto
Niepodległ
Niepodle
głości
ości
dokończenie ze str. 1

11 listopada br. w 91 rocznicę
Odzyskania Niepodległości w bialskim kościele paraﬁalnym p.w.
Wniebowzięcia NMP o. Maciej
Kostecki odprawił mszę św. w intencji Ojczyzny. W okolicznościowej homilii wskazał na znaczenie
patriotyzmu dla niepodległości
kraju i znaczenia demokratycznych przemian po 1989 r. Po mszy
św. delegacje bialskiego Urzędu

Miejskiego oraz Gminnego Centrum Kultury złożyły symboliczne
wiązanki kwiatów na Rynku pod
Pomnikiem Bojowników o Wolność i Niepodległość. Następnie
w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbyła się okolicznościowa wieczornica przygotowana
przez uczniów bialskiego gimnazjum. Złożył się na nią program
słowno - muzyczny.

Przedszkolaki w czasie występów przez rodzicami
Po występach dzieci nagrodzonych gromkimi brawami przedszkolaki i rodzice spotkali się w salach na poczęstunku.
Nie zabrakło słodkości - rogalików i ciast. Jak informuje Edyta Bożek
- dyrektor placówki - program artystyczny przygotowały dzieci z trzech
przedszkolnych grup.
(n)

Msza święta w intencji Ojczyzny

JUBILEUSZ BRATA
ZYGMUNTA

dokończenie na str. 8

Poczęstunek dla rodziców i dzieci przygotowany na tę okazję

Brat zakonny - kamilianin Zygmunt Balalia w bialskiej paraﬁi pracuje od 1998 r., a 22 października
br. obchodził w Białej sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Urodził się w
Miastku (woj.pomorskie) w pobożnej, robotniczej rodzinie małżonków
Elżbiety i Władysława. Do szkoły
podstawowej, muzycznej i średniej
ogólnokształcącej uczęszczał w rodzinnym Miastku. Po maturze pracował w stacji sanitarnej, potem był
magazynierem na stacji PKP.
Świeckie życie nie odpowiadało
jednak Zygmuntowi i w 1978 r.
wstąpił do zakonu kamilianów.
Nowicjat odbył w Taciszowie,
a po złożeniu ślubów wieczystych

pracował w kamiliańskich ośrodkach w Warszawie i Zabrzu. Od
dziesięciu lat przebywa w Białej.
Tutaj dał się poznać jako człowiek
pracowity, przyjazny dla otoczenia, gościnny. Gości zaprasza
z uśmiechem na kawę lub poczęstunek. Z okazji jego sześćdziesiątych urodzin - 22 października
br. odbyła się w bialskim kościele
parafialnym uroczysta msza św.
którą celebrował wiceprowincjał
zakonu kamilianów w Polsce o.
Ireneusz Sajewicz, przy współudziale bialskiego dziekana ks.
Jerzego Chybickiego i miejscowego proboszcza o. Franciszka
Bieńka.

Droga Solec - Olbrachcice
Planowany koszt budowy utwardzonej drogi Solec - Olbrachcice
wyniesie prawie 1,8 mln zł. Taka
jest wartość kosztorysowa budowy tej liczącej ok. 3 km drogi łączącej obie miejscowości. Połowę
kosztów tych prac pokryje MSWiA
ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Sołtysi obu tych miejscowości jak
również sąsiednich wsi są zadowoleni, ponieważ pierwsze plany
budowy utwardzonej drogi planowane były w 2002 r. To bardzo

ważny skrót drogowy. Dotychczas
mieszkańcy Solca i okolicznych
wsi, a także Olbrachcic musieli
korzystać z objazdów przez Białą.
Było więc tym miejscowościom
daleko do siebie, objazdy przez
Białą wydłużają połączenie o kilka
kilometrów. Sołtys Jan Smiatek
z Olbrachcic cieszy się również
z tego, że usytuowana przy wyjeździe z ich miejscowości w kierunku Solca piękna Grota Lurdzka
może stać się dla wielu atrakcją
turystyczną.

Na zdjęciu: Brat Zygmunt przyjmuje życzenia od przyjaciół
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Współpraca transgraniczna Co słychać w bialskiej szkole?

POLSKA – CZECHY

W 2009 r. Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Białej doﬁnansowała zakup nowego sprzętu
nagłaśniającego. Będzie on przydatny przy organizacji różnych imprez
szkolnych. Warto również podkreślić, że szkołę wspiera ﬁnansowo
Stanisław Wojciechowski z ROLPOL Biała. Pomoc ta pozwala na organizowanie dla uczniów wycieczek
do atrakcyjnych miejsc w kraju.
*
Po dłuższych staraniach - informuje Lesław Czerniak - dyrektor

