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kontynuowała dalszą naukę w miej-
scowym Liceum Ogólnokształcą-
cym, gdzie należała do wyróżniają-
cych się uczennic. I taką ją zapamię-
tali nauczyciele oraz koleżanki i ko-
ledzy z klasy. 
 Jako prymuska zdecydowała się 
na studia na Uniwersytecie Opolskim. 
Szczególne zainteresowania przeja-
wiała biologią.
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Babski Comber

Kanoniczna wizytacja

Pani Doktor
z Wasiłowic

Dwieście lat!

czytaj dalej na str. 7 czytaj dalej na str. 5

czytaj dalej na str. 5

25 lutego 2014 r. 101 rocznicę 
urodzin obchodziła naj-
starsza mieszkanka na-

szej gminy – Pani Matylda Schu-
ster ze Śmicza.
 Dosto jne j  Jub i latce skła-
damy najserdeczniejsze życzenia 

Niebywały ruch można było 
zaobserwować 22 lutego 
2014 roku w Chrzelicach, 

panowała gorąca atmosfera, 
ponieważ wieczorem w Wiej-
skim Centrum Integracji od-
była się tradycyjna impreza pod 
nazwą Babski Comber, którą 
po raz trzeci zorganizowało Sa-
modzielne Koło Gospodyń Wiej-
skich.
 Organizatorki przygotowały 
świetną zabawę pełną konkursów 

i kawałów.Myślą przewodnią te-
gorocznej uroczestości było wy-
łonienie spośród uczestniczek 
„Perfekcyjnej Pani Domu”.
 Impreza trwała do wczesnych 
godzin rannych, skupiała elitarne 
towarzystwo, wyłącznie panie 
przebrane w karnawałowe po-
mysłowe stroje, ucharakteryzo-
wane na różne postacie. 

zdrowia, radości każdego dnia oraz 
wszelakiej pomyślności!
 Na pamiątkowym zdjęciu do-
stojna Jubilatka na uroczystym 
przyjęciu w 2013 roku w dniu set-
nej rocznicy urodzin.

Według obowiązującego prawa 
Kościelnego oraz statutu 
diecezjalnego każda parafia 

Rzymsko-Katolicka podlega Wizytacji 
Kanonicznej prowadzonej przez bi-
skupa ordynariusza lub wyznaczo-
nego biskupa pomocniczego diece-
zji. W tym roku w pierwszych dniach 

marca nasz bialski dekanat został 
poddany takiej procedurze. Jedną 
z wizytowanych parafii była parafia 
pw. św. Aniołów Stróżów w Gostomi, 
w której proboszczem jest ksiądz 
radca Franciszek Drenda.

Helena Barysz z Wasiłowic wy-
chowała się rodzinie miejsco-
wych rolników. Jej rodzice Ber-

nard i Helena prowadzili gospodar-
stwo rolne, wychowywali pięcioro 
dzieci dwóch synów i trzy córki. 
Od dziecka fascynowała ją nauka, 
uczęszczając do przedszkola po-
magała starszej siostrze w odrabia-
niu zadań domowych. Do szkoły 
uczęszczała do Białej, tu również 
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 Ogół osób korzystających z pomocy 
stanowił 5,2% wszystkich mieszkańców gminy 
i w odniesieniu do kilku poprzednich lat 
utrzymuje się na prawie tym samym poziomie.
 Ogólny koszt udzielonych świadczeń 
pomocy społecznej wyniósł 1.283.997 zł. 
Jak wynika ze spostrzeżeń Ośrodka jest 
to skuteczna i sprawdzona forma akty-
wizacji tej grupy osób Forma ta z jednej 
strony pozwała na dodatkowe, poza 
pomocą społeczną, wsparcie materialne 
osób i rodzin długotrwale pozostających 
bez pracy i jednocześnie niepożądanych 
z różnych względów na rynku pracy, 
z drugiej zaś – pozwalała zweryfikować 
dyspozycyjność i chęć do podjęcia pracy 
i współpracy tych osób w poprawie 
własnej sytuacji życiowej. Uczestnicze-
nie w tej formie aktywizacji jest jednak 
sprawą czasową i dostarcza tym osobom 
doraźnego wsparcia. Nie przyczynia 
się jednak do likwidacji bezrobocia. 
Zgodnie z przepisami odmowa podjęcia 
proponowanego zatrudnienia pozbawia 
osobę bezrobotną statusu bezrobotnego 
i jednocześnie prawa do korzystania 
ze świadczeń społecznych. Nadmienia się, 
że osoby wytypowane chętnie korzystają 
z możliwości podjęcia pracy.
 W roku bieżącym w zakresie poprawy 
poziomu życia osób z rodz. o niskich 
dochodach nadal realizowany jest Program 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
obejmujący zarówno dzieci i uczniów szkół 
jak również uprawnione osoby dorosłe. Dla 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
będą również kontynuowane prace społecznie 
użyteczne i stosowane inne dostępne formy 
aktywizacji. Zakłada się, że pomocą społeczną 
zostaną objęte wszystkie osoby wymagające 
wsparcia pod warunkiem spełnienia prze-
słanek ustawowych. Potrzeby oczekujących 
na pomoc będą jednak uwzględniane 
w miarę możliwości finansowych Ośrodka 
i jeżeli będą odpowiadać założonym celom 
pomocy społecznej.
 W zakresie tym jednak na dzień dzi-
siejszy występuje problem zabezpieczenia 
osób samotnych, starszych i chorych 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
nie posiadających osób zobowiązanych 
do alimentacji a wymagających całodobowej 
opieki i pielęgnacji, którym nie można 
zapewnić niezbędnej pomocy w formie 
usług opiekuńczych. Osoby takie wymagają 
umieszczenia w placówkach całodobowych.
 Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 kiero-
wanie do pomocy społecznej takich osób 
i ponoszenie odpłatności należy do zadań 
gminy o charakterze obowiązkowym. 
Na dzień dzisiejszy gmina ponosi od-
płatność w zakresie ustawowym za 19 
osób przebywających w Domach Pomocy 
Społecznej. Średniomisięczny koszt 
odpłatności wynosi 33.797,91 zł. Plan 
finansowy na 2014r. przewiduje w tym 
zakresie wydatki na kwotę 400.000 zł przy 
czym rzeczywiste wydatki na osoby już tam 
przebywające po uwzględnieniu wzrostu 
kosztu utrzymania w DPS od m-ca lutego 
2014 skalkulowano na kwotę 420,684 zł. 
Brak jest zatem 20.684 zł. Ponadto 
nadmienia się, że na dzień dzisiejszy 
na umieszczenie w DPS oczekuje1 os. 
dla której wydano decyzję o skierowaniu 
oraz przewiduje się, że umieszczenia 

Pomoc społeczna w 2013Marcowa sesja
będzie wymagało kolejne 5 osób. Osoby 
te będą wymagały zabezpieczenia opieki 
całodobowej.
 W 2013r. pomocą zostało objętych 
65 uczniów w tym: 32 uczniów szkół 
podstawowych, 20 gimnazjum i 13 
szkół ponadgimnazjalnych. W zakresie 
tym wypłacono świadczenia na kwotę 
55.577,76 zł, w tym środki Gminy wynoszą 
11.115,57 zł..
 Pomoc w formie stypendium realizowana 
jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie 
do edukacji, umożliwienia pokonywania 
barier dostępu do edukacji wynikających 
z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 
Dotyczy to uczniów znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodz. 
w szczególności, gdy w rodz. występuje bez-
robocie, niepełnosprawność, długotrwała 
choroba, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 
alkoholizm, a także gdy rodzina jest 
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 Miesięczna wysokość dochodu 
na osobę w rodzinie nie może przekraczać 
ustawowego kryterium dochodowego 
określonego w ustawie o pomocy spo-
łecznej. Zasady udzielania pomocy w tej 
formie określone zostały w uchwalonym 
przez Radę Miejską w Białej Regulaminie. 
Wypłata stypendium kontynuowana jest 
nadal w roku bieżącym.
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 
jest również organem, który z upoważnie-
nia Burmistrza prowadzi postępowanie 
w sprawach świadczeń rodzinnych, jest 
realizatorem ustawy z dnia 7 września 
2007r. o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów, prowadzi również postępo-
wanie wobec dłużników alimentacyjnych. 
Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne 
to dwa oddzielne, ale uzupełniające się 
systemy świadczeń. 
 Inne są też kryteria dochodowe 
określające uprawnienia do świadczeń. 
Świadczenia przysługują osobom jeżeli 
dochód na osobę w rodzinie przekracza 
539 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym 623 zł.
 Zgodnie z ustawą o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego przysługuje 
osobie uprawnionej do ukończenia przez 
nią 18 roku życia albo w przypadku gdy 
uczy się w szkole lub szkole wyższej 
do ukończenia przez nią 25 roku życia 
albo w przypadku posiadania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności 
– bezterminowo. Kryterium dochodowe 
wynosi 725 zł. Świadczenie przysługuje 
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 
jednakże nie wyżej niż 500 zł. W 2013r. 
w sprawach dotyczących świadczeń 
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
rozpatrzono 413 wniosków. Ze świadczeń 
rodzinnych skorzystało 451rodzin. Mie-
sięcznie wypłacano około 834 świadczeń 
na kwotę 112520 zł.
Ogółem w 2013r. wypłacono:
–  10006 świadczeń rodzinnych. na łączną 

kwotę 1.350.239 zł.
–  349 świadczeń z funduszu alimenta-

cyjnego na łączną kwotę 133.090 zł.
Lila Krawczyk

Zaniedbany teren
Teren po byłej bazie magazynowej i transportowej GS przy ul. Lipowej straszy 
swoim wyglądem. Teren ten należy do kilku właścicieli, którzy nie dbają o jego 
wygląd, co widoczne jest na naszym zdjęciu. Czas najwyższy, aby na wiosnę ten 
zaniedbany teren został uporządkowany.

