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Święto Plonów Dni Chrzelic

P

rogram obchodów Dni Chrzelic 13.08. – 15.08. 2011 r. był
wypełniony wieloma atrakcyjnymi występami. Co najważniejsze dopisała pogoda, chociaż organizatorzy z niepokojem w sobotę obserwowali nadciągające nad wieś chmury.

W

tym roku dożynki gminne odbyły się w Śmiczu.
27 sierpnia pod namiotem na miejscowym boisku
sportowym zorganizowano zabawę taneczną z
udziałem zespołu braci Weinkopf. Główne uroczystości miały
miejsce 29 sierpnia. O godz. 11,00 w kościele parafialnym w
Śmiczu pw. św. Katarzyny proboszcz ks. Reinhold Gordzielik
odprawił uroczystą mszę św. w intencji rolników gminy Biała
i ich rodzin.
dokończenie na str. 7

II Euroregionalne
Mistrzostwa w Wyścigach
Drezyn Ręcznych
czytaj na str. 7

Tegoroczne Dni Chrzelic rozpoczęto od I Gminnego Rajdu Nordic Walking. Uczestnicy mieli do pokonania kilkukilometrowe trasy. Za udział w rajdzie otrzymali
pamiątkowe certyfikaty. Pierwszy dzień pod namiotem na miejscowym boisku sportowym był Dniem Mniejszości Niemieckiej. Wystąpiły: chrzelicki zespół młodzieżowy ARIAM, chóry - SENIORES z Łącznika, DIE NEUDORFER z Nowej Wsi i
ZGODA z Chrzelic. O 20-tej rozpoczął się koncert chrzeliczanki Andrei Rzyszki, a
po występie odbyła się zabawa taneczna
dokończenie na str. 6
z udziałem zespołu MICHEL.

Będzie bezpieczniej

S

trażacy z Pogórza – o czym już pisaliśmy – postanowili zakupić
w Niemczech od jednej z tamtejszych jednostek pożarniczych samochód bojowy IVECO. Zastąpi on wysłużonego
starego „Żuka”. Obecnie prowadzona jest – jak informuje prezes
pogórzańskiej OSP Hubert Luda - zbiórka pieniędzy i złomu, aby
pozyskać niezbędne środki na zapłatę za nabyty pojazd. Ponadto
potrzebne jest zakupienie niezbędnego wyposażenia do wozu
bojowego.
dokończenie na str. 8
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Nasze codzienne sprawy
- W tym roku rozebrane zostały blaszane
garaże przy ulicy Szkolnej w Białej,
stojące w miejscu w którym planuje
się remont murów miejskich i urządzenie placu rekreacyjnego. I nic się w
tym zakresie nie dzieje. Zdaniem części
mieszkańców gdyby nie pośpieszono się
z ich rozbiórką gmina zyskałaby jeszcze
w tym roku dodatkowe środki finansowe z tytułu opłat za ich użytkowanie.

- Wiele kontrowersji w różnych częściach
kraju wywołuje wysokość opłat za przedszkola, które są ustalane przez lokalne
samorządy. Jak te sprawy przedstawiają
się na terenie naszej gminy?
- Dotychczasowa opłata za pobyt
dziecka w przedszkolu wynosiła 95 zł.
Obecnie stawka godzinowa za pobyt
dziecka w placówce przedszkolnej
wynosi 1,70 zł. Gdyby wydłużyć
godziny pracy przedszkoli z pięciu do
ośmiu godzin opłata ta wzrosłaby do
107 zł miesięcznie czyli o 12 zł. Pragnę
również zwrócić uwagę, że rodzicom
naliczane są opłaty za rzeczywisty
pobyt godzinowy dzieci w placówce.
- Słyszeliśmy od mieszkańców
Gostomi, że rodzice dzieci chcieli aby
ich przedszkole było czynne osiem
godzin dziennie, ale władze gminy nie
wyrażają na to zgody. Czy to prawda?
- Nie wiem kto opinie tego typu rozpowszechnia, ale nie polegają one na prawdzie. Jest ustalona stawka godzinowa za
pobyt dziecka w przedszkolu i nic nie
stoi na przeszkodzie aby wydłużyć czas
pracy placówek. Oczywiście rodzice
muszą na takie rozwiązanie wyrazić
zgodę. Nie możemy na przykład
tworzyć oddziału ośmiogodzinnego
jeśli tylko nieliczni rodzice są za takim
rozwiązaniem. To zrozumiałe.
- Budynek przy ulicy Kościuszki
26/28 w Białej został przygotowany
do zasiedlenia kilka tygodni temu,
jednak przyszli lokatorzy nie mogli
się wprowadzić, ponieważ nie był
on podłączony do sieci elektrycznej.
Dlaczego?
- Były problemy z instalacją energetyczną, ale to nie my za to ponosimy
winę. Obecnie każde mieszkanie ma
prąd, sądzę, że wszyscy którym przydzielono mieszkania w tym budynku
będą mogli tam zamieszkać już od
pierwszego października.
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września odbyła się siódma
w obecnej kadencji sesja Rady
Miejskiej w Białej. Klaudia Kopczyk
– skarbnik
gminy przedstawiła
informację o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
W okresie tym dochody gminy wyniosły
15.658.224 zł co stanowi 52,03% wykonania rocznego planu dochodów,
natomiast wydatki zamknęły się kwotą
14.042.225 zł tj. 43,63% planowanych
wydatków rocznych.
Informację o stanie przygotowań
placówek oświatowych do roku szkolnego 2011/2012 omówiła Maria Tomala
– zastępca burmistrza.
Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- zmiany uchwały dotyczącej uchwa-

Z burmistrzem Białej
Arnoldem Hinderą
rozmawia Ryszard Nowak

- To prawda, że mielibyśmy dodatkowe
wpływy z tytułu użytkowania garaży.
Prawda jest również i taka, że zainteresowani o zamiarze likwidacji blaszanych garaży byli poinformowani już w
2008 roku. Liczyliśmy, że uda nam się
w tym roku pozyskać na remont murów
obronnych przy ulicy Szkolnej środki z
zewnątrz, co umożliwiło przeprowadzenie
zamierzonych prac. Niestety nie udało się
z przyczyn niezależnych od nas.

Wrześniowa sesja w Białej
lenia wieloletniej prognozy finansowej
gminy na lata 2011 – 2027,
- zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
- zmian w statucie gminy.
Radni podjęli również uchwałę
w sprawie utworzenia dwóch odrębnych obwodów głosowania w wyborach
do Sejmu i Senatu RP. Będą one zlokalizowane w bialskim szpitalu i Domu
Pomocy Społecznej w Grabinie.
Uznano za bezzasadną skargę
jednego z mieszkańców Białej na działalność burmistrza i pracowników Urzędu
Miejskiego skierowaną do Wojewody
Opolskiego, a dotyczącą spraw mieszkaniowych. Sprawę tę rozpatrywała
Komisja Rewizyjna Rady.

- Co z sąsiednimi będącymi w fatalnym
stanie budynkami przy tej ulicy pod
numerami 22 i 24?

Wybory parlamentarne

- Te budynki nie nadają się do remontu,
dlatego zamierzamy je wyburzyć. W
tym miejscu planowana jest budowa
wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Dnia 9 października 2011r wybierać będziemy posłów i senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przekazujemy mieszkańcom naszej gminy istotne informacje dotyczące wyborów:

- Jak funkcjonują placówki oświatowe
po reorganizacji systemu oświaty na
terenie gminy?
- Nie występują problemy organizacyjne. Tylko w pierwszych dniach
mieliśmy problemy z dowozem uczniów
do szkół, ale to się już zmieniło.
- Trwają prace przy budowie
nawierzchni i chodników na ulicach
Asnyka, Eichendorfa i św. Kamila w
Białej. Kiedy te prace się zakończą?
- Postęp blokują prace związane z badaniami archeologicznymi na które nie
mamy najmniejszego wpływu.
- A kto zapłaci za wydłużający się czas
realizacji tej inwestycji?
- Na pewno nie gmina, być może wykonawca. Te sprawy regulują odrębne
przepisy.
- Jakie jeszcze zadania inwestycyjne
będą realizowane w tym roku?
- Ogłoszony został przetarg na remont
ulicy 1-go Maja wraz z modernizacją
części chodnika. Być może uda nam
się na zapleczu Urzędu Miejskiego
zbudować parking. Cieszy mnie to, że
nową nawierzchnię otrzymała droga
do Śmicza.
- Czy będą również realizowane inne
inwestycje?
- W ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich postanie w Łączniku kompleks sportowy, natomiast w
Wilkowie trwają prace przy budowie
terenu rekreacyjno – sportowego.
Niedługo zakończone zostaną prace
przyłączeniowe budynków przy ulicy
Nyskiej w Białej do kanalizacji sanitarnej.
Dziękuję za rozmowę.

• Siedziby obwodowych komisji wyborczych pozostały bez zmian a więc
głosować będziemy w tych samych
lokalach wyborczych co w ostatnich
wyborach.
• Zwiększona została do 4 liczba lokali
wyborczych dostosowanych dla
potrzeb osób niepełnosprawnych
i są to lokale:
- Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 2 w Białej z siedzibą w Urzędzie
Miejskim,
- Obwodowej Komisji Nr 3 w Białej
z siedzibą w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu Turystyki
i Rekreacji,
- Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 5 w Łączniku z siedzibą w Publicznym Gimnazjum,
- Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 14 w Solcu z siedzibą w Sali Samorządu Mieszkańców.
Wyborca niepełnosprawny, na swój
wniosek, może głosować w jednym
z wybranych przez siebie lokalu dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wniosek taki należy złożyć najpóźniej
do dnia 26 września 2011r. w Urzędzie Miejskim w Białej w Ewidencji
Ludności.
• Z głosowania przez pełnomocnika
może skorzystać wyborca posiadający
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
oraz wyborca, który najpóźniej w dniu
głosowania ukończy 75 lat.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należało
złożyć do Burmistrza Białej najpóźniej

do dnia 29 września 2011r.
Bliższe wyjaśnienia w zakresie procedury udzielenia pełnomocnictwa
można uzyskać w Urzędzie Miejskim
lub pobrać z strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
• Wyborca zmieniający miejsce zamieszkania przed dniem wyborów może
otrzymać zaświadczenie o prawie do
głosowania w miejscu pobytu w dniu
wyborów.
Wniosek (złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej)
o zaświadczenie można składać
w Urzędzie Miejskim w Ewidencji
Ludności najpóźniej do dnia 7
października 2011r.
• Zmianie ulegają godziny głosowania,
obecnie głosować będziemy w godzinach od 700 do 2100.
Na koniec przypominamy o zabraniu do lokalu wyborczego dokumentu tożsamości gdyż komisja
wyborcza przed wydaniem karty do
głosowania zobowiązana jest sprawdzić tożsamość wyborcy na podstawie
dowodu osobistego lub każdego innego
dokumentu z fotografią.
Każdy mieszkaniec, który chce
uzyskać bliższe informacje czy wyjaśnienia w zakresie zbliżających się
wyborów parlamentarnych może
zwrócić się o ich uzyskanie do Urzędu
Miejskiego w Białej do połnomocnika
ds/wyborów – Sekretarza Gminy Biała.
Pakiet informacji wyborczych
umieszczony jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
pod adresem www.bip.biala.gmina.pl
w zakładce: Wybory do Sejmu i do
Senatu RP 2011.
Grażyna Biały
Sekretarz Gminy

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.