PSP w Białej udało się pozyskać
dostawcę suszonych owoców i warzyw dla uczniów szkoły. Złożyliśmy zamówienie w ﬁrmie „Paula” z Kalisza. Dostawy owoców
i warzyw dla dzieci są ﬁnansowane przez Agencję Rynku Rolnego, a środki ﬁnansowe na ten cel
pochodzą z funduszy unijnych.
Również uczniowie szkoły od klas
pierwszych do szóstych otrzymują
mleko lub inne przetwory mleczne.
Korzysta z nich ok. 200 uczniów.
(n)

W krzywym zwierciadle
Strażacy z Chrzelic w 2007 r. nawiązali kontakty ze strażakami z
Czeskich Radslavic. Wtedy to delegacja naszych strażaków była obserwatorem na Radslavskiej Prilbie. Są
to całonocne manewry mające charakter turnieju. W kolejnych latach
ekipa z OSP Chrzelice brała już czynny udział w nocnych zmaganiach.
W lipcu 2008r. grupa strażaków z
Chrzelic uczestniczyła w obchodach
115 lecia istnienia SDH Radslavice.
W sierpniu 2008 r. strażacy z Radslavic rywalizowali z polskimi strażakami w II Międzynarodowym Turnieju Drużyn OSP zorganizowanym
przez jednostkę z Chrzelic. Później
były dalsze kontakty podczas których zostały dopracowane działania
i cele pilotażowego projektu. Projekt
pod nazwą „Poznanie historii w celu
rozwoju współpracy między SDH
Radslavice- OSP Chrzelice”, został
złożony przez stronę czeską do Euroregionu Pradziad skąd uzyskano
środki na jego realizacji. W ramach
projektu w 2009r. zrealizowano trzy
zadania:
1. Uszycie strażackich strojów
historycznych i udział w zawodach
sikawek konnych organizowanych
przez SDH Radslawice. W imprezie uczestniczyli strażacy i mieszkańcy Chrzelic.
2. Udział czeskiego partnera w
III Międzynarodowym Turnieju Drużyn OSP organizowanych
przez OSP Chrzelice. Impreza
trwała dwa dni. W pierwszym dniu
strażacy wykonywali różnego rodzaju zadania związane z pożarnictwem, drugiego dnia na boisku

Przestroga przed świętami
Zbliżają się święta czas wzmożonych zakupów i konsumpcji przy świątecznych stołach uginających się pod ciężarem rozmaitych rarytasów. Jeśli nie
chcesz wyglądać jak te grubaski, które spotkaliśmy na dożynkach w Prężynie
- zachowaj umiar w jedzeniu w czasie świąt i nie tylko w tym okresie...
(n)

sportowym w Chrzelicach rozegrano mecz piłkarski Polska –Czechy.
3. Udział obu stron w seminarium polsko-czeskim pod hasłem
„Strażacy w historii i współczesności” które zostało zorganizowane w
Chrzelicach. W seminarium wzięło udział 35 strażaków z Czech i
25 z Chrzelic. Podczas prezentacji
multimedialnych każda jednostka
przedstawiła historię swojej OSP
oraz struktury i sposobów funkcjonowania Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w obu sąsiednich krajach. Wywiązała się również dyskusja o współczesnej roli
OSP w Unii Europejskiej.
Seminarium urozmaiciły występy artystyczne chrzelickich przedszkolaków i sekcji monocyklistów.
Zrealizowany projekt zakończono zorganizowaną przez strażaków
wystawą fotograﬁczną w Wiejskim
Centrum Integracji w Chrzelicach.
Wspólnie realizowany projekt
wzmocnił więzi między jednostkami i obie strony zadeklarowały
chęć dalszej współpracy.

KLASA INTEGRACYJNA
Po raz pierwszy w tym roku szkolnym (2009/2010) powstała klasa I integracyjna. Uczą się w niej dzieci
pełnosprawne i niepełnosprawne.
Klasa liczy 16 uczniów. Wychowawczynią tej klasy jest Alina Szulikowska, a pomaga jej w pracy
druga nauczycielka wspomagająca
Małgorzata Licznar. Celem powstania klasy integracyjnej jest potrzeba zapewnienia dzieciom chorym możliwości pomocy ze strony
zdrowych uczniów. Niewskazane

jest izolowanie tych dzieci od zdrowych rówieśników.
- Poza tym - mówi wychowawczyni A.Szulikowska utworzenie
klasy integracyjnej ma również
na celu uczenie dzieci zdrowych
tolerancji wobec chorych rówieśników, udzielania im pomocy i opieki. Program nauczania nie odbiega od programu dla innych klas
pierwszych. Dzieci chore mają dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne.
(n)

Na zdjęciu: uczniowie klasy integracyjnej w bialskiej podstawówce.