12 marca odbyła się kolejna, 
dwudziesta dziewiąta w tej 
kadencji sesja Rady Miejskiej 

w Białej. Radni zostali zapoznani z in-
formacjami o stopniu zaspokajania 
pomocy i opieki społecznej w gmi-
nie Biała za 2013 r. oraz z informacją 
o działalności stacji Caritas.

 W czasie trwania obrad podjęte 
zostały uchwały w sprawach:
–  o zmianie uchwały w sprawie uchwa-

lenia wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Biała na lata 2013 – 2028,

–  zmian w budżecie gminy na rok 2014,
– o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
–  o zmianie uchwały w sprawie zarządze-

nia poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso,

–  zmieniająca uchwałę w sprawie zarzą-
dzenia poboru podatku od nierucho-
mości, podatku rolnego oraz podatku 
leśnego od osób fizycznych w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, 
wysokości wynagradzania za inkaso 
oraz określenia terminu płatności dla 
inkasentów.

 Radni podjęli również uchwałę 
w sprawie wyodrębnienia na 2015 r. 
z budżetu gminy środków finanso-
wych na fundusz sołecki, który będzie 
naliczony zgodnie o obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Warunkiem 
przyznania sołectwom środków z tego 
funduszu będzie – podobnie jak w latach 
poprzednich – złożenie przez sołectwa 
wniosków do burmistrza uchwalonych 
przez zebrania sołeckie w terminie do 30 
września 2014 r.

Przyjęta została uchwała w sprawie 
Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie gminy.
Rada uchwaliła przystąpienie do pro-
gramu pod nazwą „Opolska Karta 
Rodziny i Seniora”, w której nasza 
gmina wyraziła zamiar partnerskiej 
współpracy w ramach wsparcia rodzin 
wielodzietnych i zastępczych oraz osób 
starszych oraz chęć wspierania inicjatyw 
w tym zakresie.
 Podjęte zostały dwie uchwały w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania pomocy 
w zakresie dożywiania w formie świad-
czenia pieniężnego na zakup posiłków lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 
2020. Kryterium dochodowe zostało 
podwyższone do 150 procent. Realizacja 
uchwały przyczyni się do zapobiegania 
rozszerzaniu się ubóstwa, a także za-
bezpieczenia potrzeb żywnościowych 
w szczególności rodzinom, zwłaszcza 
wielodzietnym.
 Nadany został nowy statut Gminnego 
Centrum Kultury w Białej
 Rada Miejska podjęła uchwałę w spra-
wie nadania orkiestrze Trachtenkapelle 
z miejscowości Stetten w Niemczech 
honorowej odznaki „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Biała”. Orkiestra ta od 1991 r. 
utrzymuje kontakty z mieszkańcami naszej 
gminy, a w szczególności z Łącznika. 
Orkiestra siedmiokrotnie już odwiedziła 
naszą gminę dając wiele koncertów. 
Nawiązały się liczne kontakty przyja-
cielskie pomiędzy członkami orkiestry 
a mieszkańcami z terenu naszej gminy. 
W czerwcu br. podczas pobytu po raz 
ósmy orkiestry ze Stetten przewidziane 
jest podpisanie partnerstwa z Bialską 
Orkiestrą Dętą.

(n)
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Popielec
Tyn „amerykon”, to bół stary młyjn, noł-
leżoł przed 1930 r. do grołfa, von Oppers-
dorfa z Gogówka a tak genau, to starzik łod 
grolfa miely to na wycug. Zwiał se (amery-
kon) beztusz, iż grołf kupił do tego młyjna 
maszyna parowoł z Ameryki. Bół tał jesz-
cze szpajcher na zboży, i wielkoł piykarnia.
Grołf mioł do kupy 17 dworów i folwarków 
w łokolicy. W tyj piykarni piekli chlyb loł 
wszyskich robotników i rozwoziyli go po
familokach. Dołwno tymu, jeszcze przed 
wojną, grołf to sprzedoł.
 Po wojnie nowy właściciel wynajoł 
wszystko, fabryce obuwia „Ocie” z Otmentu 
na magazyn. Łot połra lołt tał nic niy ma, 
bo fabryki wOtmencie tyż już nie ma. Wszy-
sko se poleku zawaluje, a joł nigdy nie znoł-
dła dojść czasu, coby tał jeszcze pojechać.
 Na koniec se i most zawalył, ale mojy wspo-
mnienia z dzieciństwa, se na szczeście przy 
tyj nie utopiyły. Wybudowano nowy most 
z betonu kołsek dali i zajś dzieci na wiosna 
idom na amerykon po przebiśniegi. A w lato 
turyści robiom se gryla i kompioł w rzece.

rozumieli i trza boło se manczyć po ślą-
sku abo po polsku. Wiela to wiców przez 
ta spowiydź powstało!
 Prziszoł rołz jedyn chop i nie wiedzioł 
jak po polsku powiedzieć, że cudzoło-
żył. Padoł, że jest żyniaty, a boł u inszy 
kobiety. – Wiela razy? – pyjtają farołrz, 
a tyn chop se rołzzłojściył i rzek, że nie 
prziszoł se tu chwołlić jyno wyspowiadać.
 Niekedy to już w marcu śniyg napocz-
noł tajać, a jak go boło siyła, to woda gnała 
postrzodka drogi, bo krzipopy nie pora-
dziyły wszyskygo zgwałcić. Ludzie kła-
dli kamienie i na to deski, coby se dostać 
do swojego dworku.
 Moj jedyn dalszy somsiołd to swoja 
baba na rankach przenosił, co by z ty deski 
do wody nie sleciała, a wcale nie boła chudoł. 

Ludzie se dziwowali, że łod tygo dźwiganioł 
bruchu {przepukliny} nie dostoł. Jak baby 
szły z kościoła, to mazelonki przeciepowały 
na plecy, coby se nie zatołkały. Na szczejściy, 
pod spodka miały jeszcze dwa hynderołki.
 Jak jyno śniyg trocha stajoł, to my, dzioł-
chy, szły w niedziela na szpacyr na „ameri-
kon”, po sznejglikchen (śnieżyczki). to boło 
ta miedzy Kórnicą a Komornikoma trza 
boło zlyźć ze szosejy i taką kamiynną drogą 
iść aż do naszy rzyki. Piyrwyj se zwiała 
Hotzenplotz, a terołz Osobłoga. Boł tał 
drzewiany most, a zarołz za ni mały las. 
Tał, postrzodku aż bioło od sznejglik-
chen, a my w tych niedzielnych strzewi-
kach, w marasie aż do kostek, zbiyrały ich 
cały bukety. Zimno boło nierołz jak diałsi, 
a my z gołoł głowoł, bo przeca taky parad-
nicy nie wezno szatki ani żołdny mycki!

Miansopust se skończył i przyszoł 
czas na posypanie gowy popio-
ła. Wczas rano se szło do kościoła, 

farołrz zrobili taki krziżyjk na czoło i z tyj 
my szli do szkoły.
 Doma to też jużech wiedziała, iż jest post 
i musza mutrze łoddać mundharmonika i nie 
śmia grać ani na grzebiyniu. Bez śpiewa-
nio to by u mie nie szło i na to muter dali 
mi przyzwolynie. – „Wo man singt, dort lass’ 
dich nider – böse Leute haben keine Lieder” 
– padali, bo kaj śpiewają, tał możesz łostać, 
bo źli ludzie nie mają pieśni. Tak ech potyj 
krejzowała po dworku, zwojziyła słoma, plewy 
i kartofly do chlywa i śpiywała wiela wlejzie.
 W post doma nie boło żołdnych masz-
kietów, ale wtedy se dzieci ganc inakczy 
uciongało niż terołz. Łojcom i starszyj se 

nie śmiało powiedzieć, że soł głupi. Rołz 
ech tak padała mutrze, a łoni jyno na mie 
kukli, kiwli mi palca, co bych do nich przi-
szła, i potyj przyciśli mie do siebie i padali, 
że żołdyn nie jest gupi, a już zaisty nie łojco-
wie. Kołzali, abych ło tyj porzond pamian-
tała. Przed kożdą spowiedzią trza boło pro-
sić łojców o przebołczyniy.
– Prosze wybaczyć, jak was obraziłam. – tak se 
powiedziało, po niemiecku Muter przikołzali, 
abych już wiancyj źle nie robiyła, dali krzi-
żyk na czoło i mogłach lecieć na spowiydź.
 Z fotra boło gorzy, choć byli loł nołs 
bardzo dobrzi, to wy mie siedziała takoł 
sporka, iż cianżko boło do nich wyrzek-
nonć ty samy słowa co do mutry.
 Przed wojną to my se spowiadali po niy-
miecku i tak se czowiek przizwyczajył, 
ale po wojnie nowi farołrzy nie wszyscy 

Uwaga na oszustów!

Otrzymujemy sygnały od naszych czytelników z informacją, że w niektórych 
sołectwach na terenie gminy pojawiają się osoby zbierające pieniądze 
rzekomo na cele charytatywne np. na leczenie poważnie chorego dziecka, 

kosztowną operację itp. Nadmieniamy, że zbiórka datków na określone cele może 
odbywać się po uzyskaniu pisemnej zgody burmistrza potwierdzonej jego podpisem 
i pieczątką. Bez niej wszelkie formy kwesty są nielegalne. Dlatego w przypadku prób 
wyłudzenia na cele charytatywne pieniędzy żądajmy okazania pisma - zezwolenia 
na ich zbiórkę. O wszelkich podejrzeniach, czy wątpliwościach w sprawie legalności 
zbiórki środków pieniężnych informujmy policję.

Objazdy na drodze 414

Jak informuje Wojewódzki Zarząd Dróg w Opolu w okresie od 17 marca do 14 
kwietnia 2014 r. w związku z modernizacją odcinka drogowego od tzw. czarnego 
punktu za Krobuszem do drogi dojazdowej w kierunku Białej  zamknięta zostaje 

ona dla ruchu samochodowego. Objazdy możliwe są drogami powiatowymi Kro-
busz – Radostynia - Ligota Bialska - Biała oraz Krobusz – Gostomia- Solec – Biała 
oraz objazd przez te miejscowości w kierunku Opola i Krapkowic.