PANORAMA BIALSKA  wrzesień  2011

Duże osiągnięcia
małego szpitala

Anna Myszyńska

M

isją bialskiego szpitala im. Św.
Elżbiety w Białej są słowa „Pomagamy odzyskać zdrowie”. I ta idea
jest od wielu lat realizowana, co przejawia się efektowną pracą całego personelu placówki. Bialski szpital cieszy się
uznaniem nie tylko pacjentów z terenu
Opolszczyzny, ale również wśród krajowych środowisk naukowych i medycznych. O uznaniu dla pracy placówki
świadczą osiągane w latach poprzednich
wysokie miejsca w rankingach bialskich szpitali. Praca i badania naukowe
w zakresie medycyny tu prowadzone są zauważane nie tylko w kraju,
ale również za granicą.
Wyrazem tego może być zaproszenie przedstawiciela szpitala na forum
medyczne do chińskiego miasta Chongqing przez Yao Lu - Prezydenta EPS
Global Medical Devepoment INC
z Kanady, który odbędzie się w dniach
21 – 23 października.
Konferencja pod nazwą EPS 2011
Chogqing Internacional Forum on Sports
Medicine zostanie poświęcona najnowszym technologiom i technikom stosowanym w medycynie sportowej. Warto
podkreślić, że rozważania naukowe
oparte na wiedzy zawodowej i proponowane w tym zakresie przez bialską
placówkę zostały wysoko ocenione
przez EPS Global Medical Devepoment INC. Na Forum zaproszeni zostali
lekarze, naukowcy i techniczni eksperci,
aby przedyskutować najnowsze technologie i techniki w medycynie sportowej
i postęp badań w tym zakresie. Przedstawicielowi bialskiego szpitala zaproponowano wykład naukowy na te tematy.
Takie spotkania pozwalają na nawiązanie międzynarodowej współpracy.
Służyć ma ona poprawie opieki nad zdrowiem ludzkim. W zaproszeniu czytamy
m.in.: „Jesteśmy bardzo zainteresowani
Waszym artykułem opublikowanym
w „Wiadomościach Lekarskich”. Ten
artykuł zawiera kilka nowych koncepcji,
które mogą wpłynąć na środowiska
naukowe na świecie. Nadarza się doskonała okazja aby wnieść do globalnej
medycyny sportowej Wasze osiągnięcia
naukowe w tym zakresie”.
EPS jest kanadyjską firmą konsultacyjną, która dąży do budowy szerokiej platformy globalnej komunikacji
pomiędzy medycznymi naukami i technologią, a naukowcami i środowiskami
lekarskimi na świecie.
Działania te mają na celu również
ściślejsze powiązanie rozwoju technologii medycznych z nauką i doświadczeniami menadżerskimi.
Warto podkreślić, że w małym
bialskim szpitalu, położonym na południu Opolszczyzny są od lat sprzyjające
warunki do wszechstronnego rozwoju
kadry lekarskiej. Tu prowadzi się wiele
prac badawczych i badań naukowych
czego efektem jest ponad pięćdziesiąt opublikowanych prac naukowych.
Wyrazem uznania dla tych osiągnięć
są zaproszenia lekarzy do wygłaszania
ustnych referatów na światowych
zjazdach naukowych. Jednym z nich
jest zaproszenie na październikowe
Forum do Chin. Bialscy lekarze
są cenieni w środowiskach medycznych
jako uznani wykładowcy, którzy dzielą
się swoimi osiągnięciami i wynikami
badań z naukowcami i lekarzami z całego
świata.
(n)

B

Abiturienci

ialskie Liceum moł już 65 lołt.
Przed tyj boło w naszyj zomku
- terołz banie wiałże ze 30 rokow
jak se przekludziyli do wielkyj nowo
wybudowanyj szkoły przi Staryj Mieście.
Wszystko ze stary szkoły wyrajmowali,
choć niewiela se z tygo w nowyj szkole
przydało. Trocha wyciepli, trocha porambali ale jedno co przeniyśli w całości
do nowy szkoły - to były tabla. Tablo
to jest taki łobrołz kaj som prziłonaczone
fotografki jednej klasy abiturientów
ze swoimi profesoroma. Tak jak wisiały
piyrwyj w zomku w auli jeden rocznik
za drugi - tak wiszom terolz w nowyj szkole
zaś jeden po drugi w auli i na koridorze,
razał z tymi już nowymi. Kole nołs zrobiło
se cicho, staroł droga, wyłożonoł polnymi
kamienioma, chtore pamiałtajom Grołfa
Prószkowskiego, do chtorygo zomek
400 lołt tymu nołleżał, poleku zaczła
zarołstać trołwom. Ucichnoł zwonek
na pauza, chtoryj słyszałach co godzina
aż w mojej izbie, i po chtóryj wylało
se z wielki larma morze dzieci i starszych uczni, bo w zomku była tyż szkoła

podstawowa. Jedno co zarołz se nie straciyło - to byli zakochani licealiści, chtorzy
mieli za naszymi zygródkoma zarołz
za szkołom swojał droga na łąki i nad
rzyka, na co do dzisiaj padajom Blejch.
Łoni przichodziyli jeszcze z nowy szkoły
na swojom ścieżkał pierszyj miłości. Dzierzeli se za rałki i nie wiedzieli nic naobkoło siebie. Mie tyż ni - jak ech tał hakała
i mojom oberibał sadziyła. Tom polnom
drogom uciekali tyż uczniowie na wagary,
bo żołdyn ich tał nie widział. Szkoda
mi było ty szkoły. Dugo nie mogłach przibadać do zawartych i ciemnych łokien.
Na szpilplacu tyż se fusbal skończył,
kaj chopcy rombali w kożdyj pauzie,
a ci co byli w internacie to jeszcze popołojdniu z naszymi synkoma grali .Straciyli
se tyż ci, co za naszyj pota wdycki znołdli
jakie miejsce na tyj drodze co by se trocha
pouczyć. Choć se wykludziyli do nowy
szkoły, dość daleko łod nołs, to se ich dalej
wszystkich znało, bo my mieli zakład
fotograficzny, chtóry do dzisiej jeszcze
jest,a prowadzi go po swoich łojcach,
tyż absolwent Bialskiego Liceum, Paweł

Myszyński. tak iż, jak przijdzie kwiecień,
mołj i czerwiec, to zaś przydom robić
fotografki do tabla. W poczekalni zrobi
se cisba i jest gośno. Tak jak każdy rok
dziołchy nie wiom se rady jakoł bluza
majom se łoblyc - czy biołom z ciymnyj
kraglał, czy ćmawoł z biołyj kraglał Abo
jakom szlajfom. Wdycki boła ta samoł
komedyjoł. Kożdoł dziocha chciała fajnie
trefić, bo to przecał pamiontka co możno
banie wisieć w szkole zaś 65 lołt, tak jak
ty piyrszy ze stary szkoły. No i majom
prawie, banom se mogły pochwołlić jakie
to były za modu paradnice. Ze synkoma
nie było nigdy problemów, łoblykli
biołom koszula, do tygo szlips abo ligał
prziłonaczyli, na to szakiet i byli fertig.
15 lołt tymu nasze liceum obchodziyło
50 lołt istnieniał. Zrobiyli wielki zjazd
wszystkich roczników. Zjechali do Białej
ze wszystkich stron świata. Niechtórzy
syjmli swoje tablo ze ściany i dali se
z nim knipsnołć a poti porachowali siyła
ich jeszcze łostało. Niechtórzy w nowyj
szkole wcale se nie chcieli dać do kupy
zrobic łobrołska, jyno przed starom
szkołom w zomku ustawiyli se do fotografki. Starsi panołczkowie czampli se
na przodku, jyno prosiyli fotografa,
co by się uwijał z tyj knipsowani, bo choć
czujom se modo jak piyrwyj, to kolana
jednak nie chcom se już tak łonaczyć,
i śmiechu boło przi tyj połno.
A co to banie dali z naszi Liceum , jak
nie ma piyrszy klasy w tyj roku. Możno
za dwa lata jyno spomnienia i tabla
łostanom

Podziękowanie
Wszystkim moim Przyjaciołom, Znajomym, Burmistrzowi Białej Arnoldowi Hinderze, Chórowi DFK
z Nowej Wsi, Justynie Grelich, Sandrze Brechmer, Pracownikom Ośrodka Kultury w Białej za życzenia,
piękne bukiety kwiatów, za prowadzenie, oprawę muzyczną, dekorację, przygotowanie poczęstunku, a
przede wszystkim za tak liczną obecność na moim Jubileuszu 80-lecia urodzin
Z głębi serca płynące podziękowania składa
Anna Myszyńska