8

PANORAMA BIALSKA H LISTOPAD H 2009

JUBILEUSZ BRATA Bezpieczeństwo pożarowe
ZYGMUNTA
dokończenie ze str. 8

Proboszcz powitał wszystkich
obecnych w świątyni, a o.Ireneusz
Sajewicz w homilii podkreślił, że
brat Zygmunt otrzymał od Boga
łaskę powołania zakonnego, która pomaga w wytrwałej pracy dla
dobra Kościoła, zakonu i bliźnich.
O.Ireneusz odczytał również list
gratulacyjny skierowany do Jubilata przez prowincjała kamilianów o.
Arkadiusza Nowaka, który z powodu pilnego wyjazdu za granicę nie
mógł osobiście przybyć do Białej.
W imieniu kapłanów dekanatu bialskiego życzenia bratu Zygmuntowi złożył dziekan ks. Jerzy
Chybicki. Podkreślił, że Jubilat
jest człowiekiem zdolnym, pra-

cowitym i niezwykle skromnym.
Nie zaniedbuje swych talentów
i wykorzystuje je w wielofunkcyjnej pracy paraﬁalnej. Brat Zygmunt jest zakrystianem, opiekunem ministrantów, organistą, ma
dobry głos, który wykorzystuje
do śpiewu kościelnego, jest szafarzem, a w klasztorze pełni funkcję
doskonałego kucharza.
Jubilatowi życzenia złożyły delegacje ministrantów, Dzieci Maryi,
współbracia zakonni z Tarnowskich Gór i przyjaciele z Białej.
Uroczystość w kościele zakończyła
się odśpiewaniem przez wiernych
„Te Deum laudamus”.
Kazimierz Kasicz

UCZNIOWSKIE ORŁY
Dzięki inicjatywie oraz współpracy Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Białej z Radą Rodziców i
Samorządem Uczniowskim poszerzona została oferta motywacyjna
dla naszych uczniów. Dotychczas
postawa szkolna gimnazjalistów
nagradzana była tytułem „ucznia
miesiąca”, a uczniowie najbardziej
wyróżniający się mogli ubiegać się
o miano „ucznia roku”. Z początkiem bieżącego roku szkolnego
wzbogacono system motywacyjny
szkoły o nagrodę „uczniowskiego
orła”, która ma być swego rodzaju
pomostem między „uczniem miesiąca”, a „uczniem roku”. Nagroda
ma charakter rzeczowy i przeznaczona jest nie tylko dla uczniów
zdolnych, biorących udział w olimpiadach, ale również dla uczniów,
którzy swoją postawą pozytywnie
wyróżniają się na tle szkoły czy
gminy. O nagrodę może ubiegać
się uczeń, który osiągnął pięć wy-

różnień tzw. „uczniowskich piór”
przyznawanych za:
- działanie w zakresie wolontariatu,
- niesienie długoterminowej pomocy koleżeńskiej, stanowiącej
przykład dla innych uczniów,
- zainicjowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia o charakterze proﬁlaktycznym, wychowawczym i edukacyjnym.
Wyróżnienie „uczniowskiego pióra” może być też przyznane uczniowi, który osiągnął co najmniej wojewódzki etap w konkursach przedmiotowych albo jest ﬁnalistą ogólnopolskiego konkursu artystycznego w
wyniku osiągnięcia wcześniejszych
szczebli kwaliﬁkacyjnych. Ponadto
uczeń musi być reprezentantem Publicznego Gimnazjum w Białej w wyżej wymienionych konkursach.
Nagroda ﬁnansowana jest przez
Radę Rodziców, za co serdecznie
dziękujemy.
Joanna Grelich

W 2009 r. zatwierdzono wydatki na ochotnicze straże pożarne w
kwocie 208.700 zł. Z tego na zakup
ciężkiego wozu strażackiego IVECO
dla bialskiej OSP od prudnickiej
PSP przeznaczono 50.000 zł. Również ponad 50 tys. zł przeznaczy
się na zakup materiałów i wyposażenia. Znaczącym wydatkiem są
opłaty za energię elektryczną. Planowane wydatki na ten cel wyniosą

ok. 40 tys.zł. Dodatkowo nieodpłatnie nowszy model bojowego Żuka
otrzymała OSP Brzeźnica od jednostki z Krzanowic w woj. śląskim.
Dotychczas brzeźniccy strażacy
korzystali ze starego Żuka z 1968
r. Stan ochrony przeciwpożarowej
w gminie Biała jest zadowalający.
W ciągu trzech kwartałów 2009 r.
strażacy brali udział w 95 zdarzeniach, w tym bialska OSP w 68.

