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Artystyczny Mix
To tytuł koncertu wieńczącego projekt, który został zorganizowany 16 marca przez Gminne Centrum Kultury w sali
widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej.
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W ten tragiczny dla mnie poniedziałek – mówi Grażyna
Płachetka z Chrzelic – straciłam dobytek całego życia,
wszystko strawił pożar.

W

godzinach przedpołudniowych Grażyna Płachetka z Chrzelic była w swoim
domu, w kuchni. W pewnej chwili usłyszała dźwięk pękających szyb w pokoju.
Wszystko to co stanowiło wyposażenie pokojów – meble, odzież i sprzęty objęte były
już płomieniami. – Tak jak stałam – mówi pani Grażyna wybiegłam z domu i szybko
udałam się do sąsiadki informując ją o pożarze mojego domu. Sąsiadka natychmiast
połączyła się telefonicznie ze strażą pożarną. Bardzo szybko przyjechało aż sześć wozów
strażackich. Najszybciej na miejsce pożaru – co zrozumiałe – przybyli strażacy z Chrzelic. Niczego jednak z wyposażania domowego nie udało się już uratować.

Tragiczny pożar

Na

scenie mogliśmy podziwiać bialskie mażoretki , które swoje umiejętności
zawdzięczają Jolancie Świdzińskiej. Ich występy zawsze spotykają się z gorącym
przyjęciem przez widzów. Wystąpiły również dziewczęta z zespołu tanecznego „Stars”
prowadzone przez Aleksandrę Hinderę i Olgę Kowalczyk. Zespół również wzbudził zachwyt
publiczności. W czasie koncertu wystąpiła też grupa gitarzystów. Na zakończenie grupa
teatralna „103 One i On” zaprezentowała spektakl pt. „Kopciuszek”. Grupa prowadzona
jest przez instruktorkę Elżbietę Malik. Spektakl ten wzbudził szczególne zainteresowanie
najmłodszej publiczności, ale również podobał się starszym widzom.
Na zdjęciach: Występy zespołu „Stars” i scenka ze spektaklu „Kopciuszek”.

dokończenie na str. 6

Grażyna Płachetka pomimo tej tragedii ma w sobie dość siły, aby przetrwać.
A wszystko dzięki ludziom dobrej woli. Burmistrz Białej Arnold Hindera zapewnił jej do czasu wyremontowania spalonego wnętrza jej budynku pobyt w hotelowej części Gminnego Centrum Kultury w Białej. Obiecał również finansowe wsparcie w czasie remontu. Pani Grażyna jest osobą niezamożną otrzymuje miesięcznie
z opieki społecznej niewielki zasiłek. Dlatego bardzo liczy na pomoc ludzi dobrej
woli. Wsparcie i pomoc oprócz bialskich władz obiecali jej między innymi Herbert
Rzyszka – przekaże meble kuchenne. Pomoc zapewnią jej również przewodniczący
Rady Miejskiej Robert Roden, była i obecna sołtys wsi – Danuta Roden i Grażyna
Dolak oraz mieszkańcy. Pomoc zapowiedzieli również chrzeliccy strażacy, którzy
zamierzają przeprowadzić na rzecz pogorzelki zbiórkę pieniędzy.
Spaliły się też wszystkie dokumenty pani Grażyny, obecnie wyrabia nowe. Za okazane wsparcie i dotychczasową pomoc rzeczową poszkodowana składa za naszym
pośrednictwem podziękowanie. Liczymy, że do akcji pomocy dla niej włączą się
również mieszkańcy innych sołectw na terenie naszej gminy. Każda forma pomocy
będzie przyjęta z wdzięcznością. Z dotkniętą nieszczęściem chrzeliczanki można
kontaktować się w tej sprawie telefonicznie – tel. 661 325 246.
Nie pozostańmy obojętni wobec ludzkiej tragedii.
R. Nowak
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Sesja z wpadkami w tle Walne Zgromadzenie
Spółki Wodnej

Nie była to XIII sesja Rady Miejskiej w tej kadencji, bo wówczas
moglibyśmy mówić o przysłowiowym pechu, ale na XII sesji w tej
kadencji – 29 lutego doszło do
technicznych wpadek.

Na sesji planowane było podjęcie dwóch
uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatom w sprawie sporządzenia
i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczącego skargi jednego z mieszkańców
Browińca Polskiego w przedmiocie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów lokalizacji farm
wiatrowych na gruntach wsi Browiniec
Polski – Rostkowice – Wilków i stwierdzającego nieważność uchwały w przedmiotowej sprawie podjętej przez Radę
Miejską w Białej 5 listopada 2010 r.
Już po poddaniu pierwszej z uchwał
ustanawiającej jednym z pełnomocników

adwokata Krzysztofa Wąsowskiego radca
prawny Urzędu Miejskiego w Białej zwrócił
uwagę na błędne sformułowania zawarte
w treści uchwał w przedmiotowej sprawie.
Okazało się bowiem, że w treści uchwał
zawarte jest stwierdzenie, że adwokaci
będą reprezentantami Rady Miejskiej,
a nie Gminy Biała. Po zarządzonej krótkiej przerwie dla naniesienia do uchwał
poprawek uchylona została niewłaściwa
uchwała i podjęte zawierające prawidłowe
zapisy uchwały zostały przyjęte 14 głosami
„za”. Od głosu wstrzymała się radna Felicja
Kasperek, mieszkanka Browińca.
Reprezentantami Gminy na mocy
podjętych uchwał do reprezentowania
jej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zostali adwokaci Krzysztof
Wąsowski i Maksymilian Cherke. Podjęta została również uchwała o zmianie
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminow ego.
Na sesji obecni byli mieszkańcy
Browińca Polskiego.
(n)

16

lutego w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego odbyło się Walne Zgromadzenie
Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Białej. Na tym zebraniu przedstawiono
delegatom sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich i realizacji budżetu
za 2011 r. oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Przedstawiono budżet i plan pracy
na 2012 r. Zatwierdzone zostały nowe stawki składek członkowskich. Wykonane
w ubiegłym roku prace oraz stawki członkowskie od 1 ha przedstawiamy poniżej.
W ramach tegorocznych planów zamierzenia obejmują oczyszczenie 14.000 mb
rowów i 3.000 mb drenów.
Wykonane prace w 2011 r. w sołectwach
Sołectwo

Rowy

Drenarka

Brzeźnica

397 mb

-

Chrzelice

2.145 mb

-

Czartowice

1.000 mb

-

Górka Prudn.

- 480 mb

Grabina

63 mb

1.294 mb

Krobusz

150 mb

982 mb

Ligota Bialska

10 mb

35 mb

Łącznik

100 mb

148 mb

Nowa Wieś

1.070 mb

3.352 mb

Ogiernicze

304 mb

115 mb

Otoki

232 mb

736 mb

Pogórze

2.130 mb

100 mb

Radostynia

500 mb

446 mb

Śmicz

110 mb

908 mb

Wilków

670 mb

37 mb

Wasiłowice

-

225 mb

Ogółem

8.881 mb

8.858 mb

Składki członkowskie na 2012 rok w porównaniu do 2011 roku

Lutowe spotkanie sołtysów
9 marca w Sali Gminnego Centrum
Kultury odbyło się z okazji Dnia
Sołtysa spotkanie bialskich władz
z sołtysami.
Życzenia dla pań pełniących funkcje
sołtysów z okazji minionego Dnia Kobiet
złożył burmistrz Arnold Hindera.
W spotkaniu uczestniczyli: Grażyna
Biały – sekretarz gminy, Klaudia Kopczyk
– skarbnik, Norbert Ofiera, Henryk

Adamik i Maria Pryszcz. Sołtysom
przekazano informacje dotyczące
przepisów związanych z gromadzeniem
na polach obornika i kiszonek, utrzymywania w należytym stanie dojazdów
do posesji i przepustów oraz innych
spraw dotyczących sołectw.
Sołtysom wręczone zostały pisemne
życzenia z okazji ich święta oraz upominki „Poradnik radnego i sołtysa”,
a także wieczne pióra i długopisy.

Sołectwo

Stawka od 1 ha w 2011 r. w zł.

Stawka od 1 ha na 2012 r. w zł.

Biała

30,60

32,10

Browiniec

30,60

32,10

Brzeźnica

30,60

32,10

Chrzelice

29,40

30,90

Czartowice

18,70

19,60

Górka Prudn.