Otwarcie nowego lokalu z tradycjami
13 sierpnia nastąpiło oficjalne
otwarcie znanej od lat
w Białej kawiarni i restauracji
„Malwa”. Ta mieszcząca się
w centrum miasta placówka
gastronomiczna od 1990
r. stanowi własność Janiny
Braun. Pomieszczenia wymagały remontu, ale pani
Janina marzyła o rozbudowie
placówki.
W 2009 r. rozpoczęła jej remont
i rozbudowę, a w spełnieniu zamierzeń pomogło jej pozyskanie środków
unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego. Obiekt mieszczący się
dotychczas w zabytkowej kamienicy w północnej części bialskiego
Rynku został znacznie rozbudowany
na zapleczu od strony placu zabaw dla
dzieci. Znajduje się w nim przestronna
sala konsumpcyjna z bufetem i sala
bankietowa, umożliwiająca organizowanie niedużych imprez jubileuszowych i okolicznościowych. A tych
zapewne nie zabraknie. W zabytkowych
piwnicznych pomieszczeniach z cegły
znajduje się bilard , kuta brama z rycerzem w zbroi strzeże dostępu do tunelu,
który według niepotwierdzonej legendy
przebiegał pod Rynkiem.
Pani Janina przez dwa lata

zmagała się z budowlanymi problemami, ale nie poddała się. Trzeba
było w tym czasie pokonać wiele
trudności i problemów, tych budowlanych i administracyjnych. Obecna
„Malwa” posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię i oferuje szeroki wybór
posiłków i dań gastronomicznych.
13 sierpnia uroczystość otwarcia
lokalu rozpoczęła się od symbolicznego
przecięcia wstęgi, którego dokonała
właścicielka Janina Braun i burmistrz
Arnold Hindera. Z prawdziwą dumą
końcówki wstęgi trzymali dziesięcioletni Marco i jego pięcioletnia siostra

Sara, którzy mieszkają w Mannheim.
Wśród zaproszonych gości dostrzegliśmy oprócz burmistrza z żoną
między innymi wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej Jacka Czerwińskiego
i radną Elżbietę Malik. Pani Janina
przygotowała dla gości poczęstunek.
W dniu otwarcia lokal oferował
smaczne włoskie lody gratis. Chętnych
do konsumpcji było wielu. Nam pozostaje życzyć pani Janinie powodzenia
w dalszych działaniach, ponieważ
odwagi i samozaparcia jej nie brakuje
co udowodniła przez dwa lata zmagań
z budową. Powodzenia pani Janino!
(n)
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Konkurs
„Piękna Wieś
Opolska 2011”
rozstrzygnięty
`W konkursie Stowarzyszenia Odnowa
Wsi Opolskiej pod nazwą „Piękna Wieś
Opolska 2011” w kategorii „Najlepszy
projekt odnowy wsi” III miejsce zajęło
Pogórze, którego mieszkańcy zgłosili do
udziału w ramach projektu „Ocalić dziedzictwo naszych przodków” odnowioną
w centrum wsi kapliczkę św.Rocha, z którą
związane są legendy. Kapliczka w tym roku
obchodzi jubileusz stupięćdziesięciolecia, W
tym roku w czasie sierpniowych obchodów
Święta Plonów pamiątkową tablicę ufundowaną przez mieszkańców z okazji jubileuszu
poświęcił łącznicki proboszcz ks. Manfred
Słaboń. W czasie ostatnich dwóch lat prace
nad przywróceniem obiektowi sakralnemu
dawnej świetności pracowało około dwustu
Pogórzan.
Również trzecie miejsce w kategorii
„Najpiękniejsza zagroda wiejska” przypadło Barbarze i Ryszardowi Hanko z Białej.
Oboje prowadzą produkcję roślinną i usługi
na rzecz rolnictwa. Ich odnowione zabudowania posesji i gospodarcze zachowane zostały w dotychczasowym kształcie
harmonizującym z otoczeniem. W kilku
miejscach posesji urządzono trawniki
z krzewami i drzewami oraz skwery, które
stanowią doskonale wkomponowują się
w układ z otoczeniem.

Kredyt
długoterminowy
dla gminy
Na wrześniowej sesji Rada Miejska w Białej
podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu
długoterminowego w kwocie 1.3080.000 zł
z przeznaczeniem na:
- budowę dróg i chodników w Białej na ulicach
Kochanowskiego, św.Kamila, Eichendorfa
i Asnyka (1.000.000 zł),
- budowę drogi dojazdowej do pól w Śmiczu
(100.000 zł),
- doposażenie kotłowni w szkole podstawowej
w Łączniku w bufor grzewczy (100.000 zł),
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w Białej przy ulicach: Asnyka i św. Kamila
(80.000 zł),
- dokapitalizowanie spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej (100.000 zł).

Gminne Centrum Kultury w Białej
zaprasza wszystkich chętnych
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

do nauki gry na:
• gitarze • instrumentach dętych
i klawiszowych •
do zespołów:
• wokalnych • teatralnych •
• tanecznych: - mażoretkowy - nowoczesny
- towarzyski
Oraz na zajęcia:
• plastyczne • fitness •
Zgłoszenia obejmują wszystkie
kategorie wiekowe.
Zgłoszenia przyjmujemy tel. 77/ 4387-026.
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dokończenie ze str. 1

Dni Chrzelic

Nowy rok szkolny
ze zmianami
1 września w szkołach całego kraju odbyła się inauguracja
nowego roku szkolnego 2011/2012. Placówki oświatowe
na terenie bialskiej gminy będą funkcjonowały w zmienionym kształcie organizacyjnym.

nowo – jagodowa), a III KGW Piątkowice. Organizatorzy ufundowali
dla uczestników konkursu nagrody
rzeczowe. Wiele pracy w jego zorganizowanie włożyła Monika Kozaczek z
OODR.
Pod namiotem wystąpili chrzeliccy
monocykliści, a Eryk Murlowski przygotował wspólnie z zawodnikami pokazy
sztuk walk wschodnich. Wzbudziły one
duże zainteresowanie zgromadzonej
publiczności. Publiczność zabawiał
również kabaret BRUNO. Wieczorem
pod namiotem wystąpił zespół Hanys
Bynd, a następnie odbyła się zabawa
taneczna.
Poniedziałek upłynął pod znakiem
piłkarskich zmagań. Odbył się turniej
piłkarski o puchar Burmistrza Białej.
Uczestniczyło w nim sześć drużyn
piłkarskich rozgrywających 20-minutowe mecze w dwóch grupach. Sędziami
zawodów byli Herbert Rzyszka i Rafał
Żelazko. W finałowym pojedynku LKS
Polonia Biała zwyciężyła LZS Kolnowice – 1:0, a walce o trzecie miejsce LZS
Chrzelice po remisowym pojedynku 1:1
pokonał LZS Pogórze w rzutach karnych
5:4. Bez wątpienia niespodzianką było
zajęcie przez zespół Polonii Luks Pogórze
dopiero czwartej lokaty w tym turnieju.
W zorganizowanie tegorocznych Dni
Chrzelic najwięcej wysiłku włożył
komitet organizacyjny w składzie:
Teresa Tarach, Robert Roden, Michał
Luty, Eryk Murlowski i Grażyna Dolak.
Po raz pierwszy do współpracy udało się
zaangażować chrzelicką młodzież. I to
cieszy organizatorów. Organizatorami
tegorocznych obchodów były chrzelickie
organizacje: Stowarzyszenie KGW, OSP,
LZS, Koło DFK i Stowarzyszenie Odnowa
Wsi. Nie bez znaczenia była pomoc w
zorganizowaniu imprez udzielona przez
Gminne Centrum Kultury w Białej.
Tekst i zdjęcia Ryszard Nowak

złożył również bialski burmistrz
Arnold Hindera. Na zakończenie
odbył się krótki występ artystyczny
w wykonaniu uczniów. Następnie
już w pomieszczeniach klasowych
uczniowie spotkali się ze swymi
wychowawcami.
Na inauguracji roku szkolnego w Łączniku zgromadzonych
uczniów, rodziców, nauczycieli
i bialskiego burmistrza powitał
dyrektor Janusz Siano. Zaapelował
on w krótkim wystąpieniu o dobrą
współpracę z uczniami klas IV – VI
uczących się dotychczas w Pogórzu,
który w związku z reorganizacją
sieci funkcjonowania placówek
szkolnych są obecnie uczniami
w łącznickiej Szkole. Naukę rozpoczęło 131 uczniów w klasach I – VI,
w tym 13 pierwszoklasistów. Podziękował za przeprowadzone w szkole
prace remontowe w czasie wakacji
Krzysztofowi Glombitzy – dyrektorowi bialskiego Biura Obsługi Szkół.
Życzenia uczniom, nauczycielom
i rodzicom złożył również burmistrz
Białej.

Inauguracja roku szkolnego w Łączniku.
Justyna Kollek z Wasiłowic i Mateusz Cziomer z Radostyni
– dn. 06.08.2011 r. Biała
Elżbieta Walczyk z Grabiny i Sebastian Lisoń z Przechodu
– dn. 08.08.2011 r. Grabina
Manuela Badura z Gostomi i Paweł Woźny z Leverkusen
– dn. 20.08.2011 r. Solec
Aleksandra Kaul ze Śmicza i Dominik Laxy z Opola
– dn. 24.08.2011 r. Śmicz
Anna Gaida z Gostomi i Łukasz Martyna ze Ścinawy Nyskiej
– 27.08.2011 r. Gostomia
Joanna Badura z Solca i Roman Jureczko z Jemielnicy
– 03.09.2011 r. Solec
Sabina Barysz z Wasiłowic i Aron Daniel z Ogiernicz
– 03.09.2011 r. Biała

Złote gody

Wiele atrakcji dostarczyły niedzielne
imprezy. Tradycyjnie odbyły się już V
Międzynarodowe Zawody Strażackie
z udziałem dwóch OSP z Czech – SDH
Radslavice i SDH Lhota. W zawodach
wzięli udział zawodnicy z OSP w Zielinie,
Łączniku, Białej, Nowej Wsi, Racławiczek, Chrzelic, Rzymkowic i Prężyny.
Nagrody rzeczowe dla uczestniczących
drużyn ufundowało Starostwo Powiatowe w Prudniku. Strażackie zmagania
składały się z eliminacji sprawnościowych
i ćwiczeń bojowych. Zwyciężyła drużyna
OSP z Zieliny, przed OSP Łącznik i czeską
SDH Radslavice. Puchary dla uczestniczących drużyn ufundował przewodniczący bialskiej Rady Miejskiej Robert
Roden. Uczestnicy strażackich zmagań
mogli posilić się tradycyjną strażacką
grochówką, którą przygotował Adrian
Kamionka i Paweł Zoń przy pomocy
chrzelickich strażaczek. Jeden z czeskich
strażaków przyjechał do Chrzelic na
starym motorowerze pokonując trasę 150
km.
W niedzielę odbył się również konkurs
kulinarny pod nazwą CHRZELICKIE
SPECJAŁY. Konkursowe zmagania
oceniała komisja pod przewodnictwem
Renaty Wojas. Organizatorem konkursu
był Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Chrzelice oraz Opolski Związek Kół i
Organizacji Rolniczych. W konkursie
w kategorii potraw z zastosowaniem
grzybów i owoców leśnych zwyciężyła
Dagmara Hakman (pasztet z grzybami),
II miejsce zajęło Samodzielne KGW w
Chrzelicach (leśny stół), a III KGW Wilamowice (przysmak Gór Opawskich).
Wyróżniono ponadto KGW w Radostyni, Piątkowicach i Czyżowicach.
W kategorii nalewek I miejsce zajęło
KGW w Czyżowicach (nalewka ziołowa),
II – Grażyna Kosińska (nalewka mali-