Spotkanie z poetą

W sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbyło się spotkanie z prudnic-
kim poetą Bartoszem Sadlińskim. Wiersze recytowali: autor i młodzież 
skupiona w bialskiej grupie teatralnej „123” Wystąpiła również młodzież 

skupiona w Studiu Piosenki prowadzonym przez Iwonę Preusner. Autor wierszy 
odpowiadał na pytania widzów. Imprezę poetycką prowadziła Elżbieta Malik.

Dary dla szpitala

Od grudnia 2013 r. dary na rzecz szpitala w Białej złożyli:
 – spożywcze i rzeczowe – Tutak z Trzebini, Osiewacz z Ligoty Bialskiej, 
Kamiński z Grabiny i dwie osoby anonimowo.

pieniężne: - Magdalena Dreszer z Browińca, Hubert Kusber z Otok, Stanisław Kocur z Tłusto-
mostów, Andrzej Mazur ze Śmicza, Anna Stempel z Prudnika, Franciszek Sajonz z Łącznika, 
Maria Derkacz z Kazimierza, Katarzyna Skrzypiec ze Starego Lasu, Andrzej Smyk z Nowej 
Cerekwi, Antoni Sieradzki z Prudnika, Janina Końca z Nysy i Waldemar Globisz z Mionowa.

Aktywne ferie

W czasie ferii można było 
sprawdzić swoje możliwości 
w kilku turniejach sportowo – 

rekreacyjnych. Młodzi piłkarze ze szkół 
w Łączniku zdeklasowali rywali wygry-
wając turnieje dla szkół podstawowych 
i gimnazjalistów. Opiekunem tych drużyn 
był Dariusz Nowicki. Bardzo ciekawe 
były zawody piłkarskie zorganizowane 
dla juniorów (razem startowali juniorzy 
młodsi i starsi). Mistrzem została drużyna 
składająca się z zawodników LUKS Polonii 
Pogórze, która dopiero w rzutach karnych 
pokonała rówieśników z Tułowic (2:1). 
Trzecie miejsce przypadło drużynie 
o nazwie OJO, której zawodnicy grają 
na co dzień w Polonii Biała. Turniej 
tenisa stołowego wygrał ponownie 
Patryk Uliczka (Pogórze) pokonując 
tym razem w finale Mariusza Herza 
(Łącznik). „Brązem” cieszył się Michał 
Szulc (Pogórze). Najlepsi we wszystkich 
turniejach nagrodzeni zostali pucharami 
i sprzętem sportowym.

jk

Harmonogram wywozów śmieci cz. II

Opłaty za wywóz śmieci

rej.
data wywozu zmieszanych 

odpadów komunalnych 
(pojemniki)

wykaz miejscowości
data wywozu odpadów

segregowanych - 
suchych (pojemniki)

I
7, 22 kwiecień

5, 19 maj
2, 16 czerwiec

Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Mi-
łowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, 
Wasiłowice, Grabina

31 marzec
14, 28 kwiecień

12, 26 maj
9, 23 czerwiec

II
8, 22 kwiecień

6, 20 maj
3, 17 czerwiec

Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Kro-
busz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rost-
kowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik

1, 15, 29 kwiecień
13, 27 maj

10, 24 czerwiec

III
9, 23 kwiecień

7, 21 maj
4, 18 czerwiec

Łącznik, Chrzelice, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa

2, 16, 30 kwiecień
14, 28 maj

11, 25 czerwiec

IV
10, 24 kwiecień

8, 22 maj
5, 20 czerwiec

Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka 
Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, 
Radostynia

3, 17 kwiecień
2, 16, 30 maj

13, 27 czerwiec

V
11, 25 kwiecień

9, 23 maj
6, 20 czerwiec

Miasto Biała, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa

4, 18 kwiecień
2, 16, 30 maj

13, 27 czerwiec
Informujemy Państwa, że:
1. Pojemniki należy wystawiać do godziny 7:00 – 22:00.
2.  Pojemniki z odpadami nie zabrane z powodu zbyt późnego ich wystawienia 

prosimy wystawić w następnym terminie.

Opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi (za wywóz 
nieczystości) od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy należy uiszczać bez wezwania 
na rachunek bankowy gminy Biała nr 23 
8903 0002 2001 0000 2020 0013.
 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie uległy zmianie i wynoszą:
1. gromadzone w spos. selektywny, 

w wysokości 10 zł od os. miesięcznie;
2. gromadzone w spos. nieselektywny, 

w wysokości 18 zł od os. miesięcznie.
 Stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za trzecie 
dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku 

życia lub w przypadku kontynuowania 
nauki do 25 roku życia, wynoszą:
1. 5 zł miesięcznie od os. w przypadku 

gromadzenia i odbierania odpadów 
w spos. selektywny,

2. 9 zł miesięcznie od os. w przypadku 
gromadzenia i odbierania odpadów 
w spos. nieselektywny.

 Stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za czwarte 
i każde kolejne dziecko w rodzinie, 
w wieku do 18 roku życia lub w przypadku 
kontynuowania nauki do 25 roku życia 
w wysokości 1 zł miesięcznie od os..

Sporządziła: Klaudia Kopczyk
Skarbnik Gminy Biała

Uwaga 
Czytelnicy
 Ze względu na cykl wydawania 
gazety informację o wernisażu obra-
zów Luizy Los – Pławszewskiej oraz 
informację o decyzjach które zapa-
dły na zebraniu działkowców zamie-
ścimy w kwietniowym wydaniu „PB”.
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17 marca br. w nowo wybu-
dowanym budynku w Bia-
łej u zbiegu ulic Kościuszki 

i Wałowej wznowił działalność Od-
dział Powiatowy Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 Agencja za pośrednictwem swych 
ogniw terenowych działa od ponad 
dwudziestu lat. Dotychczas biura 
powiatowej ARiMR mieściły się 
w prudnickim ratuszu. Jak informuje 
kierownik biura Jan Salamon, nie 
była to najlepsza lokalizacja – biura 
usytuowane były na trzecim piętrze, 
co dla starszych interesantów stanowiło 
problem z dotarciem ze względu na stan 
zdrowia. Brak było wystarczającej 
ilości pomieszczeń między innymi 
na archiwum oraz miejsc parkingowych 
na zewnątrz. W oddziale powiatowym 
pracuje dwanaście osób. Interesantami 
są rolnicy z terenu gmin: bialskiej, 
prudnickiej, głogóweckiej i lubrzań-
skiej. Z usług agencji korzysta ponad 

Agencja w Białej już działa Pani Doktor z Wasiłowic

2,4 tys. rolników.
 Powiatowy Oddział Agencji zajmuje 
się przede wszystkim:

 – obsługą wniosków w ramach płat-
ności obszrowych, rolno – środowi-
skowych, rentami strukturalnymi,

 – ewidencją producentów rolnych 
i zwierząt, oraz organizacją – 
w miarę potrzeb – szkoleń specja-
listycznych dla rolników.

Propozycji zmiany siedziby agencji 
– mówi kierownik J. Salamon – było 
kilka, ale najkorzystniejszą wyłonioną 
w ramach przetargu okazała się 
ta zaprezentowana przez burmistrza 
Białej. Tu w Białej będziemy mieli 
wspaniałe warunki do pracy i obsługi 
rolników, których mogą nam pozaz-
drościć pracownicy innych oddziałów 
z terenu Opolszczyzny. Przy tym 
miasto również powinno odnieść z tej 
lokalizacji pewne korzyści.

(n)

Skargi na OPS w Białej
W br. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła dwie skargi na kierownika OPS. Zdaniem 
skarżących ich wnioski zostały załatwione w sposób niewłaściwy i niezgodny z 
przepisami. W pierwszym przypadku Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się niepra-
widłowości w działaniach pracownic OPS i skarga została uznana za bezzasadną. 
Druga ze skarg została umorzona ze względu na fakt, że skarżąca się w międzyczasie 
zmarła. W ostatnich miesiącach wpłynęły do Rady Miejskiej inne skargi, które 
również zostały uznane za bezzasadne. Decyzje OPS nie zostały podważone, uznano 
je zgodne z obowiązującymi przepisami.

 Tematem jej pracy magisterskiej były 
zagadnienia związane z agrobiochemią. Zde-
cydowała się również na ukończenie dru-
giego kierunku studiów w zakresie ochrony 
środowiska.
Mówi Helena Barysz: – Już w czasie studiów 
w Opolu poznałam zagadnienia związane 
z ochroną środowiska, uległam zafascy-
nowaniu tymi zagadnieniami Dwukrot-
nie w ramach wymiany studenckiej zdo-
bywałam dalszą wiedzę na uniwersytecie 
w Lund w Szwecji (program Socrates-E-
rasmus) oraz na Uniwersytecie Warszaw-
skim w ramach programu MOST.
 Helena polubiła w tym okresie zajęcia 
laboratoryjne, zwłaszcza z biochemii. Pozwa-
lały one wykorzystywać książkową wiedzę 
do poznawania procesów zachodzących 
w komórkach ludzkich. To ciągłe pragnie-
nie i dążenie do zgłębiania tajników wiedzy 
były, czynnikiem decydującym dla kontynu-
acji przez Helenę dalszych studiów. W lipcu 
2009 r. rozpoczęła studia doktoranckie na uni-
wersytecie w szkockim Edynburgu. Tam pra-
cowała na Wydziale Biologii Komórki.
Mówi Helena: – Tam, w Edynburgu sta-
raliśmy się zrozumieć jak materiał gene-
tyczny (DNA) zostaje upakowany w chro-
mosomy podczas podziału komórkowego. 
Upakowanie DNA jest konieczne do wia-
rygodnego przekazania informacji gene-
tycznej do dzielących się komórek, a błędy 
w tym procesie prowadzą do wielu nieule-
czalnych chorób jak na przykład zespół 
Downa czy zespół Patausa.
 Studia w Edynburgu Helena ukończyła 
w 2013 r. Był to – i nie tylko – dla wasiłowic-
kiej studentki okres trudny, a jednocześnie 
ciekawy. Uczyła się tam ze studentami z pię-
ciu kontynentów. To pozwoliło jej na otwarcie 
się na inne kultury, inne sposoby myślenia, 
mentalności i zachowań. Helena nie miała 
trudności w porozumiewaniu się z innymi, 
zna biegle język angielski, dobrze szwedzki 
i hiszpański, nieco słabiej niemiecki.
 Warto wspomnieć, że uniwersytet w Edyn-