29,40

30,90

Grabina

18,70

19,60

Gostomia

18,70

19,60

Kolnowice

29,40

30,90

Krobusz

30,60

32,10

Ligota Bialska

29,40

30,90

Łącznik

18,70

19,60

Mokra

30,60

32,10

Miłowice

18,70

19,60

Nowa Wieś

29,40

30,90

Olbrachcice

30,60

32,10

Ogiernicze

21,20

22,30

Otoki

30,60

32,10

Prężyna

18,70

19,60
32,10

Pogórze

30,60

Rostkowice

30,60

32,10

Radostynia

29,40

30,90

Śmicz

29,40

30,90

Solec

30,60

32,10

Wasiłowice

29,40

30,90

Wilków

29,40

30,90

Przewidywane dochody z tytułu składek członkowskich w 2012 r. wyniosą 135.020,30 zł.
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Zmartwychwstanie
W

ielkanoc, to Święto
nad świętami. Ojciec Święty, Jan Paweł II
uczył, że w nich wypełnia
się historia człowieka.
Ale są to jednak trudne
święta. Bo tu chodzi o wielkie sprawy, tu ważą się
losy ludzkości, przyszłości
każdego z nas.
Na pewno większy sentyment czujemy do Świąt Bożego Narodzenia.
Tam wszystko jakoś nam bliższe,
bardziej ludzkie. Nawet sam Bóg
staje się tak bardzo ludzki, bo jednym z nas.
A w Wielkanoc zamiast żłóbka
– grób, zamiast pieluszek - całun,
zamiast pasterzy – bezduszna straż,
zamiast świecącej gwiazdy – kamień
odsunięty od grobu. Inna sceneria
i inna symbolika. Tu już mniej
miejsca na sentymenty, tu trzeba
więcej odwagi w myśleniu, szerokiej wyobraźni. To nie sielanka,
ale prawdziwy dramat.
W Wielką Noc ziemia drżała,
skały pękały, mrok ogarnął ziemię,
straż pouciekała, a oczom wielu
objawił się pusty grób. Kobiety
mówią, że widziały anioła, który
powiedział, że Jezus zmartwychwstał. Ale czy dać im wiarę? Nadzieja miesza się ze zwątpieniem,
pewność z niepokojem. Wszyscy
pytają: Dlaczego grób jest pusty?
I co na to świadkowie?
Najpierw żołnierze – strażnicy.
Mówią, że niczego nie pamiętają.
Nic nie widzieli. Wiedzą, że Jezusa
nie ma w grobie. Otrzymali pieniądze i ratują własną skórę
przy pomocy kłamstwa:
„Gdyśmy spali, uczniowie
wykradli ciało Jezusa”.
Maria Magdalena. Ona
już wczesnym rankiem
była u grobu. Kochała
Jezusa nade wszystko.
On n ie poz wol i ł jej
ukamieniować. Przebaczył jej słabość. Takich
momentów się nie zapomina. Może dziś pisałaby
do Knesetu prośbę, aby
przyznano Jezusowi medal „Sprawiedliwy Wśród
Narodów”. Wdzięczność
swoją już okazała w domu
Szymona, gdzie drogim
olejkiem namaściła Mistrza i włosami otarła Jego
nogi. Miłość i wdzięczność przy prowadziła
ją wczesnym rankiem
do grobu. Tak stała się
pierwszym świadkiem
pustego grobu. Przerażona pobiegnie do Piotra i Jana. Ale wraca
do ogrodu, na miejsce
grobu i nie poznaje Pana.
Myśli, że to ogrodnik.
Nie mogła Go rozpoznać,

bo nikt jeszcze nie widział człowieka,
który zmartwychwstał. W końcu
poznała Go po głosie, gdy zawołał
ją po imieniu.
Następny świadek, to Szymon Piotr,
pierwszy Apostoł. Na wieść o pustym
grobie bez wahania pobiegł do ogrodu, gdzie był Chrystus pochowany.
Wszedł do grobu i zobaczył tylko
płótna i chustę, która była na głowie
Jezusa. Później, gdy Piotr przybył
do domu centuriona w Cezarei
uroczyście oświadczył: „My jesteśmy
świadkami wszystkiego, co zdziałał
w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie.
Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego
dnia i pozwolił ukazać się nam,
wybranym uprzednio przez Boga
na świadków”.
Obok Piotra wiarygodnym świadkiem był Jan apostoł, najmłodszy
uczeń Chrystusa. Ewangelia mówi,
że nie wszedł pierwszy do grobu,
bo nie chciał uprzedzić Piotra, który
był ustanowiony pierwszym w gronie apostołów. Sam mówi o sobie,
że ujrzał i uwierzył. Św. Jan, patrzył
oczami czystego, młodego serca.
Podczas wieczerzy czwartkowej
trzymał głowę na piersi Mistrza.
On Pana nie opuścił nawet pod
krzyżem. Jemu Chrystus powierzył
swoją Matkę. Wystarczyły mu więc
chusty i pusty grób, by uwierzyć.
Oto biblijni świadkowie Zmartwychwstania. Wiarygodni świadkowie.
Bo oni nie tylko widzieli pusty
grób, ale Chrystusa po zmartwychwstaniu. Z nim rozmawiali, razem
spożywali posiłki, dotykali Jego
przemienionego ciała.
A dziś my, stajemy przed pustym
grobem, po raz kolejny wsłuchujemy
się w tę niezwykłą wiadomość, jaka
obiegła Jerozolimę i przez wieki dalej
dociera do najdalszych zakątków

świata. Dociera i do nas. Czy my
zdajemy sobie sprawę, co ta wiadomość oznacza?
Drogi czytelniku! Ludzkość nie usłyszała wspanialszej nowiny od tej,
jaką znowu kościół głosi w te święta.
Śmierć została pokonana. Szatan zwyciężony. Chrystus zmartwychwstał.
Krzyż i zmartwychwstanie otwiera
przed nami nową perspektywę, cel
naszych dążeń i nadziei. Tu chodzi
o pełnię życia, pochodzącego od Boga.
Jest to życie tak nowe i zdumiewające, że aż trudne do udźwignięcia
przez naszą wyobraźnię. „Ani oko
nie widziało, ani ucho nie słyszało,
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg
tym, którzy go miłują” - zaświadczył
Apostoł Jan, jeden ze świadków
zmartwychwstania. Czy to do nas
dociera? Powinniśmy dzień i noc
nie przestawać dziękować Bogu
za ta k niezw yk ł y prezent. Dla
każdego, kto trwa z Chrystusem,
nie straszna śmierć. Bo od tamtej
Wielkiej Nocy przyszłość należy
do Chrystusa i tych, którzy jemu
bez reszty zawierzyli.
Nie bądźmy więc niemymi świadkami. Podobnymi do żołnierzy,
st rzegąc ych g robu, k tórz y ten
moment przespali, co więcej pod
presją nacisków, sytuacji politycznej
i społecznej poddali się kłamstwu
upowszechniając fałszywą wersję.
Patrzmy na Marię Magdalenę, która
nie wstydzi się łez pokuty i łez
radości, rozpowiadając tę wielką
nowinę.
Patrzmy na wiarę Jana, któremu
nie trzeba było więcej dowodów.
Po prostu ujrzał i uwierzył.
Patrzmy na Piotra, pierwszego
papieża, który po takim wydarzeniu
już nie zaparł się swego Mistrza,
ale wyznając trzykrotnie miłość
potwierdził ją śmiercią męczeńską.
Od tej nocy nie ma już lęku, obawy,
zawiedzionych nadziei, ale jest pewność i ufna wiara, że cokolwiek człowieka spotka, może być spokojny,
bo z nim jest zmartwychwstały
Chrystus.
Ty też się niczego nie lękaj,
nie bądź smutny, przygnębiony.
Mamy mocny powód do radości
i ufnego patrzenia w przyszłość.
Bo przyszłość należy do Chrystusa
i wszystkich, którzy w Nim
złożyli nadzieję.
Błogosławionych, zdrowych,
radosnych, pełnych Mocy
Zwycięskiego Chrystusa,
Świąt Zmartwychwstania,
wszystkim mieszkańcom
naszej gminy.

Ks. Henryk Prygiel
Proboszcz parafii
w Olbrachcicach

Zebrania
w DFK
zakończone
W

lut y m w dw u na st u ko łach
Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców działających na
terenie gminy przeprowadzono zebrania
sprawozdawcze, na których podsumowano działalność w minionym roku i
wytyczono główne kierunki działania
na 2012 rok. 2 marca w Solcu odbyło
się zebranie gminne DFK.
Mówi przewodnicząca gminnego
Zarządu DFK Elżbieta Graba:
- Koła organizacji działające na terenie
naszej gminy są organizatorami bądź
współorganizatorami wielu imprez
kulturalnych, zabaw i festynów. Cieszy
nas to, że dobrze układa się współpraca
z innymi terenowymi organizacjami
jak: Rady Sołeckie, Odnowa Wsi, Koła
Gospodyń Wiejskich i inne.
Bardzo dobrze układa się współpraca
z Zarządem Wojewódzkim TSKN, który
wspomaga terenowe ogniwa organizacji,
głównie z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów biurowych. Finansowane
są również przez Zarząd Wojewódzki
spotkania adwentowe, dofinansowywane
wycieczki jednodniowe dla starszych
i młodzieży oraz pobyt na koloniach
i w sanatoriach.
Nauka języka niemieckiego na terenie
gminy jest właściwa. To co może niepokoić
to brak większego zainteresowania jego
nauką w gimnazjach. Tam jest za mało
chętnych, aby prowadzić zajęcia języka
niemieckiego. Dlatego w tegorocznych
planach pracy Zarządu Gminnego DFK
w Białej szczególny nacisk położymy
na nauczanie języka niemieckiego.
We wrześniu w ramach Dni Kultury
Niemieckiej zamierzamy zorganizować
wyjazd do Wrocławia. Zarządy kół
również przygotowują się do składania
wniosków o dofinansowanie imprez
kulturalnych.