Od 1 września na terenie bialskiej
gminy istnieją dwa zespoły szkolno
– przedszkolne – w Białej i Łączniku.
W skład bialskiej placówki wchodzą
dotychczasowe samodzielne szkoły
podstawowe w Śmiczu, Radostyni
i Gostomi jako szkoły trzyklasowe
szkoły filialne oraz działające na tym
terenie przedszkola. Do zespołu
szkolno – przedszkolnego w Łączniku należy filia obecnej trzyklasowej
szkoły podstawowej oraz przedszkola
działające w północnej części gminy.
O tych zmianach organizacyjnych
pisaliśmy już na naszych łamach.
Do bialskiego zespołu szkolno –
przedszkolnego w placówce w Białej
uczyło się będzie 309 uczniów, w tym
41 pierwszoklasistów.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego zaczęło się w szkolnej hali
gimnastycznej od odśpiewania
hymnu
szkolnego.
Zebranych
powitał dyrektor Lesław Czerniak,
który życzył uczniom osiągnięć
w nauce, rodzicom wyrozumiałości
i opieki nad dziećmi, a nauczycielom sukcesów w pracy pedagogicznej. Życzenia zgromadzonym

Łucja i Bronisław Rygiel

zam. Kolnowice ślub: 02.09.1961 r.

Elżbieta i Alfons Glinka

zam. Łącznik ślub: 11.09.1961 r.

Maria i Zdzisław Czerscy

zam. Biała ślub: 16.09.1961 r.

Erika i Gerhard Klinke

zam. Krobusz ślub: 30.09.2011 r.
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Dożynkowe święto w Pogórzu

Od

kilku lat tradycyjnie
w sierpniu w Pogórzu
organizowane są wiejskie dożynki.
Po poświęceniu korony żniwnej
i darów wykonanych z tegorocznych
zbiorów dożynkowy korowód wyruszył pod kapliczkę św. Rocha, gdzie
łącznicki proboszcz ks. Manfred
Słaboń poświęcił pamiątkową
tablicę na jednej ze ścian kapliczki
upamiętniającą jubileusz jej stupięćdziesięciolecia istnienia. Kapliczka
ta kilka miesięcy temu została odremontowana, przy aktywnym udziale
Pogórzan. Została ona zgłoszona
do jednej z konkursowych kategorii tegorocznej edycji konkursu
„Piękna Wieś Opolska” pod nazwą
„Najlepszy projekt Odnowy Wsi”.
Następnie korowód wyruszył
w kierunku miejscowego kościoła
pw. Św. Edyty Stein, gdzie została
odprawiona uroczysta Msza dożynkowa w intencji miejscowych
rolników i ich rodzin.
Po mszy na boisku wystąpiły
z programem artystycznym dzieci
z miejscowej szkoły podstawowej,
a następnie popularny na Śląsku
zespół Dominika i Janusz Żyłka.
Tegorocznymi starostami dożynek

Najwyższe podium
W

ubiegłym sezonie tanecznym 2010/11 – tancerze Studia Tańca
Adamant i grup turniejowych STARS
kolejny raz udowodnili, że nie mają sobie
równych w powiecie, województwie i kraju.
A zaczęło się już w marcu na XIV Mistrzostwach Polski Cheerleaders będących
równocześnie eliminacjami Mistrzostw
Europy Cheerleaders. Nasze debiutantki
– MINI STARS z Głogówka – zdobyły
w kategorii POMDANCE brązowy medal.
To ogromny sukces dla dzieci, które naukę
tańca rozpoczęły zaledwie półtorej roku
wcześniej. Nasze fantastyczne dzieciaki
z grupy LITTLE STARS utrzymały ubiegłoroczną – IV – pozycję w kategorii cheerdance pokonując dziewięć zespołów między
innymi z Płocka, Krakowa i Warszawy.

2011” w Prudniku zwyciężając we wszystkich kategoriach. Podobnie podczas tegorocznego Wojewódzkiego Przeglądu
Zespołów Tanecznych „FAN-TAN”. MINI
STARS z Głogówka – nasza najmłodsza
grupa – uplasowała się na III miejscu.
LITTLE STARS w kategorii etiudy tanecznej
w układzie „Let’s Dance” oraz w kategorii
street dance za choreografię „Cheer kids”
zdobyły bezapelacyjnie dwa I miejsca.
W tych samych kategoriach tanecznych,
ale innej wiekowej, nasze dziewczęta z grupy
Gold Stars również wywalczyły podwójne
I miejsce za choreografie „Gabrielle”
i „Cheermix”. To ogromny sukces również
dla nas – choreografa, trenerów i instruktorów.
Taniec w zespole Stars to nie tylko

Już miesiąc później cztery reprezentantki
naszej gminy wystartowały w Krajowych
Mistrzostwach International Dance Organisation w Tańcach Par w Lublinie. Olga
Kowalczyk i Kamila Batel zadebiutowały
w kategorii Salsa Solo Shine, natomiast nasze
solistki – Wiktoria Batel i Klaudia Perdek
obroniły ubiegłoroczny tytuł Mistrzyń
Polski. W kategorii mini formacja Latino
Show wystąpiły wspólnie z reprezentantką
Salsomanii Opole – Moniką Kołodziej –
w znanym bialskim mieszkańcom układzie
„Baile Canario”. W kategorii Latino Show
Solo Female nasze dziewczęta również
okazały się bezkonkurencyjne. Klaudia jako
„Surpresa” (niespodzianka) wywalczyła
ZŁOTO, a Wiktoria w układzie „Pozytywka”
SREBRO! W maju wszystkie grupy turniejowe STARS wystartowały w Powiatowym
Przeglądzie Zespołów Tanecznych „RYTM

ciężka praca, to także świetna zabawa, dużo
radości, wyjazdy, imprezy integracyjne dla
dzieci i rodziców. To również możliwość
zaprezentowania się przed naszą ulubioną
lokalną publicznością, której serdecznie
dziękujemy za wsparcie i ciepłe słowa.
Przed nami kolejny pracowity sezon. Mamy
nadzieję, że sprostamy wyzwaniom. Oczywiście zapraszamy serdecznie wszystkie
dzieci i młodzież na zajęcia w grupach przygotowawczych Stars. Pamiętajcie tylko u nas
macie możliwość szkolenia się pod okiem
najlepszych instruktorów Opolszczyzny,
doskonalić swoje umiejętności na warsztatach z najlepszymi tancerzami i instruktorami w Polsce, kształcić się w technikach
i stylach takich jak klasyka, jazz, salsa,
cheerdance, hip hop a także akrobatyce
tanecznej. Wszystkie informacje znajdziecie
na stronie www.adamant.com.pl.

byli miejscowi rolnicy – Urszula
Kołek i Andrzej Sajonc.
Dużym
zainteresowaniem
cieszyła się loteria fantowa przygotowana przez mieszkańców. Można
było między innymi wygrać króliki,
kaczki, worek ziemniaków i inne
atrakcyjne nagrody. Na miejscu
dożynkowej imprezy były stoiska
gastronomiczne.
Wszystkim sponsorom, dzięki
którym możliwe było zorganizowanie dożynkowych obchodów
podziękowała
sołtys
Gabriela
Neugebauer.

Mażoretki

w Pawłowicach

Parafialne dożynki w Łączniku

14

sierpnia dwie grupy bialskich mażoretek – najstarsza i średnia uczestniczyły
w zorganizowanym po raz pierwszy w Pawłowicach festiwalu pn. „Złoty
pantofelek”, w którym uczestniczyło kilka zespołów. Za udział w festiwalu bialskie
mażoretki otrzymały pamiątkowy medal, każda z występujących dziewcząt otrzymała pamiątki, a grupa również prezenty.

Od
grupa starsza i średnia i instruktorką

Wielu lat organizowane są we wrześniu parafialne dożynki w Łączniku.
Przed mszą św. w intencji rolników i ich rodzin łącznicki proboszcz ks.
Manfred Słaboń dokonał poświęcenia koron żniwnych z Łącznika i Ogiernicz.
W godzinach popołudniowych pod namiotem na miejscowym boisku sportowym
odbyły się dożynkowe imprezy. Wystąpiły przedszkolaki z programem artystycznym
iźwokalistki ze Studia Piosenki działającego przy bialskim Gminnym Centrum
Kultury – Kamila Szczurek i Magdalena Preusner, a także łącznickie i chrzelickie
chóry – Seniores i Zgoda. Na miejscu imprez były stoiska gastronomiczne. Wieczorem
odbyła się zabawa taneczna z udziałem zespołu Vento.
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Święto Plonów
dokończenie ze str. 1

O

13,45 ulicami Śmicza wyruszył
barwny pochód dożynkowy.
Za oficjalnymi gośćmi w korowodzie
nie zabrakło przepięknych koron żniwnych z Łącznika, Olbrachcic, Radostyni,
Ogiernicz, Gostomi, Kolnowic, Grabiny,
Śmicza, Chrzelic i Ligoty Bialskiej.
Wzdłuż trasy korowód podziwiało wielu
mieszkańców gminy. Następnie pod
namiotem na boisku sportowym sołtys
wsi Barbara Wilczak powitała zebranych
na dożynkowej uroczystości
Wśród oficjalnych gości obecni byli
między innymi: senatorowie Ryszard
Knosala i Norbert Krajczy, posłowie
Janina Okrągły, Ryszard Galla i Leszek
Korzeniowski, wicemarszałek województwa Tomasz Kostuś, prudniccy
starostowie Radosław Roszkowski
i Józef Skiba, starosta strzelecki Józef
Swaczyna, radni do Rady Powiatu Janusz
Siano i Krzysztof Glombitza, bialscy
burmistrzowie Arnold Hindera i Maria
Tomala, radni Rady Miejskiej w Białej,
sołtysi i inni. B. Wilczak podziękowała
rolnikom za tegoroczny trud i sprawny
przebieg żniw.
Następnie starostowie dożynek Alicja
Cholewa i Adrian Czaja złożyli na ręce
bialskiego burmistrza Arnolda Hindery
tradycyjny bochen chleba wypieczony
z tegorocznych zbiorów zbóż.
Starościna prowadzi wraz z mężem
10 hektarowego gospodarstwo rolne oraz
działalność gospodarczą, bo z niewielkiego gospodarstwa nie da się zapewnić
środków na utrzymanie rodziny. Starosta
Adrian Czaja wraz z żoną prowadzi 35 ha
gospodarstwo rolne, a także dodatkowo
działalność gospodarczą. Przyznaje,
że tegoroczne żniwa do łatwych nie należały ze względu na kapryśną pogodę,
ale zbiory plonów są wysokie.