cd. ze str. 1

burgu jest znaną i cenioną wysoko uczel-
nią, w rankingu zajmuje dwudzieste miejsce 
na świecie. Panuje tam atmosfera pracowito-
ści, znaczącej konkurencji i dużego nacisku 
na osiągnięcia. Bardzo bystrym studentom, 
a stanowią oni około pięciu procent szczę-
ściarzy udaje się wyjaśnić jakiś bardzo ważny 
mechanizm lub odkryć nowe ważne białko, 
a tym samym przyczynić się do postępu wie-
dzy w tej dziedzinie i wdrożenia nowych spo-
sobów leczenia. Ten wielki wysiłek opłaca 
się, bo nagrodą jest pomoc dla ludzkości.
Mówi Helena Barysz: – Mnie udało się opi-
sać strukturę białka kondensyny, która 
jest niezbędna do utrzymania prawidło-
wej struktury chromosomów oraz uspraw-
nić metodę do badania struktury białek. 
Helena obroniła pracę doktorską z biolo-
gii. Uzyskując tytuł doktora biologii udo-
wodniła samej sobie, że można realizować 
plany i marzenia jeśli się tego bardzo pra-
gnie. Nauczyła się walczyć o sprawy, które 
są dla niej ważne, nawet po kilku wcześniej-
szych niepowodzeniach. Helena jest bar-
dzo wdzięczna swoim rodzicom za pomoc 
i wsparcie na rzecz realizacji przez nią swo-
ich planów. To dzięki ich wsparciu i troskli-
wości udało się jej osiągnąć zamierzone cele.
Mówi ojciec Bernard Barysz: – Jesteśmy 
dumni z córki, jej sukcesów. Cieszymy 
się wraz z nią.
 Rodzice i Helena pojadą do Szkocji na uro-
czystość wręczenia dyplomu doktorskiego. 
Będzie to dla nich i córki wzruszające i nie-
zapomniane przeżycie. Po zakończeniu stu-
diów i obronie pracy doktorskiej w rodzin-
nym domu Heleny w Wasiłowicach odbyło 
się uroczyste powitanie córki – doktorantki 
przez rodzinę i bliskich. Obecnie Helena 
przebywa z mężem w Niemczech. Przyje-
dzie na święta do rodzinnego domu. Marzy 
o pracy na jednej z uczelni w Szwajcarii. Wie-
rzymy, że zamierzone cele osiągnie. Życzymy 
jej powodzenia.

Ryszard Nowak
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Kanoniczna wizytacja Konkurs recytatorski
cd. ze str. 1

 Przygotowanie do wizytacji rozpoczęło 
się już w miesiącu lutym, gdy na terenie 
parafii przebywali przedstawiciele 
kurii biskupiej, których zadaniem było 
sprawdzenie dokumentacji parafialnej, 
infrastruktury a także zapoznanie się 
z prowadzoną pracą duszpasterską.
 W dniu 10 marca do parafii przybył 
Jego Ekscelencja Biskup Paweł Stobrawa.
 U bramy parafialnej świątyni zgodnie 
z ceremoniałem kościelnym księdza 
biskupa przywitał proboszcz ks. radca 
Franciszek Drenda. Następnie w asyście 
służby liturgicznej ołtarza i przedstawicieli 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej ksiądz 
biskup udał się do kościoła gdzie po krót-
kiej modlitwie nastąpiło powitanie Jego 
Ekscelencji przez przedstawiciela parafian, 
nadzwyczajnego szafarza Eucharystii pana 
Lecha Jasińskiego i członków Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej. Następnie rozpoczęła 
się Msza św. koncelebrowana w czasie, 
której ksiądz biskup wygłosił kazanie. 
Pierwszy dzień wizytacji zakończył się 
spotkaniem z członkami Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej.
 W drugim dniu wizytacji ksiądz biskup 
dokonał sprawdzenia dokumentacji 
kancelaryjnej, wysłuchał przygotowanego 
przez księdza proboszcza sprawozdania 
– charakterystyki parafii oraz informacji 
o prowadzonej pracy duszpasterskiej. W go-
dzinach wczesno popołudniowych rozpoczęło 
się nabożeństwo dla chorych i seniorów 
w czasie, którego Jego Ekscelencja Biskup 
Paweł Stobrawa dziewięcioro parafianom 
udzielił sakramentu Namaszczenia Chorych 
oraz wygłosił kazanie dla biorących udział 
w nabożeństwie. Ksiądz biskup spotkała 
się także z członkami funkcjonujących 
w parafii grup modlitewnych. Warto 
zaznaczyć, że jedną z największych jest 
grupa „Rodzin Fatimskich”, która została 
założona w 1958 r. z inicjatywy byłego 
proboszcza śp. ks. Gintera Johannesa Bur-
sego wspólnie z 10 parafiankami, z których 
żyje jeszcze tylko jedna – pani Mleczko. 
Wizytację Kanoniczną zakończyło spotkanie 
z najmłodszymi członkami wspólnoty 
parafialnej – Mariankami, ministrantami 
i kandydatami do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania.

Lech Jasiński

Książka 
proboszcza

W 2014 r. ukazała się książka wy-
dana przez P.P.P. ARSGRAF 
Sp. Z o.o. z Żyrardowa pt. 

„Szwejda”, której autorem jest Manfred 
Słaboń – proboszcz z Łącznika.
 Publikacja zawiera wiersze i poematy 
pisane gwarą śląską. Tematyka utworów 
obejmuje obserwacje z życia codziennego 
Ślązaków, z uwzględnieniem ich skrom-
ności, szczerości, a nawet dosadności 
w zachowaniach tych ludzi. Ks. proboszcz 
M. Słaboń jest etnografem od lat zajmuje 
się słownictwem charakterystycznym 
dla mowy rodzimej śląskiej ludności. 
Materiały te zaczął zbierać przed laty, 
jeszcze w czasie gdy był proboszczem 
w Olbrachcicach. Zbierał je w trakcie 
pracy nad słownikiem gwarowym. 
Tych materiałów, uzbierało się wiele, 
z fascynacji i urzeczenia nad życiem, 
pracą i moralnością autochtonów zro-
dził się pomysł wydania tej książki. Ks. 
Słaboń ceni sobie szczególnie zawarty 
w publikacji poemat „Stary Szwejda”, 
którego inspiracją powstania była fascy-
nacja ideałem Ślązaka i kultywowanych 

tradycyjnych wartości śląskich.
 Mówi proboszcz ks. Manfred Słaboń: 
– W kulturze ludowej nie ma typowego, 
występującego w życiu codziennym zakła-
mania i obłudy. Przedstawiam na łamach 
książki język prawdziwego człowieka.
 Autor posiadający bogaty zestaw 
materiałów nie wyklucza wydania 
kolejnych publikacji książkowych.

Na zdjęciu: okładka tytułowa książki.

14 marca w sali Gminnego Centrum 
Kultury w Białej odbył się 59 
Ogólnopolski Konkurs Recyta-

torski na szczeblu gminy. Do konkursowych 
zmagań przystąpili recytatorzy w trzech 
grupach wiekowych: uczniowie szkół 
podstawowych – klasy I-III oraz IV VI 
i gimnazjaliści. Konkursowe zmagania 
oceniała komisja złożona z nauczycieli 
w składzie: Krzysztof Gorek, Alicja 
Domańska i Irena Nawalany. 

 W poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli:

 –w grupie klas I-III pierwsze miejsce za-
jęła Eliza Podgórni z Radostyni., dru-
gie Malwina Ciesielska ze Śmicza, a trze-
cie Aleksandra Skurecka z Białej. Wyróż-
nienia przyznano Julii Gorek z Gostomi, 
Agacie Mamul ze Śmicza i Agnieszce Wal-
czyk z Pogórza,
 –w kategorii klas IV – VI najlepsza oka-
zała się Magdalena Preusner z Łącznika 

przed Kingą Różyczką z Łącznika i Aga-
tą Skurecką z Białej. W tej grupie wyróż-
niono Melanię Zwadlo z Grabiny, Mate-
usza Bednarskiego z Łącznika i Karolinę 
Hebdzyńską z Białej,
 –w kategorii gimnazjalistów dwa pierwsze 
miejsca zdobyły Malwina Szczurek i Mi-
chalina Spychała, drugie Martyna Drą-
żek, a trzecie Milena Martyniuk. Wyróż-
nieni zostali: Piotr Trinczerk z Łącznika, 
Marcelina Marczak i Angelika Podgórni. 
Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni, za wy-
jątkiem P. Trinczka są uczniami bialskie-
go gimnazjum,
 –w kategorii „Poezja śpiewana” zwyciężył 
Kacper Dwojak przed Sylwią Strzodą i Pa-
trykiem Lenartem. Na zdjęciach Domini-
ki Rak laureaci konkursu w trzech katego-
riach. Nie wszyscy nagrodzeni są na nich 
przedstawieni, ponieważ niektórzy musie-
li opuścić miejsce konkursowych zmagań 
przed zakończeniem konkursu. 
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Projekty edukacyjne ZSP Łącznik
 Regionalne Centrum Rozwoju 
Edukacji w Opolu w imieniu Zarządu 
Województwa Opolskiego realizuje 
projekt systemowy w ramach Priorytetu 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działania 9.1. Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej, jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic, w jakości 
usług edukacyjnych Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt nosi nazwę „Fascy-
nujący świat nauki i tech-
nologii” i w roku szkol-

nym 2013/2014 jest realizowany 
również w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Łączniku.