Spółka
wodna bez
Prężyny
27

lutego w Prężynie zwołane
zostało na wniosek części
mieszkańców zebranie wiejskie w sprawie dalszego członkostwa w Miejsko
– Gminnej Spółce Wodnej w Białej.
Spółkę na zebraniu reprezentowali
Wojciech Kaliciński i Norbert Ofiera.
Na 43 członków spółki wodnej w zebraniu
uczestniczyło 30. Główne zarzuty pod
adresem organizacji sprowadzały się
do tego, że jej członkowie z Prężyny
ponoszą zbyt duże opłaty przy małym
zakresie prac melioracyjnych. Ze strony
przedstawicieli spółki padła propozycja, aby zmienić system odpłatności
na ich rzecz, ale nie spotkały się one
z aprobatą zebranych. W głosowaniu
tajnym 21 dotychczasowych członków
wypowiedziało się za wystąpieniem
ze spółki wodnej.
- Problemy zostały – mówi Marcin Morawiec sołtys Prężyny – tylko kto teraz
będzie je rozwiązywał? I na to pytanie
nikt nie zna odpowiedzi.
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Dary dla
szpitala
Pieniężne dary dla bialskiego szpitala
złożyli: Sabina Ozimek z Prudnika,
Józef Seruga z Jarnołtówka i Jadwiga
Husa k z Prudnika. Ta ostatnia
oprócz pieniędzy przekazała również
na rzecz szpitala piżamy.
Wszystkim darczyńcom podziękowania składa dyrekcja szpitala.
(s)

Objazd
do Opola
Od

11 marca do 20 czerwca
dla pojazdów zamknięty
b ędzie o dcinek drogi Dzików
– Przysiecz.
Będzie to kolejny etap modernizacji
drogi łączącej Opole z dojazdem
do granicy czeskiej przez Prudnik.
Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu droga zostanie
poszerzona do 7 metrów, planuje się
również remont rozjazdów, chodników mostu i dwóch przepustów
na tym odcinku kosztem 16,9 mln
zł. w ramach środków pozyskanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Na czas remontu objazd w kierunku Opola będzie prowadził drogą
z Dębiny przez Krapkowice.

Front w oczach dzieci
Choć już boło świałtygo Józefa, to jednak
muszał spomnieć ten dzień ,bo wtedy ludzie
flichtowali. Rozprawiała mi mojoł znajomoł
ło swoim flichtowaniu przed frontał, przed
Rusoma. Po 67 latach som to majstens wspomnienia dzieci, co to przeżyły, bo ich łojcowie dołwno nie żyjoł, a łoni sami som tyż
już starsi. Ciekawe jest to, iż dzieci widzom
najtragiczniejsze rzeczy inaczyj niż dorośli.
Nie rozumił tej groźby, tego niebezpieczeństwa, co ich może spotkać. Tak też było z małoł
Gitkoł, co w świałtego Józefa 1945 roku ciołgła z fotrał i mutroł na wieś do ciotki, by se
tał skować przed Rusoma.
Ani nie mogła postyknołć za niymi, bo była
za małoł, a do tego miała sztyry klejdziki
łoblyczony, dwie myjcki, dwa szaly i na tyj
jeszcze ruby mantlik. Tak joł mama nałobuczyła, coby jak nołwiałcej z tygo domu weź
mit. Trochał se dzieżała wózka takiego drzewianego, co foter z mutroł ciołgli, ale potyj
se ten wózek na glajzach jeszcze w Biale rozleciał, bo za siłał na niego napakowali, tak iż
musieli go tał łostawić i w rałkach i na plecach wszystko dalij nieśli. Tak iż Gitce też
przewiesili jeszcze dwie taszki na kark i lalka
wcieżyli pod paszkał, bo tak beczała, iż bez
tej lalki nie chciała dali iść. Ze wszystkich
stron napierały na nich konie , wozy, auta,
wojsko i ludzie, co uciekali w strona Olbrachcic i dalij na Czechy. A łoni szli pod pront
i dotarli do tej ciotki, a tał wszyscy jeszcze
spali i nic ło Rusach nie wiedzieli.
Ale za połrał godzin to se dowiedzieli
i o mało życia wtedy nie straciyli. Tał u tyj
ciotki to Gitka i łojcowie byli prawie pół roku.
Nie mogli iść dudom rychlij, bo Rusi zrobili doma u nich wielkoł pralnia. Powyciepowali z izbów wszystkie mejble na dwórek

Na rzecz swojej parafii

asz proboszcz mówią mieszN
kańcy Kolnowic i Laskowca to
kapłan wyjątkowy. Bez niego nie
udałoby się przeprowadzić wielu
prac na rzecz kościoła parafialnego p.w. św. Jana Nepomucena
w Kolnowicach obejmującego te
sołectwa.

Pięć lat temu przeprowadzono remont dachu
tej świątyni. Przed trzema laty prezbiterium
kościoła wyłożone zostało granitem. Prace
te zostały sfinansowane z ofiar parafian. W
minionym roku dzięki ofiarności parafian
udało się zrealizować największe przedsięwzięcie na rzecz parafii – budowę 450 m chodnika z kostki polbrukowej wokół kościoła. Początkowo w powodzenie tego zamierzenia powątpiewał nawet nasz ksiądz
proboszcz – mówi Zbigniew Wróblewski
sołtys Kolnowic. I trudno się temu dziwić
ponieważ wie u z nas nie w pełni wierzyło
w powodzenie zamierzenia. Przerażał
ogrom przedsięwzięcia. - Kupiliśmy kostkę
i kamień na utwardzenie podłoża. - dodaje

Zbigniew Baniak sołtys Laskowca. Zmobilizowaliśmy się jednak, bywały dni kiedy przy
układaniu kostki pracowało ponad dwudziestu mieszkańców. Gdyby prace te zlecić specjalistycznej firmie koszty budowy
nowego chodnika byłyby o sto procent
wyższe. Udało się. Na zakończenie prac
na spotkaniu „budowniczych” chodnika
uczestniczył ks. Andrzej Czekański. Był
skromny poczęstunek, a proboszc A.Czekański podziękował parafianom za wykonane prace. Renowacji poddana została
również metalowa brama wejściowa na
przykościelny plac. Do końca kwietnia planowana jest wymiana dwóch witraży w
kościele. Prace te wykona pracownia znanego głogóweckiego witrażysty – Michała
Cubera. W tegorocznych planach przewidziano również wykonanie we własnym
zakresie chodnika na cmentarz położonego
za kościołem. W dalszej kolejności planujemy odnowienie elewacji świątyni, ale to
zadanie kosztowne i termin jego realizacji jeszcze nie został ustalony.
R.Nowak

i co se dało społlili w trzech wielkich kipkeslach, to boły takie kotły kaj to pranie warzyli,
a w izbach prali, i w rzyce płukali to pranie
i wiałże też blejchowali, bo tak tał przy tej
rzece Białce jeszcze dość długo po wojnie
kobiety prały i blejchowały.
Jak ci ludzie entlich mogli przyjść nazołd do tyj
swojej chałupy, to w izbach boło po kostki wody,
a na górze w izbach, kaj mieli roztomajty krałzy
z owocoma, mołka, zboży loł gołwiedzi, boło
wszystko rozsuty, strzaskane, porozlyjwane,
podeptany, a na wierchu jeszcze boło narobiono. Tak iż nic już nie szło uretować.
Mieli tyż jeszcze miech nieszkubanego pierza tał, to tyż boł wysuty i podeptanyj. Sami
nie mogli wszystkiego spożytkować, to musieli
zniszczyć. Nawet taki garniec z bronnyj cukra
roztrzaskali i podeptali.
Co do tego cukru, to u nas też muter mieli
na górze. Pod koniec wojny my to dostali
z cukierfabryki z Głogówka, cały wielki garniec tego boło i też se rołz Rusi na ten niedokończony cukier ułakomiyli, ale wiałże im
nie smakowoł i go łostawiyli.
Insze spomnienia mieli też dwa synki z Niemysłowic - Buchelsdorf za Prunikał, jeszcze
przed frontał, kole Bożego Narodzenia 1944/45
roku. Boło bardzo zimno i siłał śniegu. Jeden
z nich był u swojego ołpy we werkszteli i słyszoł, jak chopi rzołdziyli, iż we dworze jest siła
sztreflingów, bodejś Żydów i kto może ze wsi,
moł uwarzyć kartołflano zupa loł nich, taki boł
rozkaz. Zarołz lecioł dudom ze swoim kolegom, a tał już muter na nich czekali z całoł
milchkanoł tej zupy. To synki wezły jo na sonki
i zawieźli do dwora. Ty aufzejery zarołz wylołli
zupa do wielkiej cynkowej wanny, chtoroł boła
już prawie połnoł. Potyj kożdy z tych chudych
i niektorzy bez szczewików chopów, dostoł