II Euroregionalne Mistrzostwa
w Wyścigach Drezyn Ręcznych
W trzecią sobotę i niedzielę sierpnia na stacji PKP w Białej
odbyła się rywalizacja drezyn ręcznych. Można było również
skorzystać z przejazdów drezyną spalinową.

W części artystycznej wystąpili
Bialska Orkiestra Dęta, dzieci z miejscowego przedszkola, zespół Freje i kabaret
Grzegorza Stasiaka, który również
prowadził całą dożynkową uroczystość.
W godzinach wieczornych pod namiotem
na boisku odbyła się zabawa taneczna
z udziałem zespołu BOOS. W czasie
dożynkowej uroczystości rozstrzygnięty
został konkurs na najpiękniejsze korony.
Wybór nie był łatwy bo wszystkie korony
były piękne. Pierwsze miejsce przyznano
koronie ze Śmicza, drugie z Grabiny,
a trzecie Olbrachcicom. Wszystkie
korony zdobyły wyróżnienia i nagrody
pieniężne.
Wiele trudu w przygotowania
do dożynek, w tym wykonanie przy posesjach pomysłowych dożynkowych dekoracji włożyli mieszkańcy wsi i im należą
się słowa podziękowania. Organizatorzy
gminnych uroczystości dziękują również
sponsorom, których wsparcie i pomoc
przyczyniły się do zorganizowania tegorocznego święta plonów.
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że zwycięska na dożynkach
gminnych korona ze Śmicza we wrześniu zajęła drugie miejsce na dożynkach
wojewódzkich w Praszce, natomiast dwie
piękne korony na dożynkach powiatowych w Szybowicach zdobyły również
laury. Korona z Radostyni zajęła drugie,
a korona z Grabiny trzecie miejsce. Gratulujemy. Zdjęcia wszystkich przepięknych
koron zaprezentowanych na tegorocznych dożynkach gminnych w Śmiczu
przedstawiamy na str. 12 „PB”.
Tekst i zdjęcia Ryszard Nowak
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sierpnia odbyły się zawody dla
samorządowców, w których
wzięło udział siedem drużyn męskich:
z czeskiego Mesta Albrechtice, Korfantowa i Białej, oraz ze starostw – prudnickiego i krapkowickiego. Lubrza wystawiła
w rywalizacji aż dwie drużyny. Rywalizacja polegała na przejeździe kilkudziesięciu metrów drezyną ręczną poruszaną
przez dwóch zawodników w obie strony,
przy czym na półmetku należało zejść
z pojazdu, wrzucił piłkę lekarską w oponę
i wrócić pojazdem na linię mety. Dopiero
po dotknięciu dzwoneczka mogła
do rywalizacji ruszyć kolejna ekipa. Każda
z drużyn miała dwa przejazdy.

nych w czterech konkurencjach – dzieci,
młodzież, kobiety i mężczyźni. Wielkim
powodzeniem, szczególnie wśród dzieci
cieszyły się przejazdy drezyną spalinową z wagonikami, a także maluchem po torach. Nad bezpieczeństwem
i porządkiem na miejscu przejazdów
czuwali ochroniarze, którzy ze swych
obowiązków wywiązali się na medal.
Na drezynie spotkaliśmy młodą parę
– Manuelę i Pawła, którzy zaledwie kilka
godzin temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Organizatorem imprezy
było Gminne Centrum Kultury w Białej
przy współudziale Opolskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i wielkim

Zwycięstwo w zawodach odnieśli –
podobnie jak w roku ubiegłym – samorządowcy z Korfantowa, którzy wystąpili
w składzie Gracjan Kurzeja, Jarosław
Szewczyk, Łukasz Borsucki i Piotr
Kalicun. Drugie miejsce zajęła ekipa
z Lubrzy, a trzecie z Mesta Albrechtice
w Czechach.
Po raz pierwszy odbyły się zawody
w kategorii kobiet. Chociaż krapkowicka
ekipa męska zajęła ostatnie miejsce,
to kobieca drużyna w składzie: Sabina
Gorzkulle – Kotzot, Katarzyna Gondek,
Patrycja Petela i Bożena Chrobok okazały
się w tej kategorii najlepsze. Zwyciężyły
przed żeńskimi zespołami z Chrzelic
i Głogówka.
W upalny niedzielny dzień odbyły
się zawody otwarte dla wszystkich chęt-

zaangażowaniu Henryka i Pawła Remiszów oraz drezyniarzy z Jugowic. Zawody
bezbłędnie prowadził Joachim Kosz,
który po raz kolejny był sędzią głównym.
Patronat nad imprezą objęli posłowie
Janina Okrągły i Ryszard Galla, marszałek
Województwa Józef Sebesta, starosta
prudnicki Radosław Roszkowski burmistrzowie Białej – Arnold Hindera i Korfantowa – Zdzisław Martyna, wójt gminy
Lubrza – Mariusz Kozaczek i prezes bialskiego Banku Spółdzielczego Franciszek
Gąsior. II Euroregionalne mistrzostwa
drezyn ręcznych były piątą i ostatnią
imprezą zrealizowaną w ramach projektu
„Lato bez granic Biała – Albrechtice
2011”współfinansowanego ze środków
E.F.R.R. „Przekraczamy Granice.

Wiejskie dożynki po raz pierwszy

21

sierpnia po raz pierwszy została
zorganizowana
uroczystość
dożynkowa w Józefowie. Miejscowość
ta jest jednym z najmniejszych sołectw
w bialskiej gminie. To wspólna impreza
– wiejskie święto plonów zorganizowane po raz pierwszy w tej miejscowości. Inicjatorami jego zorganizowania była Rada Sołecka, sołtys i młode
mieszkanki Józefowa. Pomagały im w
tym starsze panie.
Na dożynkowy piknik przygotowano smakowite pieczone golonka,
sałatki warzywne, ciasta i inne specjały.
Nie zabrakło również pieczonych
kiełbasek. Wieczorem kilkudziesięciu
mieszkańców bawiło się przy muzyce,
a zabawa zakończyła się po północy.
Mówi sołtys Walter Czaja: - Cieszy
nas to, że do zorganizowania imprezy
aktywnie włączyła się nasza młodzież.

Mam nadzieję, że za rok znowu
spotkamy się na wspólnym świętowaniu. Tegoroczne żniwa do łatwych
nie należały, w zbiorach zbóż przeszkadzała kapryśna i deszczowa pogoda.
Były to więc żniwa niełatwe, ale zbiory
zadowoliły naszych rolników, plony
były wysokie.
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Festyn w Nowej Wsi po raz pierwszy

P

od koniec sierpnia w Nowej Wsi po raz pierwszy zorganizowany został festyn
wiejski z inicjatywy Rady Sołeckiej. W ostatnią sobotę sierpnia wieczorem
odbyła się biesiada piwna z muzyką. Nie zabrakło tradycyjnego śląskiego kołacza
i kawy. W godzinach wieczornych zorganizowano zabawę taneczną z udziałem
zespołu Duo Family.
W dniu następnym na terenie festynu wystąpił miejscowy chór Die
Neudorfer i orkiestra dęta z Ligoty Bialskiej. Wieczorem odbyła się zabawa
taneczna z udziałem zespołu Szwagry. Organizatorzy dla dzieci zafundowali
nieodpłatne korzystanie z zabaw na dmuchańcu. Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem o czym świadczy to, że przybyło na miejsce wspólnej zabawy wielu
mieszkańców, w tym również z okolicznych sołectw.

Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa”- S.A.P.R.A
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zaprasza do korzystania
z „BEZPŁATNEJ” oferty
OŚRODEK WSPARCIA RODZINY- RAZEM DLA RODZINY
• grupa wsparcia dla rodziców – odbywać się będzie w piątki w godzinach
od 15:30 do 18:30.
• zajęcia świetlicowe pozalekcyjne dla dzieci odbywać się będą od poniedziałku
do piątku od 11.30 do 19.30
• Specjalistyczne szkolenie podnoszące kwalifikacje rodziców (ostatni weekend
miesiąca)
Warsztaty: Akademia Aktywnego Rodzica - rozwój kompetencji wychowawczych i psychospołecznych
Warsztaty: Wychowanie dziecka po traumie seksualnej
Warsztaty: Cyberprzemoc i uzależnienie od komputera
Zadanie I V Dyżury specjalistów:
• Psycholog wtorek 15.30-19.30
• Prawnik środa 15.30-19.30
• Lekarz psychiatra wtorek 14.30-17.30
• Pracownik socjalny poniedziałek 15.30-19.00
• Warsztaty z Położną oraz wizyty domowe piątek 16.30-19.30
Podczas trwania wszystkich elementów wsparcia gwarantowana będzie opieka nad dziećmi.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Zajęcia odbywać się będą w Prudniku przy ul. Kościuszki 55a
– były internat II Liceum Ogólnokształcącego

tel. 77 4364700

Światowy Tydzień Wody
W dniach 21-27 sierpnia 2011 r. ,
jak corocznie obchodzony jest Światowy
Tydzień Wody. Akcja organizowana od
1991 r. przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody w bieżącym roku
obchodzona jest pod hasłem
„W reakcji na globalne zmiany: woda w
urbanizującym się świecie”
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kraju
obejmuje 95,2% ludności (w powiecie prudnickim – 99,81% ) i dokonywane jest przez
9388 przedsiębiorstw wodociągowych ( w
powiecie prudnickim – 17 podmiotów ).
Światowy Tydzień Wody stanowi
doskonałą okazję do promowania wody
wodociągowej jako wody bezpiecznej do
bezpośredniego spożycia oraz obalenia
błędnych mitów o złej jakości wody „z
kranu” i konieczności domowego doczyszczania wody poprzez zakładanie drogich
filtrów opartych na odwróconej osmozie
lub wymianie jonowej.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku sprawuje stały nadzór
sanitarny nad urządzeniami wodnymi,
które służą do tzw. zbiorowego zaopatrzenia
w wodę. W oparciu o Rozporządzenie
Ministra Zdrowia prowadzony jest bieżący
monitoring jakości wody przeznaczonej do
spożycia. Na terenie powiatu prudnickiego
produkowana jest woda bezpieczna dla
zdrowia i nie istnieje konieczność domowego doczyszczania wody.
Domowe uzdatnianie wody może przynieść odwrotne skutki niż oczekiwane. W
filtrach mechanicznych na wymiennych
wkładach zatrzymywane są zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne. Jeżeli