 Projekt zakłada współpracę wielu 
instytucji w zakresie jego 
realizacji, m.in. instytucje 
kultury, ośrodki naukowe, 
uczelnie wyższe, gospodarstwa 
edukacyjne. Działania te będą 
wsparciem dla nauczycieli 
w realizacji podstawy pro-
gramowej w klasach I-VI 
szkoły podstawowej. W za-
leżności od potrzeb szkoły 
i zainteresowań uczniów 
zajęcia będą przewidywały 
realizację zajęć z zakresu 
matematyczno-przyrodniczego 
lub humanistycznego.
 Pierwszym działaniem 
jakie podjęła nasza placówka 
w związku z realizacją pro-
jektu było przeprowadzenie 
badań wszystkich uczniów, 
narzędziami zakupionymi 
i nieodpłatnie przekazanymi 
do naszej szkoły. Badanie 
miało na celu opracowanie 
diagnozy i pomocy uczniom 
w zakresie:

 – trudności w pisaniu, czytaniu, 
rozumieniu

 – trudności w uczeniu się 
matematyki

 – potencjału i możliwości  
humanistyczno-przyrodniczych

 –  uczniów.

 W styczniu bieżącego roku naszą 
szkołę odwiedziło mobilne planeta-

rium, które jest jedną z większych 
atrakcji projektu. W tym dniu 
uczniom został zaprezentowany 
film popularno-naukowy na temat 
budowy i zjawisk Układu Słonecznego. 
Uczniowie mieli okazję zapoznać się 
z budową m.in.: teleskopu słonecznego, 
lunety, lornetki, mapy nocnego nieba.
Kolejne działanie związane jest 
z realizacją zajęć pozalekcyjnych. 
Nauczyciele (w oparciu o zapropo-
nowany scenariusz) będą rozwijać 
zainteresowania uczniów daną 
dyscypliną nauki i zachęcać do po-
głębiania własnej wiedzy. I tak, klasy 
najmłodsze biorą udział w realizacji 
projektów edukacyjnych pt.:

 – W POSZUKIWANIU WIOSNY – 
gdzie będą uczyć się poznawania 
zmian zachodzących w przyro-
dzie w sposób wielozmysłowy;

 – KUCHNIA OD KUCHNI – 
DZIECI UCZĄ SIĘ GOTOWAĆ 

– gdzie pod pretekstem nauki 
gotowania, uczniowie poznają 
zasady zdrowego odżywiania. 
Projekt ma na celu propagowanie 
aktywności ruchowej oraz zapo-
znanie z zasadami savoir- vivre.

 – W klasach III i IV zostanie przy-
bliżony uczniom świat dorosłych, 
szczególnie zaś mechanizmy 
rządzące nim, m.in. spraw y 

związane z pieniędzmi. Projekt 
nosi nazwę: W ŚWIECIE MA-
TELANDII.

 – W LEŚNYM SKARBCU to z kolei 
projekt realizowany przez naj-
starszych uczniów szkoły podsta-
wowej. Pozwoli on na poznanie 
tajemnic lasu, mikroklimatu tam 
panującego, który sprzyja wy-
cieczkom rowerowym i pieszym. 
Zapozna on uczniów ze skutkami 
działalności człowieka na śro-
dowisko leśne i pozytywnym 
wpływem jaki ma las na życie 
człowieka.

 Działania pozalekcyjne rozpoczęły 
się w naszym zespole już w lutym 
i potrwają do czerwca bieżącego 
roku. Dla ich realizacji szkoła została 
wyposażona w materiały i pomoce 
dydaktyczne mające usprawnić 
i uatrakcyjnić realizację zajęć.

 Ostatnią formą realizacji projektu 
są zajęcia pozaszkolne, nadal jednak 
związane z realizacją podstawy 
programowej. Będą się one odbywać 
w pracowniach eksperymentalno–
doświadczalnych Regionalnego 
Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. 
Są to pracownie wyposażone w przy-

rządy do doświadczeń m.in. 
z mechaniki, optyki, astro-
nomii, muzyki, technik i, 
nowoczesnych technologii, 
przyrody, do prowadzenia ba-
dań powietrza (stacja pogody), 
wody i zmysłów człowieka. Mają 
za zadanie pobudzanie uczniów 
do poznawczego sposobu zdo-
bywania wiedzy. Zaplanowane 
są również zajęcia w insty-
tucjach kultury (np. kina, 
teatry, filharmonie, galerie, 
muzea itp.) oraz w gospodar-
stwach edukacyjnych z terenu 
województwa opolskiego. 
 Dla uczniów z klas IV-VI 
przewidziane są również zajęcia 
w ośrodkach akademickich. 
Będą one uzupełnieniem zajęć 
w pracowniach eksperymen-
talnych RCRE. Planuje się 
cykl 4 wykładów dla grupy 
uczniów w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodni-

czych i 1 wykład dla grupy uczniów 
w zakresie nauk humanistycznych. 
 Koordynacją nad całością działań 
w szkole sprawuje Szkolny Lider – 
Kuzak Agnieszka, a nauczycielami 
prowadzącymi grupy projektowe 
i badania są: Mariola Nowicka, Leoka-
dia Badura, Ewa Mukoid, Katarzyna 
Litwin, Krzysztof Szymanek, Renata 
Jasik, Bożena Kloc i Marzena Bajak.
 W najbliższym czasie nasi uczniowie 
wyjadą do „Zaczarowanego świata”, 
gdzie odbędą się zajęcia w pracowniach 
eksperymentalnych oraz zaplanowany 
jest pierwszy wyjazd do ośrodków 
kultury na zajęcia z kinematografii 
do Głuchołaz.
 Z pierwszych rozmów z uczniami 
wynika, że zajęcia pozalekcyjne są dla 
nich atrakcyjną formą spędzania 
wolnego czasu, a zaplanowane 
wyjazdy edukacyjne już wzbudzają 
duży entuzjazm. Miejmy nadzieję, 
że wszystkie działania zaplanowane 
w ramach realizacji projektu, speł-
nią pokładane w nich oczekiwania 
i rozbudzą wśród uczniów fascynację 
światem technologii, przyrody, nauki 
oraz rozwiną w nich chęć poznawania 
i poszukiwania wiedzy w różnych 
źródłach i na wiele sposobów.

Agnieszka Kuzak
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Zdjęcie na medal Z działalności Caritas

Wśród nich można było spo-
tkać murzynkę, wiedźmę, 
więźniarkę, kapitana floty, 

klauna, szeryfa, pajęczycę, arabkę, 
meksykankę, piratkę… itd.
 Panie przyjechały z całego wo-
jewództwa – Czarnowąsy, Gra-
bina, Ścinawa, Opole, Rudziczka, 
Czyżowice, Łącznik i Chrzelice.
 Około północy przystąpiono 
do egzaminu z życia. W konkur-
sie uczestniczyły trzy ochotniczki: 
murzynka, klaun oraz dama. 

Babski Comber

B a b s k i 
Comber

Ostatki
dokończenie ze str. 1

Komisja powołana przez organi-
zatorów składała się z reprezen-
tantek poszczególnych środo-
wisk. Uczestniczki konkursu od-
powiadały na zadawane pytania 
po czym jury udało się na ob-
rady, a przy muzycznych dźwię-
kach trwały tańce, hulanki i swa-
wole. Po czym szanowna komi-
sja ogłosiła werdykt.
 Jednogłośnie komisja przy-
znała tytuł „Perfekcyjnej Pani 
domu” dla sprytnej Murzynki, 
która „wykosiła” konkurentki.

W ostatnich dniach karnawału 
mieszkańcy Krobusza i Żab-
nika bawili się na kilku impre-

zach organizowanych przez sołtysa 
i Radę Sołecką.

na najciekawsze przebranie. Pierwsze 
miejsce zdobyła „Oma Klara”, drugie 
Pszczółki, a trzecie zakonnica Krysia.
Ledwie panie odpoczęły po swojej imprezie, 
a już w tłusty czwartek na boisku, przy 
ognisku bawiły się najpierw w godzinach 
popołudniowych dzieci, a wieczorem 
przy grzańcu i kiełbaskach spotkali 
się dorośli i młodzież. Było również 
całe mnóstwo pączków, którymi sołtys 
częstował dzieci i dorosłych. Dopisała 
także piękna pogoda.
 Ostatnią imprezą był Dzień Kobiet 
zorganizowany 8 marca również przez 
sołtysa.
 Na jego zaproszenie starsze i młodsze 
panie bardzo licznie przybyły do restauracji 
Państwa Suchych. Po życzeniach i toaście 
wzniesionym przez sołtysa za zdrowie 
pań podano gorącą kolację, a następnie 
przy swojskich wypiekach kawie i winku 
panie biesiadowały do późnych godzin 
nocnych. Wykorzystując obecność 
sołtysa i fakt, że 11 marca przypada 
Dzień Sołtysa zebrane panie złożyły 
panu Jackowi serdeczne podziękowania 
za dotychczasowy trud i zaangażowanie 
w pracy dla dobra naszego Sołectwa 
i życzyły dużo zdrowia, pomyślności 
i satysfakcji z dalszego pełnienia funkcji 
sołtysa. W prezencie Pan Jacek otrzymał 
koszulkę z napisem „SUPER SOŁTYS”, 
w której było mu bardzo do twarzy.

 Pierwszą imprezą był babski comber, 
który miał miejsce 21 lutego w restau-
racji Państwa Suchych. Panie pięknie 
i pomysłowo poprzebierane za pszczółki, 
diabły, kowbojów, cyganki, piratów, 
zakonnice itp. bawiły się do późnych 
godzin nocnych. Oprawę muzyczną 
zapewnił DJ Łukasz. Oprócz tańców 
były gry i konkursy, między innymi 

Miasto Krnov (Czechy) zor-
ganizowało konkurs foto-
graficzny w ramach pro-

jektu „Za poklady přihraniči aneb 
turistika 21. stoleti”, którego mo-
tywem przewodnim była przy-
roda oraz pomniki historii pogra-
nicza polsko – czeskiego.
 C z te rdz i e s t u  u c ze s t n i-
ków przedstawiło 285 prac. 
Z przyjemnością informujemy, 
że mieszkaniec naszej miejsco-
wości Marek Koteluk zdobył II 
miejsce za zdjęcie przedstawia-
jące Wieżę prudnicką.
 Gratulujemy

W dniu 12 lutego br. mieszkanki 
Grabiny ponownie bawiły 
się na babskim combrze, 

do tańca przygrywali disc jockeye, 
były gry w kalambury, zagadki, było 
też coś dobrego dla ciała, bo trzeba 
było mieć siły do tańca.
 Było bardzo miło i wesoło. Za rok 
się znów zobaczymy.