KONKURS SZKOLNY
To już tradycja naszej szkoły
- organizowanie corocznych konkursów pn. „Jesienny ludek”. W
tym roku 23 października w Szkole Podstawowej w Gostomi został
rozstrzygnięty kolejny konkurs
na „Jesienny ludek”. Warunkiem
udziału w konkursie było wykonanie okazów z owoców i warzyw
przystrojonych dodatkowo guzikami, listkami, ziarnami pieprzu,
kokardami z bibuły i kolorowymi
wstążeczkami. Udział w konkursie wzięli uczniowie naszej szkoły.
Jury oceniało konkursowe prace
zwracając uwagę między innymi na
wiek uczestników konkursowych
zmagań i ich inwencję twórczą.
Pomysłów nie brakowało. Były
wśród konkursowych prac: autobus z melona, krokodyl z cukini,
król małp z kabaczka i wiosenna
panna z dyni. Nie zabrakło również kadzidełka z małej dyni, łódki

z cukini z żaglami z kapusty pekińskiej, kotka z dyni przyozdobionego wykałaczkami i sznurkiem,
a także dżdżownicy wykonanej
z ziemniaków.
Zainteresowanie
konkursem
było bardzo duże. Uczniowie
z dnia na dzień dokładali na wystawę kolejne prace. Na najpiękniejsze okazy głosowały również
dzieci. Pięknych prac było wiele,
dlatego jurorzy przyznali po trzy
pierwsze, drugie i trzecie miejsca.
Wszyscy uczniowie biorący udział
w konkursie zostali nagrodzeni
drobnymi upominkami. Pierwsze
miejsca przyznano: Rafałowi Plicko, Danieli Przywarze i Iwonie
Kapuście, drugie: Wiktorowi Globisz, Nikoli Sobek i Stanisławowi
Borkowskiemu, a trzecie: Dominikowi Geisler, Wiktorii Sacher
i Anecie Kampa.
Samorząd szkolny

W bialskim Zespole Szkół
Już drugi rok działa w Białej Zespół Szkół w skład którego
wchodzą liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła
zawodowa. - Nasz Zespół Szkół mówi dyrektor Romana Wołczyk przy współpracy z Uniwersytetem
Śląskim w Katowicach w ramach
programu „Partnerzy w mieście”
powołał trzy sekcje: naukowo techniczną, informacyjną i przedsiębiorczości.
W ramach projektu prowadzone
są między innymi zajęcia z matematyki, biologii i ﬁzyki.
We wrześniu br. zorganizowany został tradycyjny już najazd na
Kopę Biskupią uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół połączony z akcją antynałogową.
Również we wrześniu br. w ramach rewizyty w Zespole Szkół

przebywała młodzież szkolna z partnerskiego gimnazjum Lutherschule w Hanowerze. Grupy uczniów
z partnerskich szkół zwiedziły teren byłego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, a także Kraków,
Wieliczkę i Kopę Biskupią.
W październiku br. podobnie
jak w roku poprzednim uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli
w sprzątaniu cmentarza żydowskiego. Młodzież z II klasy licealnej
przygotowuje program o kulturze
żydowskiej w ramach współpracy
z Fundacją „Przywróćmy pamięć”,
która zajmuje się ochroną dziedzictwa żydowskiego. Jak informuje dyrektor R.Wołczyk program
ten opracowany przez licealistów
zostanie zaprezentowany społeczności bialskiej gminy.
(n)

Widoczny na zdjęciu fragment
budynku przy ul. 1-go Maja 23
prezentuje się okazale. Ten położony w sąsiedztwie bialskiego kościoła paraﬁalnego obiekt mieszkalny i teren wokół niego został
uporządkowany. I za to wdzięczni
są lokatorzy tam mieszkający. Lokatorów jednak bulwersuje wygląd
korytarzy i klatki schodowej. Jest
to rzeczywiście widok przygnębiający. Należałoby więc pomyśleć
o jak najszybszym remoncie szpecącego wnętrza budynku. Tak
wygląda wiele klatek schodowych
w starych komunalnych budynkach, chociaż w ostatnim czasie
kilka budynków wyremontowano.
Czas na kolejne...
(n)



DWUJĘZYCZNE
TABLICE
W chwili ukazania się listopadowego wydania „Panoramy
Bialskiej” rozpoczął się montaż
dwujęzycznych tablic z nazwami
miejscowości na terenie bialskiej
gminy. Więcej informacji w tej
sprawie zamieścimy w świątecznym wydaniu gazety.
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NASI DZIELNICOWI BEZPIECZNA GMINA

Rejon służbowy nr 1
asp. Bogusław Chrobak
tel. 077-4387-160

Obsługuje ulice na terenie Białej: Aleja PKP, Arki Bożka, Augustynów, Czarna Głogówecka,
Góra Wolności, Kochanowskiego.
Kołłątaja, Kopernika, ks.Koziołka, Lipowa, Łąkowa, 1-go Maja,
Moniuszki, , Nyska, Opolska, Plac
Zamkowy, Traugutta, Zawadzkiego, Prudnicka, Koraszewskiego,
Staszica, Sawickiej, św.Kamila,
Krótka, Skargi, Reymonta, Szynowice Świerczewskiego, Wałowa,
Tysiąclecia, Stawowa, Wodociągowa, Ogrodowa, Asnyka.
Rejon służbowy nr 2
sierż. Szymon Dorożyński
tel. 077- 4387-160
Obsługuje miejscowości: Łącznik, Gostomia, Nowa Wieś, Rostkowice, Krobusz, Chrzelice, Dębina, Browiniec, Józefów, Olbrachcice, Ogiernicze.
Rejon służbowy nr 3
sierż.sztab. Mariusz Ślusarczyk
tel.077-4387 160
Obsługuje miejscowości: Radostynia, Ligota Bialska, Górka Prudnicka, Frącki, Pogórze, Kolonia
Otocka, Otoki, Wasiłowice, Śmicz,
Prężyna, Miłowice, Kolnowice, Laskowiec, Grabina, Brzeźnica.