wkład jest zbyt rzadko wymieniany lub
używany nie częściej niż raz na 8 godzin
powstaje w nim środowisko dogodne dla
rozmnażania się bakterii, które mogą
wtórnie zakazić wodę.
Filtry odwróconej osmozy zatrzymują nie
tylko zanieczyszczenia mechaniczne, ale
także związki chemiczne naturalnie występujące w wodzie, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.
Filtry odwróconej osmozy nie powinny być
w ogóle stosowane w użytku domowym.
Woda przefiltrowana przez tego typu filtry
używana jest w laboratoriach chemicznych
do ściśle określonych celów.
Na jakość wody u odbiorców ma wpływ:
• Jakość wody surowej ujmowanej z ujęć
• Procesy uzdatniania na stacjach uzdatniania wody
• Rodzaj materiału z jakiego są wykonane
główne instalacje wodociągowe i wewnętrzne sieci wodociągowe u odbiorców
• Stan instalacji wodociągowych (obecność
kamienia, osadów, biofilmu)
• Procesy chemiczne i biologiczne zachodzące
w trakcie przepływu wody od stacji uzdatniania wody do odbiorcy (zbiorniki, przepompownie, hydrofornie, filtry do wody).
Szczegółowe informacje dotyczące w/w
elementów można uzyskać w siedzibie
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Prudniku, ul. Klasztorna 4 ( tel.
77 436 20 74 ) oraz u podmiotów zajmujących się produkcją i dystrybucją wody na
terenie powiatu prudnickiego.
Krzysztof Tomczyk
- Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

SZAMBA • ZBIORNIKI ŻELBETONOWE
SILOSY NA KISZONKĘ
przydomowe
dla rolnictwa i przemysłu
od 10 – 600 m3
tel. 502-649-208, 889-396-057
e-mail dariusz.galbud@gmail.com

Plan
modernizacji sieci

W

lipcu Rada Miejska w Białej
podjęła uchwałę w sprawie
„Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Biała na lata
2012 – 2014”.W zakresie modernizacji
urządzeń wodociągowych zakłada się
wydatkowanie na ten cel 353 tys. zł.
Prace bejmowały będą między innymi
wymianę urządzeń filtracyjnych,
wymianę zasuw w układzie technologicznym, renowację ogrodzeń i budynków.
W zakresie modernizacji i rozwoju
urządzeń kanalizacyjnych planowane
do wykonania prace w latach 2012 –
2014 polegały będą na wymianie zużytych technicznie urządzeń i dostosowanie ich do wymogów technicznych.
Na ten cel przeznaczy się 135 tys.zł.
Zamierzone prace zostaną wykonane
ze środków własnych spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej.

Dary
dla szpitala

D

ary dla szpitala złożyli: Tomasz
Trenczek z Białej – rzodkiewka,
koper, szczypior, ogórki kiszone, nać
pietruszki, Barbara Małek z Białej – jabłka
i cukinie, Edward Puchała z Wasiłowic
– porzeczki, Edward Klose z Józefowa
– jabłka i śliwki, pani Woszek z Otok –
pościel, Jan Lichwa z Pakosławic – ogórki,
pięć osób anonimowo ofiarowało – jajka,
nać pietruszki, słoninę, jabłka i ogórki.
Dary pieniężne ofiarowali: Barbara
Małecka z Kujaw, Maria Piechnik
z Korfantowa, Kazimierz Strzelczyk
z Korfantowa, Gerhard Beka z Białej,
Gerhard Kandora ze Stuttgartu . dar
w euro, Kauczor Franciszek z Białej (500
zł), Łucja Miler ze Słokowa, Józef Talik
z Wilkowa, Maria Derkacz z Kazimierza,
Maria Ernst z Solca, Urszula Wiertelarz
z Białej (prześcieradła i pampersy, osiem
osób złożyło dary pieniężne anonimowo.
Wszystkim darczyńcom za pomoc
rzeczową i pieniężną serdeczne podziękowanie składa dyrekcja szpitala.

Będzie bezpieczniej
dokończenie ze str. 1
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sierpnia o godz. 12-tej
w kościele filialnym w Pogórzu
łącznicki proboszcz ks. Manfred Słaboń
odprawił uroczystą mszę św. w intencji
darczyńców oraz fundatora figury św.
Floriana – Adriana Kołka. Następnie
ks. M.Słaboń dokonał poświęcenia
nabytego pojazdu oraz ufundowanej
figurki patrona strażaków.
Na uroczystości obecni byli
przedstawiciele strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z Rzymkowic
i Dobrzenia Małego, z którymi strażacy
z Pogórza utrzymują stałą, partnerską
współpracę.
Licznie zgromadzonych uczestników imprezy strażacy poczęstowali
smaczną, tradycyjną grochówką, kołaczami, kawą i kiełbaskami z grilla. Były
również pokazy strażackich konku-

rencji sprawnościowych, które wzbudziły duże zainteresowanie publiczności, zwłaszcza te w wykonaniu
obecnych i byłych strażaków. Zarząd
OSP ufundował pamiątkowy medal
dla najstarszego, ponad osiemdziesięcioletniego strażaka Alojzego Cholewy.
Pani sołtys, jednocześnie radna Rady
Gminy w Białej Gabriela Neugebauer
była fundatorką medalu i nagrody
książkowej dla najmłodszej pogórzańskiej strażaczki Ilony Kwiotek, uczennicy IV klasy szkoły podstawowej,
która z podarowanych w prezencie
komunijnym pieniędzy przekazała
na dofinansowanie zakupu strażackiego pojazdu sto złotych. Miejscowi
strażacy dokonali dotychczas zakupu
zbiornika na wodę o pojemności 1.000
litrów i motopompy.
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Nasze lokalne sprawy
jest również wyremontowanie drogi
biegnącej przez Lubrzę. Musimy dbać
o poprawę stanu technicznego dróg
powiatowych w sąsiednich gminach.
Priorytetem działań radnych powiatowych z gminy Biała, są remonty dróg,
ponieważ większość dróg na terenie
naszej gminy to drogi powiatowe, które
znajdują się w nienajlepszym stanie
technicznym.
- Oprócz funkcji członka Zarządu
Powiatu jaką funkcję pełni Pan
w Radzie?

Z Krzysztofem Glombitzą
– radnym i członkiem
Zarządu Powiatu
Prudnickiego rozmawia
Ryszard Nowak
- Co spowodowało, że zdecydował
się Pan na kandydowanie w ubiegłorocznych wyborach samorządowych
do Rady Powiatu Prudnickiego?
- Propozycję zgłoszenia mojej kandydatury w wyborach do Rady Powiatu
podjął Zarząd Towarzystwa Społeczno
– Kulturalnego Niemców w Białej,
Gminny Zarząd DFK tę decyzję zaakceptował. I tak się zaczęło.
- To Pana pierwsza kadencja w powiatowym samorządzie, czy to utrudnia
podejmowanie działań?
- Radnym jestem od siedmiu miesięcy,
cały czas się uczę. Początki są zawsze
trudne, ale już wcześniej spotykałem
się z problemami dotyczącymi powiatu.
Poza tym korzystam z doświadczeń
radnych z dłuższym stażem, którzy
mają doświadczenie w pracy samorządowej na szczeblu powiatu.
- Nie jest więc chyba łatwo być
radnym?
- Każdy radny napotyka na wiele
problemów. Wybory w sytuacji kiedy
skala potrzeb i oczekiwania wyborców
są duże nie są łatwe. Wszystko sprowadza się jednak do możliwości
finansowych powiatu. Musimy więc
wybierać, realizować najważniejsze
zadania, a to nie są decyzje proste.
-W swych działaniach musi Pan
uwzględniać potrzeby wszystkich
gmin wchodzących w skład powiatu,
jakie sprawy są dzisiaj dla Pana najpilniejsze?
- To prawda, jak najwięcej chciałbym
zrobić dla bialskiej gminy, na terenie
której mieszkam i pracuję. Cieszy
mnie to, że udało nam się przeprowadzić remont drogi powiatowej
Wasiłowice – Śmicz. Sukcesem
byłoby, gdyby w tej kadencji nową
nawierzchnię otrzymały drogi Ligota
Bialska – Pogórze, Rostkowice
– Wilków oraz brakujący odcinek
na trasie Biała - Śmicz. Konieczne

- Jestem również członkiem komisji
zdrowia. Staramy się utrzymać
szpital w Białej, który świadczy usługi
medyczne na bardzo wysokim poziomie
i nie ma zadłużenia.
- Decyzja o likwidacji w ramach
szukania oszczędności szpitalnego
laboratorium wzbudziła wiele kontrowersji?
- To prawda, ale doktor Juszczyk był
zmuszony do ich szukania ze względu
na zmniejszoną wysokość kontraktu
ze strony Oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia w Opolu. Zapewnił
nas, że takie rozwiązanie jest możliwe
i nie odbije się na funkcjonowaniu bialskiego szpitala i jakości świadczonych
tam usług.
- Jaki jest układ sił w obecnej Radzie
Powiatu?
- Układ sił w Radzie Powiatu jest dla
koalicji korzystny. Po siedmiu miesiącach mojej działalności w samorządzie
powiatowym trudno wypowiadać się
szerzej na ten temat. Ale pozytywnie
oceniam współpracę z większością
radnych.
- Być może dzieje się tak dlatego,
że opozycja jest słaba, słabsza niż
w poprzedniej kadencji?
- Na pewno to jest atutem, ułatwia
sprawne działanie i funkcjonowanie
samorządu powiatowego.
- Jakie są najważniejsze Pana zdaniem
sprawy w powiecie?
- Przede wszystkim stan dróg powiatowych, w miarę możliwości finansowych
staramy się je remontować.
- Inne ważne sprawy – jakie one są?
- Dotyczą one spraw oświatowych.
Niezbędna jest reorganizacja placówek
oświatowych. Przyczyną są wskaźniki
demograficzne, z roku na rok zmniejszająca się liczba uczniów. To nas
zmusza do pewnych niepopularnych
działań, ale koniecznych.
- Brak naboru w tym roku szkolnym
do klasy pierwszej w bialskim liceum.
Jak Pan to postrzega?
- Byłem tym nieco zaskoczony
zważywszy na fakt, że Liceum Ogólno-