Od 22 lat na terenie Opolszczyzny działa ją 54 stacje opieki Caritas. Stacja 
w Białej została otwarta 19 grudnia 1992 roku. Swoim zasięgiem 
obejmuje miasto i gminę Biała. Zatrudnia dwie wykwalifikowane 

pielęgniarki, których działalność ukierunkowana jest na środowiska domowe pod-
opiecznych. Podopieczni to przede wszystkim ludzie starsi i chorzy. Problemy wiążą 
się również z tym, że wielu podopiecznych to osoby samotne, których członkowie 
rodzin wyjechali na stałe za granicą. Do ważnych działań należy wypożyczanie 
chorym sprzętu do pielęgnacji i rehabilitacji chorych np. wózków inwalidzkich, 
łóżek elektrycznych, materacy przeciwodleżynowych , balkoników i podnośników. 
Pielęgniarki ze stacji zapewniają podopiecznym opiekę medyczną, kontrolę 
stanu zdrowia, wykonywanie badań laboratoryjnych i wiele innych czynności 
pielęgnacyjnych i leczniczych. Rokrocznie przeprowadza się ponad 4,5 tys. wizyt 
i wykonuje ponad 9 tys. czynności pielęgnacyjnych. Przy Caritasie działa gabinet 
rehabilitacyjny dysponujący odpowiednim sprzętem. Rokrocznie z jego świadczeń 
korzysta 1,2 tys. osób.
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Odeszli
Zygmunt Zadurowicz ur. 1950 r. zm. 05.02.2014 r. zam. Biała

Barbara Popów ur. 1952 r. zm. 14.02.2014 r. zam. Biała
Anna Kopecka ur. 1931 r. zm. 15.02.2014 r. zam. Biała

Stefania Sucha ur. 1924 r. zm. 15.02.2014 r. zam. Krobusz
Gertruda Glinka ur. 1939 r. zm. 18.02.2014 r. zam. Łącznik

Gerhard Zboron ur. 1933 r. zm. 20.02.2014 r. zam. Biała
Gertruda Siano ur. 1952 r. zm. 22.02.2014 r. zam. Pogórze
Józef Morawiec ur. 1935 r. zm. 25.02.2014 r. zam. Prężyna
Małgorzata Palt ur. 1924 r. zm. 26.02.2014 r. zam. Pogórze

Jan Zmarzły ur. 1938 r. zm. 27.02.2014 r. zam. Gostomia
Brygida Plachta ur. 1941 r. zm. 28.02.2014 r. zam. Gostomia

Maria Walczyk ur. 1921 r. zm. 04.03.2014 r. zam. Śmicz
Gerard Riedel ur. 1955 r. zm. 09.03.2014 r. zam. Łącznik

Jubileusz 40-lecia KGW w Chrzelicach
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Chrzelicach zostało utwo-
rzone przez aktywne Gospo-

dynie pod kierownictwem Pani 
Marii Bień 09.01.1974 roku skupia-
jąc w swych kręgach 21 członkiń.

 Z regulaminem KGW zapoznała Panie 
na zebraniu przewodnicząca Powiato-
wej Rady KGW w Prudniku. Powstały 
propozycje między innymi: utworzenia 
dziecińca, zorganizowania ośrodka pomocy 
gospodarczej, organizowania kursu kroju 
i szycia, wyjazdu do teatru.
 Panie widząc walory organizacji przy-
stępowały do jej szeregów w kolejnych 

latach, aż do 1986 roku liczebność Koła 
sięgnęła ok 100 członkiń.
 Koło Gospodyń bardzo prężnie 
prowadziło – wypożyczalnię naczyń, 
odchowalnię piskląt, koło teatralne 
oraz zespół folklorystyczny pod nazwą 
„Ofemie”. Kobiety prowadziły życie 
kulturalne wsi oraz gościnnie były 
zapraszane na liczne występy w całym 
województwie, gdzie spotykały się 
z wielką serdecznością i wdzięcznością.
 Największym osiągnięciem „Ofemii” 
był występ na żywo pt. „O skubaniu pie-
rza” w reżyserii Marii Bień 18.02.1983r. 
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu podczas Jubileuszu 75 rocznicy 

powstania Związku Teatrów i Chórów 
włościańskich oraz 60-lecia Dzielnicy 
i Związku Polaków w Niemczech.
Koło współpracowało ściśle z Kółkiem 
Rolniczym w Łączniku, a potem w Białej. 
Bardzo dobrze układała się współpraca 
z miejscowym RSP pod przewodnictwem 
prezesa Jana Szczurka.
 Koło prowadziło kursy gotowania 
i szycia pod kierownictwem instruktora 
delegowanego przez Kółko Rolnicze. 
Raz w tygodniu w środy prowadzono 
magiel, rozprowadzano nasiona.
 Kobiety zajmowały się wyplataniem 
wieńców żniwnych startowały w kon-
kursach, zajmowały się organizowaniem 
wieczorków towarzyskich, wspólnym 

kolędowaniem, pisaniem własnych 
tekstów do obchodów Jubileuszy itp. 
Jednym słowem nie wiadomo kiedy 
znajdowały czas na prywatne życie.
 Celem Koła było integrowanie wsi, 
frekwencja zawsze była 100%.
W latach dziewięćdziesiątych Pani Maria 
Bień zrezygnowała z przywództwa KGW, 
wówczas wybrano nową przewodniczącą 
panią E. Cibis. Koło działało jeszcze 
kilka lat, aczkolwiek nie było tak dużego 
zaangażowania w działanie i samoistnie 
nastąpiło zawieszenie działalności.
 O reaktywacji działalności KGW, 
dalszych jego sukcesach po 2000 roku 
napiszemy w kolejnym wydaniu gazety.

Firma wychodząc naprzeciw potrzebom swoich 
obecnych i przyszłych klientów 

serdecznie zaprasza do nowo otwartego biura 
w Białej, ul. Kościuszki 12 

tel. 504032606
RACHUNKOWOŚĆ 

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UE
DORADZTWO ROLNICZE

SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP

Certyfikat Ministerstwa Finansów
Akredytacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W imieniu własnym i rodziny śp. Anny Kopeckiej serdecznie 
dziękuję bliskim, znajomym, sąsiadom, pielęgniarkom oraz 

pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej za okazaną życzliwość, 
pomoc, wyrazy współczucia, uczestnictwo we Mszy 
św. i udział w ostatniej drodze naszej kochanej 

Mamy, Żony i Babci.
Dorota Solińska

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

W
 Urzędzie Miejskim w Białej (korytarz I piętro) na stano-
wisku komputerowym dostępnym dla klientów udostęp-
nione są do wglądu akty normatywne i inne akty prawne 

publikowane w: Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzien-
niku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zbiorze ak-
tów prawa miejscowego Gminy Biała.
 W sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 13 – I piętro) można:

•  nieodpłatnie pobrać w formie dokumentu 
elektronicznego akty normatywne i inne akty prawne,

•  odpłatnie otrzymać wydruk aktów normatywnych 
i innych aktów prawnych.

Burmistrz Białej

Informacja dotycząca 
udostępniania aktów prawnych
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Zebrania w sołectwach gminy Biała

 Fundusz sołecki na 2013 r. został przeznaczony na zakup rur odwadniających 
oraz organizację imprez środowiskowych. Tegoroczne środki planuje się prze-
znaczyć na budowę części drogi w kierunku Grabiny. W dyskusji wskazywano 
na niewystarczającą częstotliwość wywozu popiołu gromadzonego w kubłach 
na śmieci. Na drodze w Kolonii Otockiej występują nierówności, co powoduje, 
że woda deszczowa tworzy liczne kałuże. Poruszono również sprawy dotyczące 
udrażniania rowów.

 Za środki z funduszu na 2013 r. na boisku sportowym postawiono dwie altany, 
zakupiono piłę spalinową i meble do świetlicy wiejskiej. W ramach tegorocznych 
środków planuje się urządzenie placu zabaw dla dzieci i zakup sprzętu do zabaw. 
W zebraniu uczestniczyło wielu mieszkańców zaniepokojonych planowanym prze-
niesieniem miejscowego przedszkola do Radostyni. Burmistrz zapewnił, że placówka 
nie zostanie zlikwidowana w tym roku szkolnym. W przyszłości zorganizowany 
będzie dowóz dzieci do przedszkola w Radostyni. W dyskusji poruszono zagadnienia 
planowanej budowy farm wiatrowych i sprawy kanalizacji w sołectwach.

 Fundusz sołecki na 2013 r. został wykorzystany na wymianę instalacji elektrycznej 
i skrzynki licznikowej w obiekcie remizy strażackiej, udrożnienie dwóch przepustów 
drogowych, remont dachu na budynku świetlicy oraz na zakup kamienia na drogi 
polne. W dyskusji poruszono sprawę bulwersującą wielu mieszkańców, a dotyczącą 
budowy farm wiatrowych, odbioru śmieci komunalnych i zły stan chodnika przy 
przedszkolu w Solcu. Wymaga on niezwłocznej naprawy.

 Samorządy miejskie w przeciwieństwie do wiejskich nie dysponują fundusza-
mi sołeckimi. W dyskusji wskazywano na konieczność przełożenia granitowej 
nawierzchni na ul. Góra Wolności. Mieszkańców denerwują również psie 
odchody na terenach miejskich pokrytych trawą. Urząd Miejski rozważy moż-
liwości postawienia śmietników na psie odchody. Wskazywano na konieczność 
budowy zespołu boisk w ramach programu ORLIK, odnowę elewacji budynków 
położonych naprzeciwko baszty i zamku, oraz remontu ul. Kopernika.