jedna kielnia tej zupy. Chto by z nich cisnoł
se jeszcze rołz do tyj wanny po zupał, dostoł
kolbo po plecach łod tych strażników. Niechtorzy już leżeli na śniegu kole tej wanny nieżywi.
Dzieci se bardzo boły jak to widziały i doma nic
nie padały ło tyj, ale tyn jeden synek nie umioł
w nocy spać tak go to trołpiło.
Na drugi dzień wczas rano zajś oba te synki
leciały do tego dwora kukać co se tał dalij
dzieje, ale haresztanci już po sztyrych w jednej
raji wychodzili raus, a kolumna mioło możno
ze 300 metrów. Ten jeden synek stoł blisko
nich, a jeden chudy chop z czornymi zapadnionymi łoczoma kukał na niego, i pod uszczałpano dekoł, co miał na plecach pokołzoł mu
otwartoł rałkał, jakby z prośboł ło chlyb.
Do dzisiej człowiek tał głowa z czornoł brodoł, wielkimi łoczoma i zapadnionymi licoma
pamiałtoł. Wszałdzie joł widzi, w kościele
na krzyżu, na obrołzach, na filmach i tak
już łostanie do końca życia, napisał do jednej gazety.Wiela tyż jeszcze może być takich
starszych już dzieci, co w oczach noszoł
łokropności wojny,sicher nie mało.Jest nieważne, czy to boły dzieci polskie,niemieckie
czy ruskie ,wszystkie jednako cierpioł.

Wybory
nowego sołtysa Chrzelic
W
związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa Chrzelic Mirosława
Dąbrowskiego z tej funkcji. 7 marca
odbyło się zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 68 mieszkańców.
Czterech kandydatów do objęcia tej
funkcji zgłoszonych przez uczestników zebrania nie wyraziło zgody na
kandydowanie. Tylko dwaj kandydaci
Grażyna Dolak i Janusz Stolarczyk
stanęli w wyborcze szranki.
W głosowaniu tajnym Grażyna Dolak
otrzymała 39 głosów „za”, a Janusz
Stolarczyk – 28 (jeden głos nieważny).
W związku z tym, że dotychczasowy
członek Rady Sołeckiej Stanisław Żegleń
złożył rezygnację z funkcji członka Rady
Sołeckiej, Janusz Siano zgłosił kandydaturę Janusza Stolarczyka, a Herbert
Rzyszka zaproponował zamknięcie
listy wyborczej na co zgodę wyrazili
obecni na zebraniu. W głosowaniu
tajnym Janiusz Siano został wybrany
członkiem Rady Sołeckiej uzyskując
65 głosów „za” przy trzech głosach
nieważnych.
Obecny na zebraniu burmistrz
Arnold Hindera zw róci ł się do
mieszkańców z apelem o pomoc dla
Grażyny Plachetki, której dom wraz
z dobytkiem na skutek pożaru uległ
zniszczeniu. Zapewnił, że gmina
pomoże pogorzelce, aby mogła nadal
mieszkać w tym budynku.
Nowa pani sołtys Grażyna Dolak
podziękowała za wybór na tę funkcję
zapewniając, że dołoży wszelkich
starań, aby efektywnie działać na

rzecz lokalnego środowiska.
Zapewniła, że wspólnie z członkami
miejscowej OSP przeprowadzona
zostanie zbiórka w y posażenia i
pieniędzy. Na jej rzecz planuje się
przeprowadzenie również zbiórki
pieniężnej.
(r)
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Pół wieku z poezją
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marca w sali Gminnego Centrum Kultury
w Białej odbyła się kolejna,
57 edycja Ogólnopolskiego
konkursu recytatorskiego na
szczeblu miejsko – gminnym
Po raz pierwszy wprowadzono
eliminacje dla najmłodszych
uczniów z klas I – III.

18

marca w sali Gminnego Centrum Kultury
w Białej odbyło się jubileuszowe spotkanie z poetą
Tadeuszem Soroczyńskim
z okazji pięćdziesięciolecia
jego pracy twórczej.
Tadeusz Soroczy ńsk i debiutował
w grudniu 1961 r. – jak poinformował
prowadzący spotkanie Marek Karp.
W latach sześćdziesiątych do pisania
wierszy zachęcała go Wisława Szymborska, późniejsza laureatka nagrody
Nobla w dziedzinie literatury. Poeta
wydał kilkanaście tomików wierszy.
Motywem przewodnim jego wierszy
jest przede wszystkim fascynacja
przyrodą, krajobrazem wsi – ogrodami,
polami i muzyką. Spotkanie uświetnili
swoimi piosenkami Agata Bajorek i Stanisław Młynarski. Wiersze recytował
Jubilat, Marek Karp, Adamina Karp
i Stanisław Młynarski. Nie zabrakło
życzeń dla dostojnego Jubilata od Teresy
Kamienieckiej Hreczaniuk – prezesa
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
w Nysie, Anna Myszyńska oprócz
życzeń przeczytała dedykowany Jubi-

latowi wiersz w gwarze śląskiej. Witold
Hreczaniuk przekazał dwie sadzonki
róż dla Tadeusza i jego żony Marii.
Nie zabrało życzeń od przedstawiciela
Związku Literatów Polskich w Opolu
Edmunda Borzembskiego. Ciepłe
słowa pod adresem jubilata padły
z ust łącznickiego poety proboszcza
ks. Manfreda Słabonia, Jana Szczurka
i Ireny Lesiak.

W eliminacjach wzięło udział 87 uczniów
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich. Recytatorów oceniało jury
w składzie: Krzysztof Gorek, Irena
Nawalany i Alicja Domańska.
W kategorii najmłodszej obejmującej
uczniów klas I – III przyznano dwa
pierwsze miejsca – Natalii Kramarczyk
z Białej i Kindze Różyczce z Pogórza.
Drugie miejsce przypadło Magdalenie
Gnielce ze Śmicza, a trzecie Markusowi
Gonsiorowi z Radostyni. Ponadto
wyróżnieni zostali: Eliza Podgórni
(Radostynia), Patryk Apostel (Biała)
i Mirella Cholewa (Śmicz).
W kategorii klas IV – VI pierwsze

Tadeusz Soroczyński
POWSTAJE NADZIEJA
Nasze racje
i negacje
w koszu
powszednich trosk
Drzewa
pokrywają się
rumieńcem zieleni
Czuję wiosnę
czuję jak z bruzd
powstaje nadzieja.

nagrodzeni uczniowie najmłodszej grupy

Z działalności
niepublicznego przedszkola
P
ierwsze niepubliczne przedszkole
na terenie bialskiej gminy działa w
Kolnowicach. W kolejnym 2011/2012
roku szkolnym do przedszkola uczęszcza
trzynaścioro dzieci w wieku od trzech
do pięciu lat przez pięć dni w tygodniu
(od poniedziałku do piątku). W czasie
codziennych pięciogodzinnych zajęć o
właściwe formy pracy dbają dyrektor i
jednocześnie właścicielka przedszkola
Dorota Janek i nauczycielka Urszula Gajer.
Mimo braku dofinansowania przedszkole jest

Pogodnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
oraz
wszelkiej pomyślności
życzy klientom
personel sklepu
spożywczego „Zosia”
w Białej

miejsce zdobyła Michalina Spychała (Biała),
drugie - Patrycja Kaplytta (Grabina) i trzecie
Kacper Dwojak (Kolnowice). Wyróżnienia
otrzymały: Agata Kop Łącznik), Sylwia
Strzoda (Biała), Weronika Wójcik (Biała)
i Angelika Podgórni (Biała).
W kategorii gimnazjalnej I miejsce
zajęła Kamila Szczurek z Białej. Czterej
recytatorzy zostali wyróżnieni. Są to:
Paulina Sznajder z Białej, Piotr Trinczek
z Łącznika, Daria Stepczyk z Białej
i Joanna Mazur – również z Białej.
W kategorii „Poezja śpiewana Najlepsza
okazała się Ewelina Niestrój z Białej. Drugie
miejsce zajął Dawid Blania z Łącznika,
a trzecie Aleksandra Babula z Białej.
W kategorii szkół średnich pierwsze
miejsce przypadło Marcelinie Spychale,
a dwa drugie Piotrowi Kłonowskiemu
i Grzegorzowi Drążek.
Do konkursu uczniów przygotowały
nauczycielki: Marta Mikołajczyk, Marzena
Bajak, Beata Babula, Marta Szkwarek,
Marta Mikołajczyk, Teresa Szymczyna,
Anita Bąk, Aleksandra Szymanek, Ewa
Baran, Anna Radom, Monika Kęsek,
Anna Kasprowicz, Danuta Bajor, Joanna
Macioł i Teresa Szymczyna.