kształcące w Białej cieszyło się renomą,
uznaniem uczniów i ich rodziców.
Chcielibyśmy je utrzymać, ale wpływ
na to będą miały wskaźniki demograficzne, liczba chętnych do nauki w tej
szkole w kolejnych latach.
- Jest Pan również przewodniczącym
koła miejskiego DFK w Białej
– czy jest Pan zadowolony z tego
co dzieje się w mniejszościowej organizacji?
- Cieszy mnie wzrost aktywności
poszczególnych kół DFK, ich działalność na rzecz rozwoju kultury regionalnej, kultywowania tradycji tej
ziemi, organizowanie okolicznościowych imprez. Cieszy również to,
że coraz więcej młodych ludzi włącza
się do tych działań.
- A co Pana wobec tego martwi?
- Martwi mnie zmniejszająca się ilość
członków. Po części mają na to wpływ
wyjazdy, szczególnie młodych ludzi
do pracy za granicą. Efekty rozłąki
są w wielu przypadkach niekorzystne.
Do nich zaliczam osłabienie tradycyjnych więzi rodzinnych, rozpad
związków małżeńskich, trudności
w wychowaniu dzieci i wiele innych.
- Chyba pozytywnie ocenia Pan wzrost
aktywności społecznej w sołectwach?
- Aktywne są lokalne koła Odnowy Wsi,
w której działają również nasi członkowie. W małych lokalnych społecznościach mieszkańcy należą do kilku
działających tam organizacji. My traktujemy wszystkich mieszkańców bez
względu na pochodzenie czy poglądy
tak samo, ponieważ ważne jest to,
że włączają się oni do aktywnej działalności dobrze służącej wszystkim mieszkańcom sołectw. Dlatego nawet, gdy
koła DFK organizują imprezy lokalne,
udział w nich mogą brać również osoby
nie będące członkami naszej mniejszościowej organizacji. Na naszym
terenie działa wiele mniejszościowych
zespołów kulturalnych.
- Do wzrostu tej aktywności przyczynia się zapewne przyznawanie
wszystkim
sołectwom
środków
w ramach funduszu sołeckiego?
- To są działania w dobrym kierunku,
bo mieszkańcy sołectw sami decydują
na jakie cele środki te będą przeznaczone. I te cele następnie realizują.
- Jest Pan również dyrektorem Biura
Obsługi Szkół w Białej – jakie prace
zostały wykonane w placówkach
oświatowych w okresie tegorocznych
wakacji?

- Pracy mieliśmy wiele. W Pogórzu przeprowadzone zostały prace remontowe
w związku z przeniesieniem miejscowego przedszkola do budynku szkoły
podstawowej. W Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Łączniku w byłej
sali gimnastycznej urządzone zostało
pomieszczenie klasowe dla pierwszoklasistów, powiększono hol na parterze
budynku, urządzono w pomieszczeniach po byłej poczcie pracownię
komputerową. W mniejszym zakresie
dokonane zostały remonty między
innymi w szkołach w Śmiczu i Białej.
Cieszy mnie również to, że w ramach
środków pozyskanych z PFRONu w budynku szkolnym w Białej
zostanie zamontowana winda, ułatwiająca poruszanie się niepełnosprawnym
uczniom.
- Bialskie władze planują również
realizację innych zadań w ramach
projektów poprzez pozyskiwanie
środków finansowych z zewnątrz.
- I to może tylko cieszyć, ponieważ
realne jest przystąpienie do termomodernizacji obiektu placówek oświatowych
w
Białej.
Oczywiście,
że zadań remontowych można byłoby
wykonać znacznie więcej, gdyby były
na to środki finansowe. Robimy jednak
to, na co nas aktualnie stać, zwłaszcza
prace wewnątrz obiektów.
- Jak układa się współpraca na linii
powiat – gmina?
- Ta współpraca jest dobra, niektóre
zadania przeprowadzane są przy finansowym wsparciu bialskiej gminy – jak
w przypadku naprawy dróg i chodników.
- Martwi Pana bezrobocie w powiecie
prudnickim?
- Martwi mnie to, że w powiecie
zlikwidowanych zostało kilka dużych
zakładów przemysłowych. Cieszy
natomiast rozwój drobnej przedsiębiorczości. Bialska gmina jest gminą
rolniczą, dlatego wiele osób, które
nie są związane z rolnictwem szuka
pracy na zachodzie.
- Czy radni z mniejszości w radzie
powiatu myślą przede wszystkim
o własnych gminach?
- Nasi radni nie dzielą gmin na mniejszościowe i inne. W swych działaniach kierujemy się dobrem wszystkich mieszkańców. To przecież nasz
wspólny powiat.
Dziękuję za rozmowę.

Sprostowanie
W poprzednim numerze w artykule „Rodzinny piknik majowy”
pisaliśmy o przedsięwzięciach Łącznika, a omyłkowo zamieściliśmy
zdjęcie z imprezy w Pogórzu. Zainteresowanych przepraszamy.
Redakcja
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KRONIKA POLICYJNA
• 14.05.2011 r. sprawca (23 lata) dokonał kradzieży telefonu komórkowego wartości 600 zł. Telefon odzyskano.
• 22.05. w Nowej Wsi odnaleziono skradziony w 2009 r. w Belgii samochód marki volkswagen,
• 22.05. sprawca (28 l.) będąc uczestnikiem postępowania przygotowawczego zeznał nieprawdę,
• 26.05. w Chrzelicach sprawca dopuścił się wyrębu drzewa na szkodę fundacji zajmującej się renowacją
i opieką nad miejscowym zamkiem,
• 01.06. na trasie Gostomia – Nowa Wieś skradziono 450 m napowietrznej linii telefonicznej wartości 6320 zł.,
• 03.06. na obwodnicy w Białej 23-letni kierowca samochodu spowodował wypadek w wyniku którego jedna
osoba doznała obrażeń ciała. Kierowca był trzeźwy.
• 05.06. 36-letni mieszkaniec Brzeźnicy groził domownikom pozbawieniem życia,
• 06.05. w Białej skradziono portfel z pieniędzmi i dokumentami. Straty 1.250 zł.,
• 09.06. w Dębinie skradziono telefon komórkowy wartości 350 zł.,
• 10.06. w Chrzelicach nieznany sprawca włamał się do zbiornika autobusu skąd zabrał olej napędowy
wartości 300 zł.,
• 10.06. w Chrzelicach skradziono rower górski wartości 1.500 zł.,
• 13.06. w Białej kierujący samochodem spowodował wypadek drogowy w wyniku którego drugi uczestnik
zdarzenia doznał obrażeń ciała,
• 23.06. w Dębinie na akwenie wodnym utonął młody kąpiący się tam mężczyzna,
• 26.06. w Gostomi włamano się do kawiarni skąd skradziono alkohol i pieniądze. Straty wyniosły 350 zł.,
• 26.06. w Białej sprawcy dokonali pobicia jednego z mieszkańców tej miejscowości,
• 1.07. w Śmiczu 37-letni mieszkaniec groził domownikom pozbawieniem życia,
• 10.07. w leśniczówce w Chrzelicach włamano się do domu myśliwskiego skąd skradziono różne przedmioty
wartości 4.800 zł.,
• 15.07. sprawca na stacji paliw w Białej skradł 360 litrów oleju napędowego wartości 1.800 zł. Sprawca
do kradzieży używał kilku samochodów osobowych na których zmieniał tablice rejestracyjne,
• 15.07. wandale w Łączniku i Pogórzu uszkodzili wiaty autobusowe na przystankach PKS. Straty – 5.000 zł.,
• 15.07. 48-letni mieszkaniec uchylał się od płacenia rat alimentów na swoje niepełnoletnie dzieci,
• 17.07. na trasie Biała – Dębina 60-letni kierowca spowodował wypadek drogowy w wyniku którego
poszkodowana została jedna osoba,
• 20.07. na drodze w Radostyni dokonano kradzieży elementów dachu z przystanku autobusowego. Straty -2.700 zł.,
• 01.08. w Wilkowie 55-letni mieszkaniec groził pozbawieniem życia i naruszył spokój domowy jednemu
z mieszkańców wsi,
• 08.08. w Kolnowicach dokonano kradzieży elementów miedzianych i silnika. Straty 1.000 zł.,
• 09.08. w Gostomi 44-letni mieszkaniec znęcał się fizycznie i psychicznie nad domownikami,
• 09.08. w Kolnowicach skradziono przewody elektryczne i rower. Wartość strat 300 zł.,
• 15.08. w Białej 40-letni mieszkaniec pobił swoją konkubinę,
• 19.08. w Gostomi 41-letni mieszkaniec przywłaszczył sobie mienie na szkodę najbliższej osoby. Straty
wyceniono na 2.600 zł.,
• 24.08. w Kolnowicach włamano się do budynku mieszkalnego z którego skradziono przewody instalacji
elektrycznej oraz sprzęt agd wartości 200 zł.,
• 24.08. na stacji paliw w Białej dokonano kradzieży 60 litrów oleju napędowego wartości ok. 300 zł.,
• 27.08. w Pogórzu skradziono telefon komórkowy wartości 700 zł. Poszkodowanym jest mieszkaniec Górki
Prudnickiej,
• 27.08. w Chrzelicach 61-letni mieszkaniec znęcał się fizycznie i psychicznie nad domownikami,
• 27.08. w Józefowie 57-letni sprawca przywłaszczył sobie dowód osobisty należący do innej osoby,
• 27.08. 23-letni mieszkaniec groził pozbawieniem życia innym mieszkańcom miasta,
• 1.09. w Białej 45-letni mieszkaniec groził pozbawieniem życia i słowami wulgarnymi znieważył interweniujących funkcjonariuszy policji,
• 04.09. mieszkaniec Gostomi lat 33 przywłaszczył sobie samochód osobowy oraz dokumenty,
• 07.09. dwaj sprawcy – lat 40 i 43 grozili jednemu z mieszkańców miasta pozbawieniem życia,
• 07.09. w Miłowicach 38-letni mieszkaniec groził innego mieszkańcowi pozbawieniem życia oraz naruszył
nietykalność cielesną,
• 09.09. na ul. Eichendorfa w Białej w czasie prac wykopaliskowych znaleziono szczątki kości ludzkich pochodzące prawdopodobnie z okresu II wojny światowej,
• 10.09. w Białej 49-letni sprawca naruszył spokój domowy innych mieszkańców,
• 13.09. w Białej napadnięty został jeden z mieszkańców miasta, który w wyniku doznanych obrażeń został
przewieziony do szpitala,
• 13.09. w Pogórzu w pobliżu przystanku PKS kierowca samochodu potrącił 10-letniego mieszkańca wsi,
który doznał obrażeń ciała. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. W sprawie tej policja prosi o informacje
świadków zdarzenia. Samochód miał rejestrację z powiatu nyskiego i poruszał się samochodem koloru czarnego. Do zdarzenia doszło ok. godz.7,50.,
• 13.09. na trasie Biała – Solec doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego 39-letnia rowerzystka
doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala,
• 15.09. na trasie Krobusz – Biała 46-letni kierowca samochodu spowodował wypadek drogowy.
W okresie od 11.05. do 15.09. policja zatrzymała dziewięciu rowerzystów poruszających się po drogach
publicznych w stanie wskazujących na spożycie alkoholu. Są nimi mieszkańcy Białej, Krobusza, Ligoty Bialskiej,
Dębiny, Chrzelic i Łącznika. Ponadto zatrzymano trzech motorowerzystów (Brzeźnica, Chrzelice i Krobusz)
oraz trzech kierowców samochodów osobowych (Grabina, Łącznik, Pogórze) będących pod wpływem alkoholu. Zatrzymano również dwóch rowerzystów (Biała, Dębina) poruszających się po drodze publicznej mimo
orzeczonego przez sąd zakazu.