KRONIKA POLICYJNA
* 10.09.2009r. w Krobuszu 18-letni sprawca kierując samochodem marki vw golf wymusił pierwszeństwo na przejazdu na skrzyżowaniu dróg.
W wyniku wypadku jedna osoba została ranna.
* 13.09. w Białej sprawca lat 29 kierował samochodem vw - golf po spożyciu alkoholu.
* Od 12.09. do 14.09. w Czartowicach 15-letni sprawca zabrał właścicielowi samochód seat-ibiza, którym udał się na „przejażdżkę”, a następnie
porzucił w stanie uszkodzonym. Straty - 2.000 zł.
* Od 17.09. do 23.09. w Gostomi nieznany sprawca z otwartego garażu
skradł narzędzia elektromechaniczne wartości 700 zł.
* W okresie od czerwca br. do 26.09. sprawca lat 43 znęcał się nad
członkami najbliższej rodziny.
* 30.09. w Białej sprawca usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do
klasztoru Sióstr Elżbietanek w Białej.
* 2.10. Od 1.10. do 4.10. w Wilkowie 42 -letni sprawca uszkodził drzwi
wejściowe i wybił szybę. Straty . 300 zł.
* 4.10. w Brzeźnicy sprawca włamał się do budynku mieszkalnego skąd
skradł pieniądze i biżuterię. Straty - ok. 12 tys.zł.
* Z 17 na 18.10. uszkodził nadwozie samochodu mazda. Straty właściciela pojazdu - 350 zł.
* 20.10. w Białej 18-letni sprawca groził pobiciem oraz dokonał napaści
na mieszkankę Prudnika, która odniosła obrażenia ciała.
* W nocy z 21 na 22.10. w Białej sprawca wszedł przez otwarte okno do
budynku jednorodzinnego skąd skradł 300 zł.
* 2.11. w Białej na stacji, paliw CPN Orlen sprawca dokonał kradzieży 225
litrów etyliny 95 wartości ok. 980 zł na szkodę tej ﬁrmy.
* 6.11. w Grabinie i sprawca z otwartego garażu skradł cztery kompletne
koła samochodowe wartości 1.000 zł.
* W okresie sprawozdawczym zatrzymano trzech kierowców jednośladów pod wpływem alkoholu - 67-letniego rowerzystę i 23 latka - kierującego motorowerem - oboje z Kolnowic i 44-letniego rowerzystę
z Górki Prudnickiej.

W okresie trzech kwartałów
2009 r. na terenie bialskiej gminy popełniono ogółem 149 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie 2008 r. było ich 171.
Na terenie działania Posterunku Policji w Białej nie stwierdzono działalności zorganizowanych
grup przestępczych. Najwięcej
przestępstw dotyczyło: działań
przeciwko mieniu (42 przypadki),
przestępstw drogowych (40) i kradzieży (16).
Na terenie gminy Biała w okresie sprawozdawczym zanotowano
241 wykroczeń. Sporządzono 71
wniosków o ukarania do Sądu Rejonowego w Prudniku, 21 postępowań umorzono z powodu nie-

wykrycia sprawców, 115 sprawców
wykroczeń ukarano mandatami.
Podobnie jak w latach ubiegłych
bialscy policjanci prowadzili działania prewencyjne i proﬁlaktyczne
w szkołach, odbywali spotkania
z młodzieżą i dziećmi, których tematyka dotyczyła bezpieczeństwa
na drogach i unikania sytuacji kryminogennych. Policjanci z miejscowego komisariatu odbyli również 24 spotkania z mieszkańcami
na temat zagrożeń. Sporządzili
również 11 wniosków do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wskazywali
również na potrzebę monitoringu
na zewnątrz i wewnątrz kompleksu
szkolnego na Osiedlu Tysiąclecia.

Policja przestrzega
Listopad i grudzień każdego
roku to okres wzmożonych przyjazdów do rodzin osób pracujących
za granicą. Dlatego policja zwraca
się z apelem aby przyjezdni nie pozostawiali wewnątrz samochodów
dokumentów, pieniędzy i przedmiotów wartościowych. Stanowią
one pokusę dla środowiska przestępczego, a właścicieli pojazdów
narażają na straty ﬁnansowe. Samochody, zwłaszcza drogich marek
należy w godzinach nocnych pozostawiać na terenie zamkniętym,
najlepiej w garażach aby zapobiec
ich kradzieży. W przypadku pojawienie się w terenie miejscowości
osób nieznanych, zachowujących
się podejrzanie należy o tym informować telefonicznie policję.