Szczęśliwych Świąt
Wielkanocnych,
radości i pomyślności
życzy
wszystkim klientom
personel sklepu
spożywczego
„Kurczak”
w Białej

dobrze wyposażone w sprzęt dydaktyczny
i zabawki do prowadzonych zajęć.
- Pomoce i zabawki – mówi Dorota
Janek – kupujemy z własnych środków.
Dyrektorka pełni również w przedszkolu
rolę sprzątaczki i woźnego, bo na zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi
brak środków finansowych. Najważniejsze
jest jednak to, że dalsze funkcjonowanie
przedszkola w najbliższych dwóch latach
nie jest zagrożone.
Sara Handzik
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Życzenia dla Pań

Nagrody dla oszczędnych

ma rc a z okazji mi 11
nionego Dnia Kobiet
Gminne Centrum Kultury w Białej

Zakończyła się loteria zorganizowana przez Banki Spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej
Spółdzielczości pt. „Twoje
konto z prezentami”.

Koncert zorganizowany został w
sali widowiskowej Urzędu Miejskiego.
Artystę wspomagał w czasie występów
akordeonista Paweł Leszczyński. Ci,
którzy przybyli na koncert wychodzili
zadowoleni, szkoda tylko, że było niewielu
widzów. Na sali doliczyliśmy się tylko
44 widzów.

15 marca w siedzibie Banku Spółdzielczego w Białej odbyło się wręczenie
nagród, które Rada Zrzeszenia Banku
Polskiej Spółdzielczości na przełomie
2011 i 2012 r. w ramach zorganizowanej
loterii przyznała nagrody. W wyniku
losowania cztery osoby z bialskiego

zorganizowało program muzyczno – kabaretowy w wykonaniu
Szymona Kusarka – aktora
komediowego z Warszawy.

BS otrzymały nagrody rzeczowe. 15
marca w sali konferencyjnej bialskiego
banku w obecności członków Rady
Nadzorczej prezes Franciszek Gąsior
wręczył nagrody tym do których
uśmiechnęło się szczęście.
Telewizory zostały wręczone
Bogusławie Bajorek z Prężyny, Urszuli
Handzik z Białej i Feliksowi Zimnik
z Górki Prudnickiej. Laptop otrzymał
Czesław Klimko z Białej.
Bank Spółdzielczy w Białej zaprasza
do uczestnictwa w kolejnej edycji tej
loterii na przełomie 2012/2013 r.

Turniej wiedzy pożarniczej

Koszulki dla piłkarzy
W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu
eliminacji gminnych 9 marca
wzięło udział 33 uczniów.
W pierwszej grupie wiekowej obejmującej
uczniów szkół podstawowych zwyciężył
Dawid Bogon - 9 pkt. przed Stefanem
Danielem – 8,5 pkt. i Dominikiem Hedą – 8
pkt. Wymienieni są uczniami Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Grabinie.
W drugiej grupie wiekowej (gimnazjalnej) zwyciężył Mateusz Woźniak - 9

pkt. przed Markiem Geislerem - 7 pkt.
i Aleksandrą Babulą - 4 pkt. Wymienieni
są uczniami gimnazjum w Białej.
W trzeciej grupie wiekowej (szkoły
ponadgimnazjalne) najlepszym okazał się
Kamil Marzotko - 9 pkt. Drugie miejsce
zajął Krzysztof Lubczyk - 5 pkt., Patryk
Okon - 4,5 pkt. i Sebastian Suchy - 4 pkt.
Wymienieni są uczniami Zespołu Szkół
w Białej. Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Będą reprezentowali naszą gminę w turnieju
na szczeblu powiatowym, który odbędzie
się 30 kwietnia w Lubrzy.
Na zdjęciach: Pierwsza i druga grupa
zwycięzców wraz z jurorami.

Artystyczny Mix
dokończenie ze str.1

O

realizacji tego projektu pisaliśmy w poprzednich wydaniach gazety. Skierowany był on do osób związanych z bialską kulturą. Uczestnicy brali udział
w jedenastu sesjach warsztatowych, na których doskonalili swoją wiedzę fachową
z różnych dziedzin kultury. W warsztatach artystycznych wzięło udział dwustu
uczestników. Na zakończenie tego projektu zorganizowano trzy koncerty, z czego
dwa w Białej i jeden w Jarnołtówku, a o ostatnim koncercie piszemy na str.1.

19

marca w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Białej prezes Franciszek Gąsior przekazał na ręce prezesa LKS Polonia Biała Sławomira
Adamika koszulki ufundowane przez Bank. Na uwagę zasługuje to, że w miarę
możliwości Bank wspomaga finansowo sport na terenie gminy.
Prezes S. Adamik powiedział w rozmowie z nami: - Jesteśmy wdzięczni
Zarządowi Banku za pomoc i wsparcie jakiego udziela naszemu klubowi. Koszulki są ładne, z herbem Białej i logo Banku, oraz napisem LKS Polonia Biała.
Dziękujemy.
Na zdjęciu moment przekazania koszulek.

Niech świąteczny czas
przyniesie wiele dobra,
nadziei i serdeczności
życzy Czytelnikom
Redakcja
„Panoramy Bialskiej”
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Odnowa Wsi w Pogórzu
Funkcjonująca od 1987 roku na
terenie Pogórza grupa liderów
może pochwalić się wieloma
osiągnięciami. W następnym
roku Pogórze przystąpiło do
Stowarzyszenia „Odnowa
wsi”. Największe sukcesy
Pogórzanie odnieśli w latach
1999 – 2011.

Na

koncie organizacji zapisał się
między innymi trzykrotny start
w konkursie Piękna Wieś Opolska. W 2009
roku Pogórze pierwszy raz wystartowało
w plebiscycie organizowanym od 1999
roku. Jako miejscowość w plebiscycie
Odnowy Wsi otrzymała wyróżnienie
w kategorii „Najlepszy start w Odnowie
Wsi”. Dobra passa nie opuściła Pogórza
i w 2010 roku wieś otrzymała kolejne
wyróżnienie, tym razem za najlepszy
projekt odnowy wsi pod tytułem „Ocalić
od zapomnienia”. Projekt dotyczył zagospodarowania skweru rekreacyjnego
z wiatrakiem, który zrekonstruowano
na podstawie wspomnień mieszkańców.
W 2011 roku Pogórze po raz kolejny
zatriumfowało w kategorii „Najlepszy
projekt Odnowy Wsi”. Przedsięwzięcie
dotyczące renowacji kaplicy świętego
Rocha pod tytułem „Ocalmy dziedzictwo naszych przodków” zaowocowało
3. miejscem.
Powstałe w 1988 r. z inicjatywy
tej grupy stowarzyszenie pozwalało
na składanie wniosków o dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Na wniosek Stowarzyszenia

Urząd Miejski w Białej napisał projekt
na budowę Centrum Rekreacji i Integracji w Pogórzu. Na ten cel pozyskano
180 tys.zł. Nowy budynek mieści się
obok boiska, którego okoliczne tereny
zagospodarowano zgodnie z koncepcją
studentów Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nysie. Część z nich nie została
jeszcze wykorzystana, jednak grupa
zapowiada złożenie wniosku w sprawie
zazielenienia terenu. Świadectwem
dbałości o estetykę są również tereny
wokół świetlicy OSP. Tam z inicjatywy
lokalnej na wybrukowanym terenie
ustawiono dwie altany. Inwestycje
dotyczyły także wnętrza świetlicy,
którą wyposażono w zaplecze socjalne
ze środków pozyskanych z funduszu
„Wspólne Źródła”. W ramach Partnerstwa Obszarów Wiejskich Gmin
Korfantów, Biała i Prudnik zakupiono
również sprzęt multimedialny w postaci
monitora, laptopa oraz drukarki.
W tym roku zapowiedziano kolejne
prace. Plany przewidują budowę siłowni
zewnętrznej o wartości 37 tysięcy złotych.
Obiekt dysponuje około dziesięcioma
urządzeniami. Projekt czeka na pozytywne rozpatrzenie w Opolu. Drugi
pomysł – ścieżka rowerowa wzdłuż
przydrożnych krzyży i kapliczek znajduje
się na razie w sferze marzeń.
O tym, że mieszkańcy są dobrze
zorganizowani i chętnie się integrują
świadczą również liczne imprezy. Festyn
pieczonego ziemniaka, powitanie lata,
impreza strażacka oraz wiejskie dożynki
na stałe zapisały się w harmonogram
imprez.
Sara Hanko