 Zaproponowano postawienie dwóch lamp ulicznych na ul. Prudnickiej, po-
trzebę ograniczenia prędkości pojazdów na drodze na odcinku drogi od strony 
ul. Opolskiej w kierunku szpitala oraz ustawienia na bialskim Rynku stojaków 
na rowery.

 Za środki z funduszu sołeckiego w 2013 r. zakupiono stoły i krzesła do świe-
tlicy wiejskiej oraz kilkanaście ton tłucznia na utwardzenie dróg polnych. 
Zamontowano dwie tablice informacyjne, dofinansowany został remont remizy 
strażackiej. W 2014 r. fundusz sołecki zostanie przeznaczony na dofinansowa-
nie termoizolacji świetlicy wiejskiej w ramach lokalnego programu działania 
dofinansowywanego ze środków zewnętrznych.

 Fundusz sołecki w 2013 r. został przeznaczony na wykonanie remontu podłogi 
w świetlicy wiejskiej, wykonanie witaczy przy drogach oraz na imprezy integra-
cyjne dla mieszkańców. Środki z tegorocznego funduszu zostaną przeznaczone 
na zakup płytek i malowanie świetlicy, zakup rur oraz na imprezy integracyjne. 
W dyskusji poruszano sprawy stanu dróg powiatowych i przydrożnych rowów 
oraz źle wykonane prace na zakręcie do wsi na drodze powiatowej.

 Tegoroczny fundusz sołecki, podobnie jak w latach poprzednich został prze-
znaczony na zakup kamienia na drogi polne oraz termoizolację budynku świetlicy 
wiejskiej w ramach lokalnego programu, z którego pozyskano dodatkowe środki 
finansowe na ten cel.

Szkolenie dla rolników

Terenowy Zespół Doradztwa w Prudniku organizuje szkole-
nia w zakresie „Stosowania środków ochrony roślin sprzętem 
naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojaz-

dach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie” 
(dawniej kurs chemizacyjny).
   Takie szkolenie jest ważne przez okres 5 lat od momentu daty 
ukończenia szkolenia. Szkolenie jest jednodniowe dla osób, które 
uczestniczyły w takim szkoleniu (koszt 110 zł) oraz dwudniowe 
dla osób, które będą brać udział po raz pierwszy (koszt 160 zł). 
Po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników ustalony zostanie 
termin szkolenia.
   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i prosimy 
o kontakt z Urzędem Miejskim w Białej (tel. 77 438 85 57) lub TZP 
w Prudniku (tel. 77 436 93 70).

XII Ogólnokrajowy Konkurs
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza zasady 
udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne 2014.

   Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w 
gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie 
kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne 
prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą.
   W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami kon-
kursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy. Nad-
mieniamy, że jednym z dotychczasowych laureatów tego konkursu 
zostało gospodarstwo Reinharda i Gerdy Wollnych z Nowej Wsi.

Otoki – 14.02.

Ligota Bialska – 14.02.

Browiniec Polski – 14.02.

Biała – samorząd mieszkańców nr 1

Biała – samorząd mieszkańców nr 2

Prężyna – 21.02.

Wasiłowice – 28.02.

Rostkowice – 26.02.
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Opolska Karta 
Rodziny i Seniora

Poetyckie prezentacje

Łącznik liderem

Jan Szczurek – reprezentant środo-
wiska wiejskiego. Ukończył studia 
magisterskie na Akademii Rolniczej 

we Wrocławiu. Tam w 1973 r. ukazał się 
jego debiutancki tryptyk („Wrocławskie 
jaśminy”, „Tańczyć z Tobą”, „Dziękuję Ci 
Mamo”). Wiersze Jana Szczurka publiko-
wane były między innymi w „Tygodniku 
Prudnickim” i „Panoramie Bialskiej”, 
w kwartalniku „Metafora i Okolica 
Poetów”, miesięczniku „Radostowa”. 
Wiersze drukował również w wydaniach 
zbiorowych i almanachach „Kiedy gwar 
miasta cichnie” (Nysa 2006 r.), „Ukochali 
słowo” (Prudnik 2007 r.). „Ważne staje się 
wszystko” (Nysa 2008 r.), „Wigilie słowa” 

(Kraków 2007 r., „Ojczyzna naszych serc” 
2008 r., „Kolęda bezdomnego” 2010 r., 
„Świętość codzienna 2011 r., „Wspólnota 
poezji (Kraków 2011 r.), „Godność” 
(Kraków 2012 r.), „Słowo nie umiera” 
(Kraków 2012 r.), „Zasłuchany w ciszę” 
(Prudnik 2012 r.), „Z uśmiechem” (Kra-
ków 2012 r.), „Pejzaż intymny (Kraków 
2013 r.), „Na Roz-Staju” (Kraków 2013 r.).
 Poeta jest organizatorem i uczestnikiem 
wielu spotkań poetyckich. W spotkaniach 
poetów w Krakowie częstym uczestnikiem 
jest kard. Stanisław Dziwisz (na zdjęciu 
z Janem Szczurkiem). Aktualnie poeta 
przygotowuje zbiór wierszy i opowiadań 
poświęconych środowisku.

Pozostało pióro
Zanika instynkt, godność, odwaga,
gdy patrząc na historię
Znajdziesz wiatr, który nam pomaga.
Wschód, Zachód to błędne teorie.

Tak mądrych tysiące uczciwych rodaków
w marszu zmierza ku zagładzie 
- azymut wybrali dla świata żebraków
jak pszczoły w ojca przekwitniętym sadzie.

W sercu iskierka nadziei skrzy się, nawet płonie 
bo głupota których myśmy wybrali
zwiędnie z czasem, to nauki brane w matki łonie,
tylko to zostało w skarbcu, resztę wyprzedali.

Ojczyznę mamy taką jaką żeśmy chcieli,
wrócił na piedestał Chochoł, jego taniec.
Sięgnijmy po rozum jeszcze nie w topieli,
walczyć mi samotnie przybądźcie na szaniec.

Ci, co wolność nam obiecywali,
hipokryzji papkę zgotowali skrycie,

zniszczą wszystko, całkiem schamieli,
płacą nasze dzieci błądząc po świata suficie.

Przeciwko głupocie tylko pióro staje się orężem,
poruszyć naród, głos rozsądku zbudzić.
Rozejrzeć się za Opatrzności mężem,
życie nam umyka, przestańmy wzajemnie się 
brudzić!

Testament
Z doliny

między Górą św. Anny
a Kopą Biskupią

zbroczeni atramentem
rycerze słowa
złożą jego dar,
jak dobre wino

w piwnicy Franciszkanów
wypełniając testament

księcia Opolczyka 
spokojem rządzenia.

Dwudziestu pięciu zawodników rywalizowało w Białej podczas kolej-
nego turnieju skata sportowego. Zawody miały tradycyjną formułę tj. 
trzy rundy po 24 rozdania. Nagrodzono siedmiu najwyżej sklasyfiko-

wanych zawodników oraz zwycięzców poszczególnych rund. Sędzią za-
wodów był Paweł Kiszka. Prezentujemy najlepszych i ich dorobek.
1. Jan Mencler (Głogówek) – 2494 pkt
2. Jerzy Wybraniec (Radostynia) – 2220 pkt
3. Bernard Nowak (Pisarzowice) – 2051 pkt
4. Krystian Bryndza (Kujawy) – 1920 pkt
5. Joachim Gibas (Ligota Bialska) – 1784 pkt
6. Leonhard Wotzka (Chrzowice) – 1771 pkt
7. Andrzej Farana (Gogolin) -1751 pkt
Zwycięzcy rund
I. Jerzy Wybraniec – 936 pkt
II. Joachim Gibas – 1029 pkt
III. Krystian Bryndza – 931 pkt  jk

W grudniu 2013 r.  Gmina 
Biała podpisała Porozumie-
nie w zakresie partnerskiej 

współpracy w ramach wsparcia ro-
dzin wielodzietnych i zastępczych 
oraz os. starszych w województwie 
opolskim, do którego przystępu-
jąc wyraziła chęć wspierania inicja-
tyw na rzecz rodzin i osób starszych.

 Na podstawie niniejszego porozumienia 
Rada Miejska w Białej 12.03.2014 r. podjęła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do pro-
gramu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. 
Jest ona jednym z narzędzi wdrożenia Spe-
cjalnej Strefy Demograficznej w wojewódz-
twie opolskim. Celem wprowadzenia Karty 
jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny 
oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowa-
dzenie systemu zniżek oferowanych posiada-
czom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora. Partnerzy sami określają, 
od jakiej liczby dzieci w rodzinie wprowa-
dzą zniżki na terenie gminy. Zniżki te mogą 
być wprowadzone w każdym momencie, 
a ich wysokość i zakres zależne są od Gminy 
Biała oraz od współpracy z podmiotami pry-
watnymi na terenie gminy. W przypadku 
braku jakichkolwiek zniżek lub ulg ofero-
wanych na terenie Gminy Biała, jej miesz-
kańcy są uprawnieni do korzystania ze zni-

żek udzielonych przez instytucje kultury 
będącymi jednostkami organizacyjnymi woj. 
opolskiego oraz przedsiębiorców, którzy pod-
pisali deklarację przystąpienia do programu 
i udzielenia zniżek uprawnionym mieszkań-
com woj. opolskiego.
 Karta wydawana będzie bezpłatnie przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Opol-
skiego. W swoim założeniu ma ona stanowić 
wsparcie dla rodzin, z co najmniej dwojgiem 
dzieci, w tym rodzin zastępczych, rodzinnych 
domów dziecka, osób samotnie wychowują-
cych dzieci, a także rodzin wychowujących 
dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 
osób starszych, które ukończyły 65 rok życia 
i mieszkają w województwie opolskim.
 Chęć współdziałania z woj. opolskim przy 
inicjatywie, jaką jest Opolska Karta Rodziny 
i Seniora, wyraziło w sumie 60 przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego, w tym 
Gmina Biała. Wolę współpracy wyraziły rów-
nież instytucje kultury, będące jednostkami 
organizacyjnymi woj. opolskiego oraz przed-
siębiorstwa prywatne z terenu woj. opolskiego.
 Z uwagi na to, iż uruchomienie przedmioto-
wego programu w Gminie Biała planowane jest 
w II kwartale br., wszelkie szczegóły i wytyczne 
dotyczące wydawania i użytkowania Opolskiej 
Karty Rodziny i Seniora zostaną opublikowane 
w kolejnym wydaniu Panoramy Bialskiej.