Również na naszym terenie
spotyka się tzw. „domokrążców”, przypadkowych handlarzy którzy oferują różne towary,
a korzystając z okazji kradną
pieniądze i wartościowe przedmioty lub powiadamiają o miejscu ich przechowywania kolejne
przestępcze grupy, które po kilku
dniach ponownie pod pretekstem sprzedaży atrakcyjnych towarów zjawiają u domowników
i wykorzystując chwile nieuwagi,
bądź nie zamknięte pomieszczenia dokonują kradzieży. W przypadku pojawienia się nieznanych
osobników oferujących sprzedaż
obwoźną należy niezwłocznie powiadamiać policję - telefonicznie
nr 997 lub 112.

NOGI MOŻNA POŁAMAĆ

Odeszli

Takich chodników jak ten na
ul. Kościuszki jest w Białej więcej. Na brak chodnika skarżą się
ponadto mieszkańcy z ul. Stare
Miasto. Wprawdzie w mijającym
roku wyremontowano kilka chodników, m.in. na znacznym odcinku ul. 1-go Maja, ale okazuje się, że

wiele jeszcze zostało do zrobienia
w tym zakresie. Na wielu chodnikach rozpadają się również krawężniki. Zdajemy sobie sprawę, że skala
potrzeb remontowych jest większa
od możliwości, ale należy wraz z nastaniem wiosny pomyśleć o przystąpieniu do remontów chodników.
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DZIWNY WALKOWER WSPANIAŁA ZABAWA
Zaskakująco zakończyła się runda jesienna dla seniorów z Białej,
którzy w dziwnych okolicznościach otrzymali walkower. Ponieważ działacze z Białej odwołali się
od tej decyzji więc do momentu
zajęcia stanowiska przez Komisję Odwoławczą powstrzymamy
się komentarzy, ale całe to zajście
przypomina zasadę „ kowal zawinił, cygana powiesili”. Wracając
do sytuacji w klasie B to wypada się tylko cieszyć bo pierwsze
skrzypce w tej klasie grają nasze
pozostałe drużyny. Duet Pogórze
– Olbrachcice zdecydowanie usadowił się na czele tabeli. Trochę
skomplikowała się sytuacja w klasie C. „Bratobójczą” walkę naszych
drużyn wykorzystały Szybowice
i zdobyły tytuł mistrza jesieni. Jednak nie dopuszczamy myśli aby po
rundzie wiosenne na czele nie była
drużyna z naszej gminy. Nadal
budująca jest postawa juniorów
z Białej, którzy skutecznie dążą do
wyznaczonego celu jakim jest drugie miejsce w tabeli równoznaczne
z awansem. Bardzo zadowoleni
musimy być z postawy trampkarzy
Pogórza, którzy zanotowali tylko
jedną pechową porażkę (pisaliśmy
o tym w poprzednim numerze) i są
wiceliderem.

Klasa B
Rzepcze – Olbrachcice 1:2
Biała – Dytmarów
0:3v.o
Niemysłowie – Pogórze 3:4

Ścinawa N II – Chrzelice 1:0
Olbrachcice II – Kolnowice 4:2
Ligota B- Radostynia –
Łąka Prudnicka
1:0

Pogórze – Racławice Śl. 3:0 v.o.

II liga juniorów
Biała – Lewice
Ujazd – Biała
Biała – Chemik K-K

4:0
1:6
6:1

Tabele pod rundzie jesiennej

Klasa B
1. Pogórze
2. Olbrachcice
3. Dębowiec
4. Lubrza
5. Niemysłowice
6. Zawada
7. Biedrzychowice
8. Dytmarów
9. Rzepcze
10. Biała
11. Czyżowice
12. Moszczanka

30 47:12
27 38:20
26 31:20
20 27:22
18 28:20
15 30:23
15 30;30
12 22:32
10 16:27
10 20:36
7 23:43
2 15:36

Z inicjatywy Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu Turystyki
i Rekreacji w Białej zorganizowano
po raz kolejny imprezę kulturalno
– rekreacyjną dla uczestników zajęć w świetlicach środowiskowych
działających na terenie naszej gminy. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło „Młodzież i dzieci
naszej gminy wolne od nałogów”.
Impreza to pokazało jak ważne są
spotkania integrujące naszą najmłodszą społeczność. W atmosfe-

rze wspaniałej zabawy (liczne gry
przeprowadzane przez opiekunki)
jak i zaciętej rywalizacji sportowej
zawiązywały się nowe znajomości
oraz przyjaźnie. Każdy z uczestników obdarowany został słodkim
upominkiem a najlepsi w poszczególnych konkurencjach wracali do
domu ze sprzętem sportowo-rekreacyjnym. Imprezę zakończyła
krótka (dwie godziny) dyskoteka dla niektórych najważniejsza część
spotkania.