Historia zatoczyła koło

Po ponad stu latach istnienia
klasztoru sióstr Elżbietanek
w Białej budynek klasztorny
został przekazany na potrzeby
bialskiego szpitala.
W latach 1872 – 1876 r. rozpoczęto
w Białej budowę klasztoru sióstr Elżbietanek. Grunty pod budowę przekazał
prowincji zakonnej w Nysie będący
już na emeryturze proboszcz bialskiej
parafii ks. Ernst. Siostry zakonne nie były
w stanie rozpocząć budowy szpitala
we własnym zakresie, dlatego część
gruntów położonych obok klasztoru
sprzedały powiatowi prudnickiemu, który
w 1895 r. otworzył tu szpital, pierwszy
w powiecie prudnickim. Uroczystego
otwarcia szpitala dokonał ówczesny
prudnicki starosta von Sydov.
Przez ponad sto lat siostry zakonne
pracowały w tym szpitalu jako sanitariuszki i pielęgniarki opiekujące się
chorymi. Po ponad stuletniej posłudze
opiekuńczej nad chorymi siostry
Elżbietanki postanowiły klasztorny
budynek przekazać na potrzeby bialskiego
szpitala. Wszyscy jeszcze pamiętamy
sympatyczną siostrę Marię, który przez
wiele lat pracowała do czasu przejścia
na emeryturę w bialskim szpitalu. Obiekt
klasztorny przekazano prudnickiemu
starostwu na korzystnych warunkach.
Przekazanie odbyło się w kancelarii
notariusza Stanisława Ligęzy w Prudniku. Klucze do budynku klasztornego
w Białej przekazały: siostra prowicjalna
Marta Remiorz i wikaria siostra Ignacja

Grzybek. Obecni byli starosta prudnicki
Radosław Roszkowski i dyrektor szpitala
w Białej dr n.med. Zdzisław Juszczyk.
Siostra M.Remiorz w rozmowie z nami
stwierdziła między innymi: Braki
personalne, brak wykwalifikowanych
wśród zakonnic pielęgniarek zmusiły nas
do przekazania obiektu klasztornego.
Ostatnia pielęgniarka, która pracowała
w szpitalu w Białej wyjechała do pracy
w szpitalu w Tanzanii. Nie żal nam
tej decyzji zważywszy, że obiekt przekazujemy na potrzeby szpitala, który
opiekuje się chorymi. To również należy
do naszych zakonnych powinności.
Starosta R. Roszkowski przekazał
klasztorny budynek i ogród w jego
bezpośrednim sąsiedztwie dla potrzeb
szpitala. Po adaptacji w tym budynku
będą mieściły się biura szpitala, i gabinet
lekarski. Dzięki temu w dotychczasowym budynku zwiększy się liczba sal
szpitalnych z korzyścią dla chorych.
Po stu osiemnastu latach historia
zatoczyła krąg. Starosta von Sydow
w 1895 r. otworzył nowo wybudowany
szpital powiatowy w Białej, natomiast
starosta R.Roszkowski w 2012 r. przekazał dodatkowy obiekt dla bialskiego
szpitala
Mówi starosta Radosław Roszkowski: - Jesteśmy zadowoleni, ponieważ
zależy nam, aby ten szpital cieszący się
na Opolszczyźnie renomą rozwijał się
nadal. I dlatego zależało nam na takim
rozwiązaniu, które jest optymalnie
najlepsze dla nas wszystkich.
R.Nowak
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Zebrania sołeckie 2012
SOLEC – 17.02.

FRĄCKI – 28.02.

W 2011 r. w Solcu dokonano remontu dachu na budynku byłej szkoły podstawowej,
wyremontowano toalety, przy pomniku poległych mieszkańców w obu wojnach
światowych udrożniono przepust. Niektóre z rozpoczętych prac będą kontynuowane
w 2012 r. W dyskusji zwrócono uwagę na gromadzenie się wody z roztopów w
rowach przydrożnych, w miejscach niżej położonych. Niewyprofilowane są kratki
ściekowe ułatwiające odpływ nadmiaru gromadzącej się wody.

W 2011 r. środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone za zakup 15 m
kw. kostki brukowej, zakupiono również farbę na elewację zewnętrzną wiejskiej
świetlicy. W 2012 r. planowany jest zakup skrzyni p.poż. i kominka do świetlicy.
W dyskusji zwracano uwagę na zły stan techniczny lokalnych dróg prowadzących
przez wieś i w kierunku Grabiny.

ROSTKOWICE – 22.02.

POGÓRZE

Środki z funduszu sołeckiego w 2011 r. przeznaczono na zakup kamienia do utwardzenie
dróg polnych. Na ten sam cel zostaną wydatkowane pieniądze z tegorocznego funduszu.
W dyskusji poruszono sprawy dotyczące stanu dróg, podatków lokalnych itp.

Wiele uwagi w minionym roku poświęcono pracom na rzecz poprawy estetyki wsi.
Wycięte zostały między innymi samosiejki. W okresie sprawozdawczym Gminne
Centrum Kultury w Białej przekazało dla miejscowej świetlicy stoły i krzesła.
Rozebrane zostały stare toalety. Z własnych środków miejscowe KGW zakupiło 9
kompletów talerzy, 10 dzbanków, 15 kompletów szklanek i 5 termosów do kawy.
Zakupiono również zamrażarkę, piec elektryczny i okap kuchenny. Miejscowa
świetlica tętni życiem.

GÓRKA PR. – BRZEŹNICA – 28.02.

Zebranie producentów mleka
W

Fundusz sołecki w 2011 r. w Brzeźnicy został w całości przeznaczony na zakup
kamienia i kostki brukowej (za 2,5 tys.zł). Mieszkańcy przepracowali przy wykonywaniu prac na rzecz wsi nieodpłatnie 150 godzin. W br. planuje się zakup namiotu
biesiadnego, wymianę okien w remizie OSP i zadaszenia nad remizą. Część środków
przeznaczy się również na zakup kamienia na drogi polne.
W Górce Prudnickiej za środki z funduszu sołeckiego w minionym roku
zakupiono kamień na utwardzenie dróg polnych planuje się również zakup namiotu, stołów i ławek oraz rożna. W dyskusji wskazywano na potrzebę położenia
na drodze polnej za szkołą nawierzchni asfaltowej. W fatalnym stanie jest również
droga w kierunku Mokrej.

marcu w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbyło się zebranie
członków – producentów mleka. Na zebranie przybyło kilkudziesięciu
hodowców krów mlecznych z terenu bialskiej gminy. Prudnicka SM od lat
osiąga dobre wyniki w produkcji mleka spożywczego i wyrobów mlecznych.
Na terenie naszej gminy mleko do SM w
Prudniku dostarcza
ok. 140 hodowców
krów mlecznych.
- Są to dobrz y
hodowcy stwierdza
- prezes Spółdzielni
Ryszard Witek - dostarczane przez nich
m leko je s t dobre j
jakości. Po zebraniu
odbyło się szkolenie
dla rolników związane
z przygotowywaniem
dla bydła mlecznego
odpowiedniej jakości
kiszonek zielonych.
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Wstąp w strażackie szeregi
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych
do wstąpienia w strażackie szeregi na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się
17 kwietnia (wtorek) o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej.