Karina Grelich-Deszczka

Mieszkając na wsi mamy do wy-
boru dwie opcje: zająć się 
własnymi sprawami albo też 

wpływać na otoczenie, w którym te 
sprawy się dzieją. Każdy z nas, miesz-
kańców wsi podejmuje takie decy-
zje właściwie codziennie.

 Dbałość o wieś, pielęgnacja terenów 
zielonych, organizacja imprez wiejskich, 
ileż to wymaga wysiłku, 
a w dodatku nikt nam miesz-
kańcom wsi nie każe tego 
robić i tym się zajmować, nie 
ma na to żadnego przepisu, 
nikt też tego nie kontroluje. 
A jednak chcemy to wszystko 
robić, dla dobra wszystkich 
mieszkańców, dla własnej satysfakcji. W dzi-
siejszym świecie nastawionym na konsump-
cję i branie wszystkiego, zdarzyło się w naszej 
wsi coś pięknego. W trakcie przygotowywania 
sprawozdania z działań odnowy wsi w Łącz-
niku za 2013 rok, liczby stawały się coraz więk-
sze, a praca mieszkańców włożona w rozwój 
naszej wsi była ogromna. Miejscowość Łącznik 
Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego, 
została w sierpniu 2013 roku ogłoszona lide-
rem Programu Odnowa Wsi w województwie 
opolskim. Znaleźliśmy się w ścisłym gronie 70 
wsi w województwie, które są liderami.
 Wartość przedsięwzięć i projektów zreali-
zowanych w Łączniku w 2013 roku wynosi 
165 770,00 zł. Z przedsięwzięć niemate-
rialnych, którymi są imprezy, największe 
zaangażowanie wsi wystąpiło przy organi-
zacji „Dożynek Gminnych Łącznik 2013” – 
wartość tego projektu to 50 985,00 zł z tego 
około 19 tys. to praca mieszkańców, następ-
nie „Jarmark Bożonarodzeniowy w Łączniku” 
to kolejne 13 730,00 zł z tego 5900,00 zł było 
wkładem mieszkańców. Dalsze w kolejności 
projekty to imprezy naszego koła Caritasu – 
Wigilia dla samotnych, Dzień Chorych i Wiel-

kanoc – 5200,00 zł w tym praca mieszkań-
ców 3250,00 zł. Nie można też zapomnieć 
o imprezach pod nazwą „Odpryski z Bundes-
ligi” – 4725,00 zł, „Dzień Kobiet” – 1475,00 zł 
i wiele innych mniejszych bez których nasza 
wioska nie mogłaby się obejść, a które zna-
cząco wpływają na cały wizerunek wsi.
 Z przedsięwzięć materialnych najwięcej 
funduszy zostało zaangażowanych w remont 
świetlicy wiejskiej w Łączniku – 62061,00 zł, 

z tego praca mieszkańców 
to 660,00 zł, oraz zadania 
o nazwach Wiejskie Cen-
trum Rekreacji i Sportu- 20 
179,00 zł z tego praca miesz-
kańców 1290,00 zł i Moder-
nizacja przystanku autobu-
sowego – 4057,00 zł w tym 

praca mieszkańców 2100,00 zł.
 Jak wynika z przedstawionego wyżej opisu 
sprawozdania, mieszkańcy wsi Łącznik wybrali 
opcję, z której wynika, że są zainteresowani 
tym co dzieje się w naszej wsi i mają wpływ 
na to co będzie realizowane. Chciałabym 
podziękować wszystkim, którzy angażowali się 
w realizację projektów i przedsięwzięć. Orga-
nizatorom Dnia Kobiet, wszystkim wykonują-
cym koronę dożynkową, strażakom za pomoc 
przy organizacji dożynek, wszystkim miesz-
kańcom, którzy przyczynili się do tego aby 
nasze dożynki gminne wypadły tak wspa-
niale, nauczycielom i wychowawcom z ZSP 
w Łączniku, dzięki którym nasze dzieci tak 
pięknie wystąpiły podczas jarmarku, naszej 
młodzieży za odnowienie przystanku auto-
busowego według własnych planów i wizji.
 Dziękuję Radzie Sołeckiej, Zarządowi Sto-
warzyszenia Odnowy Wsi Łącznik i wszyst-
kim członkom Stowarzyszenia. Mamy piękną 
wieś i czyńmy wszystko aby była jeszcze 
piękniejsza a to stanie się tylko z udziałem 
jej wszystkich mieszkańców.

Dorota Małek

Sołectwo jest jak ziemia: 
uprawiana, nawożona, 

pielęgnowana – daje urodzaje, 
rozwija się, a leżąca odłogiem dzi-
czeje i wprawdzie coś tam urośnie, 
ale z tego tylko utrapienie..
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANE, 

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Biała, ul. Opolska 18/1
REJESTRACJA tel. 691 785 050

USŁUGI
REHABILITACYJNE 

USŁUGI MEDYCZNE
GABINET KARDIOLOGICZNY

lek.med. Jarosław Bugajski
kardiolog

GABINET INTERNISTYCZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
spec. chorób wewnętrznych- krioterapia

- laseroterapia
- magnetoterapia

- ultradźwięki
- sollux
- masaż

- konsultacje
- ECHO serca
- Holter EKG

- Holter ciśnieniowy
- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe (test wysiłkowy)
- doppler tętnic

- konsultacje
- USG brzucha
- USG tarczycy

GABINET NEFROLOGICZNY
lek.med. Tomasz Szatny

nefrolog
- konsultacje
nefrologiczne

HIRUDOTERAPIA
leczenie pijawką lekarską

Regeneracja wyrobów 
z pierza.

Pranie i czyszczenie kołder.
Oferujemy ręczniki dla firm. 

Krzyżkowice 50
tel. 77/4360988, kom. 608 769 437

Krewnym, sąsiadom, znajomym 
i wszystkim, którzy tak licznie 

uczestniczyli w ostatniej drodze 
mojej ukochanej żony
śp. Gertrudy Glinka

oraz pielęgniarce środowiskowej 
pani Elżbiecie Brylce za opiekę 

i pomoc w czasie choroby
serdeczne podziękowania składa

mąż

Biuro Rachunkowe MALEX

- roczne rozliczenie deklaracji 1% podatku 
należnego na rzecz OPS w Łączniku

- 5% rabatu z tyt. rozliczenia rocznego PIT

Łącznik, ul. Skowrońskiego 25
telefon: +48 728 949 755

czynne: Pn–Pt  1800–1930
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Dzień Kobiet w Łączniku
Nazywam się Sandra Rudolf.
Jestem mieszkanką Białej. Od lat choruję na dystrofię 
mięśniową. Jeżeli możesz pomóż mi w moich zma-
ganiach z chorobą przekazując datek z dopiskiem 
„Dla Sandry Rudolf”.

OSP w . . .

Czterdzieści pań i dwóch panów 
(oczywiście do pomocy) ba-
wiło się podczas uroczystego 

Dnia Kobiet, który odbył się 8 marca 
w Łączniku. Wspólne spotkanie pań 
z Łącznika i okolicznych wsi zorga-
nizowali członkowie Stowarzysze-
nia Odnowy Wsi Łącznik. Impreza 
odbyła się w naszej świeżo wyre-
montowanej świetlicy wiejskiej. Jak 
co roku, spotkania poświęcone są ja-
kiejś części damskiej garderoby. Były 
już torebki i kapelusz, a w tym roku 
przyszedł czas na… szpilki.
 Oczywiście na imprezę wypadało 
przyjść w jak najwyższych szpilkach, 
bo za to była nagroda w konkursie. 
Najwyższe szpilki zmierzone komi-
syjnie miały obcas wysokości 13 cm. 
Tak modne obecnie testy wiedzy, za-
witały również do Łącznika. Sześć 

,,Nie wiem, kto wymyślił szpilki,
ale wszystkie kobiety zawdzięczają mu sporo” Marilyn Monroe

pań zgłosiło się do „Wielkiego te-
stu wiedzy o wszystkim”. W naszym 
przypadku pytania dotyczyły historii 
Łącznika, wydarzeń gospodarczych, 
znanych osób z naszego terenu, biz-
nesów prowadzonych w Łączniku 
oraz cytatów ze znanych komedii. 
Największą ilość punktów - 24 na 25 
możliwych uzyskała Iza Latus z Łącz-
nika, prawdziwa bizneswoman.
 Na naszej imprezie nie zabra-
kło słodkości z cukierni Ireny Ce-
bula, a kolacje przygotowała re-
stauracja „U Hupki”. Było bardzo 
wesoło i gwarno, bo na naszych 
spotkaniach jak to na „babskich 
spotkaniach” poruszane są prak-
tycznie wszystkie tematy.

Dorota Małek - Sołtys Wsi Łącznik,
Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik.

Pozbywamy się azbestu
Do tegorocznej akcji pozbywania się z posesji azbestu do Urzędu Miejskiego w Białej 
wpłynęło 38 wniosków, o 4 mniej niż w 2013 r. Likwidacją, wywozem i utylizacją 
azbestu z posesji zajmuje się specjalistyczna firma, i jest ona w ponad 80 proc. 
dofinansowywana ze środków zewnętrznych. Można domniemywać, że zgłoszeń 
tych byłoby więcej gdyby nie to, że w miejsce usuniętego azbestu np. z zadaszeń 
zabudowań niezbędne jest wykonanie dachów z innych materiałów budowlanych, 
nieszkodliwych dla zdrowia. 