Klasa C
1. Szybowice
2. Ligota B-Radostynia
3. Kolnowice
4. Olbrachcice II
5. Łąka Pr.
6. Chrzelice
7. Rudziczka
8. Ścinawa N II
9. Lubrza II

20 30:7
17 27:8
17 25:12
16 26:15
12 22:19
9 11:10
6 16:43
4 16:25
1 7:41

Liga trampkarzy

Wyniki ostatnich kolejek:

Klasa C

Liga trampkarzy

1. Sparta Prudnik
2. Pogórze
19 69:4
3. Pogoń Prudnik
4. Biedrzychowice
5. Ścinawa N.
6. Dytmarów
7. Racławice Śl.
8. Lubrza
1 4:103
9. Czyżowice

1. Orzeł Dzierżysław
2. Polonia Biała
3. LZS Łowkowice
4. LZS St. Koźle
5. Start Bogdanowice
6. LZS Zawada
7. Unia Krapkowice
8. Zryw Wysoka
9. Chemik Kędzierzyn
10. Naprzód Niezdrowice
11. Zryw Pawłowiczki
12. Porawie Większyce
13. Rolnik Lewice
14. Sokół Boguchwałów

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

22 78:6

19 58:7
15 39:17
11 25:21
10 34:21
6 22:41

1 8:117
39
30
28
26
25
25
22
18
16
13
11
6
5
3

79
49
42
46
54
40
50
28
45
27
23
17
18
14

-

18
24
17
26
26
23
25
44
35
46
46
98
41
63

O sukcesach karateków w świątecznym wydaniu gazety

ZATRUDNIĘ
pracowników przy produkcji brykietów
Mile widziane prawo jazdy kat. T lub BE
Kontakt:

Śmicz 137 lub 077 437 69 17, 600 989 417
Wicelider II ligi juniorów - piłkarze Polonii Biała
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Bezpieczne wypłaty wynagrodzeń, emerytur i rent gwarantuje

Konto Osobiste
Konto pełne korzyści
Całodobowy dostęp do pieniędzy

24h Internetowy dostęp do rachunków bankowych
24h SMS dostęp do informacji o stanie na kontach
DEPOZYTY
zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Białej chronione są przez
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY ( BFG )

Brykiet ze słomy
Ostatnia szansa na tani opał
od Nowego Roku zmiana stawki VAT z 3 % do 22 %.
Aktualne ceny do końca roku to:
Śmicz 137
350 zł/t brykietu luzem
tel. 077 4376 917
kom. 0600 989 417
380 zł/t brykietu w małych workach.
meble na wymiar:
kuchnie, garderoby, szafy wnękowe
niskie ceny - krótkie terminy realizacji

Prudnik, Młyńska 9, tel. 790 839 188, 790 832 644
Biała, Rynek 7
tel. kom. 668 965 287, 782 992 434

Oferuje w atrakcyjnych cenach:
OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot), MAT. BUDOWLANE,
ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ
(nawozy środki ochrony roślin itp.),
SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Prudnik
077/438 77 16
Rudziczka
077/437 66 26
Olbrachcice
077/438 76 74
Łącznik
077/437 63 84
Głogówek
077/437 36 05
Błażejowice
077/437 34 30
Biała
077/438 75 45, 077/438 71 59, 077/438 76 16
Możliwość zakupu na raty
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KOLARSTWO MOJĄ PASJĄ

Rozmowa z kolarskim mistrzem Polski - Joanną Czerwińską z Olbrachcic.
− Kiedy zaczęła się twoja
przygoda z rowerem?
− Byłam za mała aby to zapamiętać, ale rodzice powiedzieli, że gdy
miałam dwa lata po raz pierwszy
próbowałam jeździć na rowerze.
Ten rower miał trzy koła. Urodziłam się z wadą wrodzoną nóg i lekarze stwierdzili, że pomóc może
tylko rehabilitacja, ćwiczenia
na rowerze. I tak to się zaczęło.
− Czyli już od najmłodszych
lat ciężko trenowałaś?
− Tak, bo rehabilitacja wymagała
ćwiczeń kończyn dolnych, długiego codziennego wysiłku. Jeździłam
więc pod górkę, następnie z górki i tak w kółko, aż do zmęczenia.
Oczywiście była to forma zabawy.
A mnie, wtedy dziecku przypadło
to do gustu.
− Co było dalej?
− I tak przez lata - ja rosłam a ze mną
moje rowery. Codziennie jeździłam, doskonaliłam formę i kondycję na coraz dłuższych dystansach.
Jeździłyśmy z koleżanką po całym
powiecie. Koleżanka miała profesjonalny składany z części rower.
Też o takim rowerze marzyłam,
ale to kosztowny sprzęt i drogi.
− Czy twoje marzenie o dobrym profesjonalnym rowerze spełniło się ?
− Tak, ale taki rower dla moich
rodziców w tamtych latach był
znaczącym wydatkiem - kosztował około ośmiu tysięcy złotych. Tato aż złapał się za głowę,
bo za tę kwotę mógł kupić niezły
używany samochód. Rower kolarski jest budowany pod zawodnika.
Składają go z części profesjonaliści
z głuchołaskiego sklepu „Świat roweru”. Teraz mam takie dwa profesjonalne rowery.
− Kiedy zaczęła się twoja zawodowa kariera kolarska?
− Było to w 2004 roku. Mój kolega
Michał Prokopowicz powiadomił
mnie, że organizowane są otwarte