Aby nauka szła lżej
Dla jednych z nas droga do
szkoły wiodła pod górkę, inni
z niecierpliwością wyczekiwali
pierwszego dzwonka. Wszystko
wskazuje na to, że nic pod tym
względem nic się nie zmieniło.
Aby zmniejszyć różnice w nauczaniu oraz pomóc w rozwijaniu
zainteresowań naszych pociech
Unia Europejska przygotowała
specjalny program.
„Program indywidualizacji procesu
nauczania i wychowania uczniów klas
I-III szkół podstawowych” oferuje
zajęcia wyrównujące braki dla dzieci
ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności
matematycznych. Przewiduje także
ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy oraz zajęcia korygujące
wady postawy.
Oferta zajęć rozwijających zainteresowania kierowana do uczniów
szczególnie uzdolnionych jest równie
bogata. Są wśród nich zajęcia plastyczne,
muzyczne, komputerowe, językowe oraz

Niszczejący budynek
W

idoczny na zdjęciu budynek po byłym internacie na placu zamkowym
pozostaje niewykorzystany. Pozostały tylko mury zewnętrzne, pozbawione
okien i ścian wewnętrznych. I tak na dobrą sprawę nie wiadomo na co mógłby być
przeznaczony po remoncie. Ze względów technicznych i koszty nie nadaje się na
przeznaczenie go na cele mieszkaniowe.

matematyczno-przyrodnicze.
Budżet programu to 90 tysięcy złotych.
Pieniądze umożliwiły zakup pomocy
dydaktycznych w postaci gier, programów
multimedialnych oraz sprzętu muzycznego
i sportowego. Dzięki funduszom zakupiono
również 10 zestawów komputerowych
oraz tablicę interaktywną.
W ramach programu dzieci będą
miały okazję wziąć udział w wycieczce.
Pierwsza z nich, wyjazd na pływalnię
do Krapkowic, już się odbyła. Na uczestników programu czekają jeszcze cztery
propozycje odzwierciedlające wybrany
przez dziecko profil. Są wśród nich: wyjazd
do Teatru Lalki i Aktora w Opolu, wycieczka
do opolskiego zoo, zajęcia logopedyczne
w opolskim Bajkowie oraz wycieczka
do Dinoparku w Krasiejowie.
Grupę 135-u uczniów biorących udział
w programie tworzą uczniowie szkół w Białej,
Gostomii, Radostyni i Śmiczu. Koordynatorką
cieszącego się dużym powodzeniem wśród
dzieci projektu jest zastępca dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
Joanna Macioł.
Sara Hanko

Program indywidualizacji
nauczania
30 tysięcy złotych, to budżet jaki
otrzymała Szkoła Podstawowa
w Łączniku w ramach „Programu
indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I – III
szkół podstawowych”.
Do programu przystąpiło 58 z 68 uczniów
nauczania początkowego. Dzieci mają
do wyboru zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz języka polskiego. Szkoła
oferuje również ćwiczenia logopedyczne,
mające zwalczać wady wymowy oraz psychoedukacyjne, dla dzieci z trudnościami
w komunikacji społecznej. Na chętnych

czekają także zajęcia rozwijające zainteresowania. Są wśród nich dodatkowe
lekcje języka angielskiego, niemieckiego
oraz zajęcia o profilu matematycznoprzyrodniczym. W ramach tych ostatnich
odbędą się dwie wycieczki: do opolskiego
zoo oraz do gospodarstwa ekologicznoturystycznego w Biadaczu.
– Jak mówi pani Mariola Nowicka,
koordynator programu w Łączniku, zajęcia
odbywają się poza lekcjami objętymi
programem szkolnych zajęć. Odbywają
się mniej więcej raz w tygodniu, a każde
dziecko może wziąć udział w dowolnej
ilości projektów.
Sara H.

Agregaty spać nie dają
Po
REJESTRACJA
POJAZDÓW
Z ZAGRANICY
TEL. 500 666 313

ZWROT PODATKU
ZA PRACĘ ZAGRANICĄ
NIEMCY - 150 ZŁOTYCH • HOLANDIA
-150 ZŁOTYCH • ANGLIA • IRLANDIA
• BELGIA • AUSTRIA I INNE
TEL. 698 784 682, 606 631 018

przeniesieniu sklepu spożywczego „Kurczak” w Białej do
pomieszczeń byłego sklepu „SAM”
mieszkający na pierwszym piętrze przy
ul. Armii Ludowej Adam Kamecki
skarżył się na głośną pracę agregatów
chłodniczych zainstalowanych na
zewnątrz budynku przez właścicieli
placówki handlowej. Sprawę tę opisał
również w tym roku „Tygodnik
Prudnicki”.

A. Kamecki skierował skargę
w tej sprawie do Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej,
która przeprowadziła badania
specjalistyczne natężeń poziomu
dźwięków i okazało się jak nas już
wcześniej informował właściciel
sklepu - nie przekroczyły one dopuszczalnych norm. Skarżący się
nie miał więc racji składając skargę
w tej sprawie.

10
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Halowy sezon na finiszu Ważne
U

koronowaniem halowego sezonu
piłkarskiego były otwarte mistrzostwa
gminy Biała. Dwanaście drużyn, które
zgłosiły się do zawodów, pierwszy etap
rywalizacji rozegrały w czterech grupach.
Zwycięzcy grup awansowali do półfinałów
gdzie grano już systemem pucharowym.
W pierwszym półfinale Wierzch pokonał
Olbrachcice 5:0, natomiast w drugim Bar
u Jana uległ Białej 1:2. Ostatecznie trzecie
miejsce przypadło drużynie o nazwie Bar
u Jana (zawodnicy Polonii Pogórze), która
bez problemu pokonała Olbrachcice aż
9:1. Finał zawodów to wspaniałe zacięte
widowisko. Wierzch zdobywa szybko
prowadzenie, ale bardzo skuteczny finisz
zawodników z Białej (Polonia) i zdobyte dwie

W

bramki pozwoliły uzyskać tytuł Halowych
Mistrzów Gminy Biała. Najlepsza drużyna
turnieju grała w następującym zestawieniu:
Sławomir Adamik, Patryk i Damian Bania,
Paweł Piotrowski, Kamil i Marcin Rinke,
Tomasz Ekalt.
Dla najlepszych drużyn były puchary
i sprzęt sportowy.
j.k

Podziękowanie
Piłkarskie kluby sportowe gminy Biała,
dziękują dyrektorowi Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Łączniku panu
Januszowi Siano, za udostępnienie hali
sportowej do zajęć przygotowawczych
przed nową rundą wiosenną

Skat

kolejnym turnieju skata sportowego
zorganizowanym w Białej wystartowało 31 zawodników. Turniej składał się
z trzech rund i łączna suma punktów decydowała o lokacie zawodnika. Dla uatrakcyjnienia zawodów premiowano również
zwycięzców poszczególnych rund. Bardzo
gościnni byli nasi zawodnicy, którzy oddali
praktycznie wszystkie premiowane miejsca.
Turniej wygrał z dużą przewagą Bernard
Nowak z Pisarzowic, który już po pierwszej
rundzie objął prowadzenie.
Prezentujemy najlepszych:
1. Bernard Nowak (Pisarzowice) - 2677 pkt
2. Piotr Wieja (Obrowiec) - 2021 pkt

3. Jacek Morawiec (Obrowiec ) - 1949 pkt
4. Dagobert Kroll (Głogówek) - 1906 pkt
5. Ryszard Rożeński (Krapkowice) - 1827 pkt
6. Michał Królczyk ( Tarnów Op.) - 1797 pkt
7. Joachim Gibas (Ligota Bialska) - 1722 pkt
8. Henryk Kroll ( Brożec ) -1702 pkt
Zwycięzcy rund
I. Bernard Nowak - 1082 pkt
II. Piotr Wieja - 1062 pkt
III. Marcin Barysz (Kujawy) - 1010 pkt
Dla najlepszych były puchary i nagrody
rzeczowe
jk

Spółka Wodociągi
i Kanalizacja w Białej
informuje,
iż posiada 4 mieszkania i garaż do sprzedaży, w Białej
przy ul. Stare Miasto 24, w budynku wielolokalowym.
• Mieszkanie nr 1 (pokój z aneksem kuchennym,
pokój, łazienka z WC) pow. użytk. 53,35 m2
• Mieszkanie nr 2 (pokój z aneksem kuchennym,
pokój, łazienka z WC) pow. użytk. 62,06 m2
• Mieszkanie nr 3 (pokój z aneksem kuchennym,
pokój, łazienka z WC) pow. użytk. 45,91 m2
• Mieszkanie nr 4 (dwa pokoje, przedpokój,
kuchnia, łazienka z WC) pow. użytk. 54,19 m2
Każdy lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., c.o., jednocześnie do każdego lokalu przynależy piwnica.