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Trudny początek
G

orzką pigułkę musieli przełknąć
seniorzy z Pogórza na początku
rundy jesiennej. Trzy mecze, zero
punktów i bilans bramkowy 0:10 to był
niepokojący sygnał. Jak dołożymy do
tego jeszcze kilka kontuzji to trudno
wyobrazić sobie gorszy scenariusz na
początek przygody z A klasą. Ale udało
się
ustabilizować sytuację i mamy
już pierwsze historyczne punkty w
rozgrywkach na szczeblu Okręgu.
Nieco lepszy start mieli juniorzy
z tego klubu, którzy w pierwszych
pięciu meczach zdobyli 9 punktów.
Jak na beniaminka II ligi to niezły
wynik, dobrze rokujący na przyszłość.
Bacznie będziemy śledzić rezultaty
naszych drużyn w drugiej grupie klasy
B (bialsko – głogowieckiej) zważywszy,
że od nowego sezonu powstanie aż
sześć grup klasy A. Spowoduje to, że
wicemistrzowie grup walczyć będą w
barażach o dodatkowe awanse.
Początek rozgrywek nie był
najlepszy dla naszych klubów i na
czele tabeli były dwie drużyny z gminy
Głogówek .Obecnie po odebraniu 6
punktów Kazimierzowi (nieuprawniony zawodnik) na czele tabeli jest
Biała. O awans w klasie A juniorów
walczą piłkarze z Olbrachcic i mamy
nadzieję, że zakończą rozgrywki na
pierwszym miejscu.
Powiało optymizmem w rozgrywkach trampkarzy. Do rozgrywek siedmioosobowych zespołów w tej kategorii wiekowej na szczeblu Podokręgu
Prudnik zgłosiło się aż dwanaście
drużyn – w tym cztery nasze. Miło nam
donieść, że prym wiodą nasze Polonie.
Na razie lepsza jest ta z Białej która
zgromadziła komplet punktów i ma
imponujący bilans bramkowy (średnia,
14 bramek na mecz), natomiast ta
z Pogórza z małą stratą punktową
zajmuje trzecie miejsce.

Dotychczasowe wyniki:
Klasa A seniorów:
Pogórze – Reńska Wieś 0:3, Branice
– Pogórze 3:0, Pogórze – Głogówek
0:4, Sławięcice – Pogórze 1:2, Pogórze
– Ścinawa Nyska 1:3, Racławiczki –
Pogórze 1:2, Pogórze – Żubrza 3:1
Klasa B seniorów:
I kolejka: Biała – Chrzelice 5:1, Ligota B
– Olbrachcice 1:1, Kolnowice : Zawada
2:5
II kolejka: Chrzelice – Zawada 0:7,
Biedrzychowice – Kolnowice 5:12,
Olbrachcice – Racławice Śl II 8:0, Biała
– Ligota B 5:1
III kolejka: Ligota – Chrzelice 4:1,
Racławice Śl – Biała 3:3. Kolnowice
– Kazimierz 1:7, Rzepcze - Olbrachcice 3:3
IV kolejka: Chrzelice – Biedrzychowice
0:1, Biała – Rzepcze 5:1, Olbrachcice
– Kolnowice 4:2, Ligota B – Racławice
Śl II 1:1
Klasa A juniorów
Dytmarów – Olbrachcice 0:3, Olbrachcice – Łąka Prudnicka 6:3, Lubrza
– Olbrachcice 2:2
Liga trampkarzy
I kolejka: Chrzelice – Trzebina 3:0v.
o, Pogórze – Głogówek 3:6, Lubrza
– Ligota B 9:1, Zawada – Biała 0:21
II kolejka: Biała – Dytmarów 6:1,
Ligota B – Zawada 1:10, Chrzelice
– Pogórze 1:14
III kolejka: Pogórze – Trzebina 9:1,
Lubrza – Chrzelice 3:2, Niemysłowice
– Biała 2:10, Dytmarów – Ligota B 5:1
IV kolejka: Biała – Czyżowice 21:1,
Ligota B – Niemysłowice 1:4, Chrzelice
– Zawada 1:6, Pogórze – Lubrza 12:1
V kolejka: Zawada – Pogórze 0:8,
Ścinawa N – Biała 0:10, Dytmarów
– Chrzelice 10:2, Czyżowice – Ligota B
3:1.

Wakacyjne ostatki
Na

zakończenie wakacji zorganizowano dwa turnieje - piłkarski i tenisa
stołowego. Do tego pierwszego zgłosiło się sześć drużyn.
Eliminacje odbyły się bez niespodzianek, natomiast w półfinale ogromne zaskoczenie. Parafia Manfreda pokonała Adam Fan Klub 3:2, w tej drugiej grali „zawodowcy”
klubu z Pogórza. Drugi półfinał bez niespodzianki, Byki zdecydowanie wygrały z
Orłami 6:1. Podobnie było w finale gdzie Byki zdominowały Parafię Manfreda strzelając sześć bramek tracąc tylko trzy. Trzecie miejsce przypadło drużynie Adam Fan
Klub, która pokonała Orły 6:2. Najlepsza drużyna wystąpiła w następującym zestawieniu: Sławomir Adamik, Marek Bajorek, Franciszek Czerwiński, Tomasz Grabarski,
Przemysław Dąbrowski, Wojciech Klimas, Piotr Puchała.
W tenisowym turnieju wystartowało ośmiu zawodników. Mistrzem został
Artur Onufrejów, który nie oddał ani jednego seta a w finale zrewanżował się z nawiązką Markusowi Grelichowi za porażkę w lipcowym turnieju. Trzecie miejsce
wywalczył Rafael Smiatek pokonując Denisa Tomala.
Najlepsze drużyny oraz zawodnicy otrzymali puchary i sprzęt sportowy.

Odeszli

Maria Faulhaber ur. 1923 r. zm. 09.06.2011 r. zam. Biała
Gertrud Hoppe ur. 1921 r. zm. 24.07.2011 r. zam. Browiniec Polski
Elisabeth Luda ur. 1931 r. zm. 06.08.2011 r. zam. Pogórze
Łucja Staś ur. 1927 r. zm. 06.08.2011 r. zam. Rostkowice
Marian Onufrejów ur. 1935 r. zm. 20.08.2011 r. zam. Biała
Franciszek Tunia ur. 1964 r. zm. 21.08.2011 r. zam. Biała
Maria Glombica ur. 1950 r. zm. 24.08.2011 r. zam. Solec
Izydor Sochacki ur. 1932 r. zm. 04.09.2011 r. zam. Biała
Agnes Kasperek ur. 1935 r. zm. 06.09.2011 r. zam. Browiniec Polski
Władysław Sokołowski ur. 1932 r. zm. 06.09.2011 r. zam. Śmicz
Emil Turzański ur. 1931 r. zm. 06.09.2011 r. zam. Białej
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Promocja „Konto Senior”

oferta specjalna dla
EMERYTÓW I RENCISTÓW,
którzy założą
Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy
Promocja obejmuje:
założenie konta
0 zł
prowadzenie konta
0 zł
wydanie i posiadanie karty płatniczej 0 zł

Okres trwania promocji - od 14-02-2011r. do 31-12-2011 r.

W naszym Banku wiek ma swoje przywileje

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
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Święto Plonów
Śmicz

LISTA SPONSORÓW GMINNYCH DOŻYNEK ŚMICZ 2011
Bank Spółdzielczy w Białej • Ustronianka sp. z o.o. • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Prężynie • Firma Handlowo-Usługowa
Barbara Hanko • Mazur Bernard - Śmicz • Zakład Murarski - Lata
Rudolf • Apteka - Tomasz Pohl • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rostkowicach • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w
Krobuszu • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kolnowicach •
Maszyny Rolnicze Strzoda • Transport Towarowy - Malek Jan •
Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Prudniku • Zrzeszenie
Producentów Rolnych Gminy Biała • Mineral – Pasz - Heda Jadwiga
• „Flora” w Białej • Wodociągi i Kanalizacja w Białej • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ROL-POL w Białej • Apteka
- Róża Lemko • Sklep Wielobranżowy – Bąk Teresa • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAT – Anna Roden • Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Białej • ROL-BUD Sklep Wielobranżowy
– Honisch Siegmunt • AGRA SERWIS - Zygmunt Wieja • METALBET
– Stroka Józef • Gospodarstwo Rolne – Graba Marian • INTER
– MOTO – Izabela Pikota • Sklep Spożywczy – Szymon Cichoń •
Zakład Fryzjerski – Aneta Czerniak • Przedsiębiorstwo WET-ROL
– Krawczyk Andrzej • Przedsiębiorstwo Handlowe „Róża” – Stanisława Byra • Sklep spożywczy – Kuczek Zofia •
Wszystkim bardzo gorąco dziękujemy – sołectwo Śmicz