Mistrzostwa Opolszczyzny w kolarstwie górskim. Postanowiłam
spróbować swoich sił i zajęłam
czwarte miejsce. Był to dla mnie
znaczący sukces. Zostałam kolarzem klubu Ziemi Prudnickiej
„Góral”. Trener Jerzy Wiśniewski
zaproponował nie bez oporów
współpracę, zaufał mi. Napisał dla
mnie program treningów.
− Skąd te opory trenera?
− Po prostu okazało się, że wiele
dziewcząt po jakimś czasie rezygnowało z kolarstwa.
− Jakie były twoje kolejne
sukcesy?
− W 2005 r. zdobyłam Mistrzostwo
Polski w amatorskim kolarstwie
górskim. Następnie przeszłam
do nyskiego „Bustanu”, potem
do MTB Silesia Rybnik. Wtedy
na Mistrzostwach Polski w kategorii Orlik zajęłam piąte miejsce,
a następnie trzecie na Akademickich Mistrzostwach Polski. Było
to w 2007 r.
− Co było dalej?
− Przeszłam do klubu kolarskiego
„Ziemia Opolska”. Od dwóch lat
jestem kolarzem szosowym.
− W cyklu maratonów kolarskich byłaś również
najlepsza.

− Wygrałam sześć maratonów
Bike Maraton, w których brało
udział ponad tysiąc zawodniczek.
Brałam również udział jako członek kadry Polski w Pucharze Europy we Francji gdzie dwukrotnie
byłam druga - w jeździe ze startu wspólnego i na czas w tandemach. Również w Pucharze Europy na Słowacji zajęłam dwukrotnie drugie miejsce natomiast
w Pucharze Europy we Włoszech
ze startu wspólnego byłam szósta,
a na czas ósma.
− Odniosłaś również sukcesy
na tegorocznych Mistrzostwach Swiata we Włoszech.
− Ze startu wspólnego zajęłam
czwarte miejsce. Być może zajęłabym wówczas lepszą lokaty,
ale prawie czterdziestopniowy upał
stanowił przeszkodę.
− Inne tegoroczne sukcesy?
−Dwukrotnie zdobyłam tytuł
Mistrza Polski w jeździe na czas
i ze startu zatrzymanego.
− Czy łatwo zostać kolarzem
i odnosić sukcesy?
− To sport dla wytrzymałych,
dla zawodników z charakterem.
Wystarczy uświadomić sobie,
że na sukcesy trzeba pracować
co najmniej pięć lat - wymaga więc

ten sport cierpliwości, odporności
psychicznej.
− W czasie jazdy zawodnik jest również narażony
na kryzysy, chwile załamań?
− Dlatego trzeba mieć dużą odporność psychiczną, wolę walki.
Warto wspomnieć, że zawodnik
podczas kolarskiego etapu spala
około pięciu tysięcy kalorii. Musi
je uzupełniać wysokokalorycznymi płynami i posiłkami i to w odpowiednim czasie trwania kolarskiego etapu.
− Jesteś również studentką
chyba niełatwo pogodzić
sportową pasję ze studiami?
− Sport uczy wytrwałości, psychicznej wytrzymałości, woli
walki, a to cechy bardzo przydatne w codziennym życiu. Zawsze
potraﬁłam tak sobie zaplanować
czas, aby studia nie kolidowały
ze sportową pasją. Jestem obecnie studentką piątego roku ﬁlologii germańskiej. Potem chciałabym jeszcze nadal studiować
- na przykład ﬁlologię czeską albo
dietetykę. Na razie nie planuję,
bo życie nieraz weryﬁkuje marzenia, nie warto więc snuć planów
na dalszą przyszłość.
− Jak dalej potoczy się twoja
sportowa kariera?
− Nie wiem, ale rowerowi, swojej
pasji pozostanę wierna na kolejne
lata. Chociażby dla zdrowia.
− Można się domyślać, że obecnie twój ojciec nie sądzi już,
że kiedyś wydane pieniądze
na twój kosztowny sprzęt
kolarski były pieniędzmi
straconymi bezpowrotnie?
− Nie, ojciec przekonał się, że warto było inwestować w moją pasję,
że to złożyło się na moje sukcesy
i sportowe osiągnięcia. A one cieszą moich rodziców na których
wsparcie i pomoc zawsze mogłam
i mogę liczyć. Dlatego tak wiele
im zawdzięczam i za to z całego
serca dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Ryszard Nowak