Zainteresowanych
prosimy o kontakt
pod numerem
elefonu 77 438 76 43
lub 77 438 73 94,
lub na adres mailowy:
wodociagi.biala@op.pl

dla właścicieli posesji
W
lutym Starostwo Powiatowe
w Prudniku poinformowało
władze gminy Biała o obowiązkach
w zakresie utrzymywania zjazdów,
łącznie ze znajdującymi się pod
nimi przepustami przez właścicieli
i użytkowników gruntów przyległych
do dróg powiatowych, wojewódzkich
i gminnych w aspekcie bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Obowiązek ten wynika z Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. (art.30).
Wiosną 2012 r. Starostwo zapowiada
kontrolę stanu zjazdów pod kątem
pogarszania się stanu dróg oraz
zapewnienia stanu bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Zostaliśmy poinformowani, że w stosunku do właścicieli
lub użytkowników wymienionych
gruntów, którzy nie wywiązują się
z obowiązku utrzymywania zjazdów
w odpowiednim stanie technicznym,
a tym samym doprowadzają do pogorszenia się stanu dróg (np. wskutek
zarośniętych przepustów dochodzi
do zalegania w rowach wód, a następnie
pękania nawierzchni dróg wzdłuż
rowów oraz stwarzają zagrożenie
w bezpieczeństwie ruchu drogowego

(np. przelewająca się z rowów woda
wskutek niedrożności spowodowanej
zarośniętym przepustem zamarza
na drogach) zostaną podjęte stosowne
działania administracyjne wynikające
z art. 102 ustawy z dnia 20 maja 1971
r. Kodeksu wykroczeń) w którym
czytamy:
- Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów
z dróg publicznych do przyległych
nieruchomości podlega karze grzywny
do 1.000 zł. albo karze nagany.
Poinformowano nas również o tym,
że zgodnie z art.29 Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych
budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika
nieruchomości przyległych do drogi
po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy
drogi na lokalizację zjazdu lub jego
przebudowę. Za wybudowanie lub
przebudowę zjazdu bez zezwolenia
zarządcy drogi zarządca wymierza
w drodze decyzji administracyjnej karę
pieniężną w wysokości 10 – krotnej
opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Terenowy Zespół Doradztwa w Prudniku
organizuje kurs kwalifikowanego rolnika.
Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.
Miejsce kursu: plac Szarych Szeregów 5
w Prudniku (biuro TZD).
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 77 436 93 70.

KRONIKA POLICYJNA
• 8.03.2012 r.
w Mokrej 54-letni
rowerzysta kierował rowerem po
drodze publicznej w stanie po spożyciu
alkoholu.
• 12.03. na trasie Miłowice – Kolnowice rowerzysta lat 57 kierował
samochodem w stanie po spożyciu
alkoholu.
• 13.03. w Gostomi 39-letni rowerzysta jechał rowerem w stanie po
spożyciu alkoholu.
APEL POLICJI
Zbliża się okres świąteczny, czas
przyjazdów wielu mieszkańców na
święta do rodzin z zagranicy oraz
wzmożonych zakupów przedświątecz-

nych. Pamiętajmy, aby w samochodach
na parkingach i przed domami nie
pozostawiać dokumentów, pieniędzy
i wartościowych przedmiotów, które
mogą stać się łatwym łupem złodziei.
Pamiętajmy również o pozostawianiu
pojazdów w zamkniętych garażach oraz
zabezpieczaniu domów i pomieszczeń
gospodarczych, w których przechowywany jest sprzęt mechaniczny, który
może stać się łatwym łupem złodziei.
Uważajmy również na domokrążców
oferujących do sprzedaży rzekomo
atrakcyjne i po tanich cenach wyroby.
Informujmy o takich przypadkach
policjantów, ponieważ w wielu przypadkach są to również potencjalni
sprawcy domowych kradzieży.

Odeszli
Józef Hebda ur. 1924 r. zm. 17.02.2012 r.zam. Dębina
Józef Celder ur. 1935 r. zm. 19.02.2012 r. zam. Gostomia

Ludzie listy piszą

Monika Kamińska ur. 1924 r. zm. 26.02.2012 r. zam. Grabina

kilku miejscowościach na terenie gminy, zwłaszcza tych małych mieszkańcy zgłaszali potrzebę zamontowania skrzynek pocztowych na listy. Jak
dowiedzieliśmy się dodatkowych skrzynek pocztowych nie będzie, a ponadto te
które istnieją w miejscowościach liczących mniej niż trzystu mieszkańców zostaną
zlikwidowane. Podobno całe to przedsięwzięcie nie opłaca się. Jak dowiedzieliśmy
się doręczyciele przesyłek pocztowych mają obowiązek pobierania na życzenie
mieszkańców listów i przekazywania ich do urzędów pocztowych.

Gerhard Hetwer ur. 1929 r. zm. 29.02.2012 r. zam. Wasiłowice

W

Paweł Kudelka ur. 1941 r. zm. 08.03.2012 r. zam. Biała
Jerzy Luszczyk ur. 1943 r. zm. 11.03.2012 r. zam. Otoki
Anna Kusber ur. 1920 r. zm. 14.03.2012 r. zam. Otoki
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Wesołych, pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych
spędzonych w rodzinnym gronie.
Optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość.
Wszystkim Mieszkańcom
Miasta i Gminy Biała
życzą
Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Białej.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zakład produkcji pelletów
ze słomy zatrudni
w okresie żniw
lub na stałe:
• traktorzystów
• kierowców CE
• mechanika
tel. 77/ 4376 917,
600 989 417
Miejsce pracy:
Śmicz k/ Białej

Sprzedam Humus
z pól, czyli ziemię
nadającą się
do ogrodów.
tel. 600 989 417,
77/ 4376 917.

BIURO RACHUNKOWE MALEX
Łącznik, ul. Skowrońskiego 25
telefon: +48 728 949 755 lub +48 606 833 604
• Roczne rozliczenia podatku dochodowego

od osób fizycznych (PIT)
• Księga przychodów i rozchodów,
ryczałt, KP
• VAT w rolnictwie
• Rozliczenia z ZUS, US i inne
Atrakcyjne upusty!!!

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

Nawet do 75% wynegocjowanej ceny usługi
przez pierwsze 2 miesiące

Wynajem namiotów
- namiot 4 x 8
- stoły biesiadne
- rollbar

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864
77 437 54 12
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Dzień kobiet
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w Gminie Biała

Ligota Bialska

8 marca panie – mieszkanki Ligoty Bialskiej zorganizowały Dzień
Kobiet. W spotkaniu uczestniczyło 28 pań. Nie zabrakło smakowitych ciast i szampana oraz ciepłego posiłku. Paniom dopisywały
szampańskie humory.

Krobusz

Pogórze

Święto Kobiet było okazją do spotkania się Pań z Krobusza i Żabnika.
Spotkanie zorganizował sołtys Jacek Niedorozow z Radą Sołecką.
Na jego zaproszenie bardzo licznie przybyły mieszkanki obu wiosek
od tych młodszych po trochę starsze. Na początku sołtys złożył
wszystkim zebranym paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji
ich święta i wzniósł toast za ich zdrowie. Przy pysznych domowych
wypiekach, kawie i winie panie gawędziły, żartowały, oraz omawiały
plany przyszłych spotkań, prac i uroczystości, które w tym roku
w sołectwie Krobusz będą organizowane.

KGW w Pogórzu w miejscowej świetlicy zorganizowało dla
mieszkanek Pogórza mi Frącek spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Uczestniczyło w tym spotkaniu 56 pań z wymienionych miejscowości. Na tę okazję przygotowano kawę, herbatę i słodkie
ciasta oraz gorący posiłek. Program artystyczny przygotowali
mali pianiści Piotr Suchy i Daniel Uliczka pod kierunkiem Janusza
Ciomera. Przy muzyce mile płynął czas.

Olbrachcice

Owocowe babeczki ozdobiły stoły w świetlicy miejscowej remizy
OSP. Już po raz piąty mieszkanki Olbrachcic spotkały się na wspólnym święcie z okazji Dnia Kobiet. W czasie wieczornego spotkania
z programem artystycznym wystąpiły dzieci i młodzież z Mionowa.
Potem przyszedł czas na gorącą kolację, na której nie zabrakło
tradycyjnej śląskiej rolady. Organizatorki spotkania przygotowały
dla każdej z pań słodki upominek.

Podziel się częścią podatku
z Bialską Orkiestrą Dętą
„W wiosennym nastroju”
W

GAUDE MATER POLONIA
15 kwietnia 2012r
- niedziela godz. 1500
kościół parafialny w Prężynie.

W koncercie wystąpią:
Martyna Kaszkowiak – skrzypce
Jonatan Kaszkowiak - wiolonczela
Agnieszka Gryźlak – Rőhrichh - pianino

kolejnej edycji programu wspierającego
organizacje pożytku publicznego
podatnik na ten cel może przeznaczyć 1 %
swojego podatku wybranej organizacji, co
zaznacza w odpowiednim polu formularza
wpisując jej nazwę, nr KRS i kwotę 1 %.
Podatnik może przekazać 1 % tylko dla jednej
organizacji. Jedną z nich jest Stowarzyszenie
Bialska Orkiestra Dęta, która zwraca się z

prośbą o przekazywanie 1 % podatku dochodowego ca cele statutowe tzn. na kształcenie
dzieci i młodzieży w zakresie muzycznym
jak i propagowanie amatorskiego ruchu
muzycznego. Jeśli zdecydujesz się, że warto
przekazać te pieniądze wpisz w odpowiedniej
rubryce swojego formularza PIT następujące
dane: Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta
nr KRS 0000253735.

TŁUMACZENIA
DOKUMENTÓW
wszystkie języki
tel. 500 666 313

Zatrudnię kierowcę –
konwojenta do hurtowni
wędlin „Mirian”.
tel. 77 / 4387 – 621.

