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Obwieszczenie burmistrza str. 3

Z rąk starostów dożynek, ligockich gospodarzy – Moniki Stein i Krystiana Maniety, symbolicz-
ny bochen chleba odebrał burmistrz – Arnold Hindera i obiecał dzielić go sprawiedliwie.

Rower – główną nagrodę za najpiękniejszą zagrodę otrzymali Karolina i Norbert Latta 
z Rostkowic.

Korowód otwierali goście (wśród nich poseł – Henryk Kroll)...

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
Ligota Bialska

...oraz gospodarze gminy z Joachimem Koszem – przewodniczą-
cym Rady Miejskiej i radnymi (L. Peszel pozdrawia uczestników).

Korona ze Śmicza uznana za najpiękniejszą 
w gminie Biała, otrzymała też wyróżnienie 
na dożynkach wojewódzkich w Łosiowie.
O święcie plonów w Ligocie – na str. 5 i 6

Z
d

ję
ci

a
: E

lż
bi

et
a

 M
al

ik

Joanna Czerwińska z kolejnym medalem i na trasie zawodów.
O sukcesach kolarskiej mistrzyni z Olbrachcicna str. 8

LAUREACI KONKURSU „Kulinarne dziedzictwo” w towarzystwie gości: Haliny Nabrdalik 
z Radia Opole i Henryka Zamojskiego – dyrektora ODR w Łosiowie (pierwsi z lewej) i gospo-
darza – Janusza Siano (pierwszy z prawej).

Patrol dziennikarzy „NTO” z peletonem miejscowych rowe-
rzystów wjechał do Prężyny, a tam spotkał się m. in. z mażo-
retkami. O przejeździe patrolu przez gminę Biała – na str. 7
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DNI CHRZELICDNI CHRZELIC

W programie popisy sławnych monocyklistów i zawody strażackie.
O świętowaniu w Chrzelicach na str. 5 i 7
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KAŻDY DZIEŃKAŻDY DZIEŃ
Z ROWEREMZ ROWEREM

BIALSKA PANORAMA Z DREZYNĄ.
Zdjęcie w czasie pleneru

wykonał Rafał Hajewski z Warszawy.



PANORAMA BIALSKA � WRZESIEŃ � 20072

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

 dhejneman@gckbiala.pl

Redaktor naczelny: Rafał Magosz

Opracowanie: Danuta Hejneman
 Marek Karp

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

ZŁOTE GODY
- czyli 50 – lecie

pożycia małżeńskiego
świętowali

Krystyna i Paweł
KOCZULOWIE

z Pogórza – 4 sierpnia

Stefania i Stefan
ZAŁĘSCY

z Prężyny – 4 sierpnia

Maria i Otto
NOWOTNI

z Browińca Polskiego – 15 sierpnia

Erika i Günther
CZELLIKOWIE

z Radostyni – 15 września

Jubilatom życzymy 
wielu jeszcze wspólnych lat 

w zdrowiu i radości

�

�

�

�

W poprzednim wydaniu „Pano-

ramy”, w relacji z sesji Rady 

Miejskiej wymieniając wszystkie wsie 

w gminie Biała, które przystąpiły 

do realizacji programu „Odnowa wsi” 

przez przeoczenie pominięte zostały 

Rostkowice.

„A przecież Rostkowice były jedne 

z pierwszych” – jak powiedział sołtys 

– Alfred Krupa. I to prawda. W roku 

1997, kiedy program „Odnowy wsi” 

był wprowadzany w gminie, do jego 

realizacji jako pierwszy zgłosił się 

Łącznik, a zaraz po nim Rostkowice 

i Gostomia, potem Prężyna i aktualnie 

jest już 10 wsi.

Przez te lata w Rostkowicach zro-

biono dużo i nie raz o tym pisaliśmy, 

ale chcąc znowu napisać  o aktualno-

ściach, „trzeba przyjechać i zobaczyć”. 

Tak twierdzi sołtys i ma rację. Tak też 

pewnie w jakiejś perspektywie czaso-

wej się stanie.

Na już – przepraszamy mieszkań-

ców Rostkowic za niedopatrzenie.

Redakcja

„Odnowa wsi”
w Rostkowicach

Wzajemne wizyty pomiędzy 

mieszkańcami – po podpisaniu 

partnerskiej umowy – stały się już tra-

dycją. Na kolejne, sierpniowe spotka-

nie grupa mieszkańców Wilkowa poje-

chała do Vlčic, zaproszona na odpust 

świętego Bartłomieja. Krystyna So-

bota, Rita Przywara i Rozalia Wybra-

niec, które uczestniczyły w wyjeździe 

do Czech wspominają jak tam było:

- W części bardziej ofi cjalnej było 

spotkanie ze starostą i mieszkańca-

mi wsi, również z gościną przy stołach 

biesiadnych. Najbardziej utkwił nam 

w pamięci odpustowy program arty-

styczny, a w nim żonglerka ognistymi 

kulami i dzidami przygotowana przez 

miejscowych Romów. Braliśmy udział 

w zabawie tanecznej na wolnym powie-

trzu, była też okazja do rozmów z przy-

Wilków – Vlčice

PARTNERSKA WIZYTA

Tegoroczne żniwa rozpoczęły się 

23 czerwca i trwały do 20 lipca, przy pięk-

nej słonecznej pogodzie. Były to w ostat-

nich 20 latach najwcześniej rozpoczęte 

i przeprowadzone żniwa.

Po łagodnej zimie, ciepłej 

wiośnie i słonecznym lip-

cu zbiory tegoroczne są rekordowe. 

W rejonie  Białej tj. sołectw Prężyna, 

Józefów, Olbrachcice, Solec, Browiniec 

Polski, Gostomia,  Rostkowice, Wilków 

i Krobusz plony pszenicy oscylowały 

w granicy 80 dt /ha, w okolicy Łączni-

ka, gdzie wskaźnik bonitacji jest niższy 

i wynosi około 0,7 plony pszenicy były 

na poziomie 50 dt/ha. Podobnie przed-

stawiały się plony jęczmienia. Rewela-

cyjnie plonował rzepak. W niektórych 

rejonach gminy do 40 dt/ha.

Rekordowe o tej porze roku są także  

ceny płacone przez skupujących  psze-

nicę. Dochodzą do 800,00 zł /t. Wysokie 

ceny skupu zbóż zapewne zlikwidują 

„świńską górkę”, gdyż rolnik po skalku-

lowaniu przychodów i rozchodów będzie 

wolał sprzedać zboże niż hodować trzo-

dę chlewną, co z kolei spowoduje wzrost 

cen skupu trzody chlewnej.

Wysokie plony przewidy-

wane są też w uprawie ziem-

niaków i buraka cukrowego.

Tegoroczne  zbiory (te dotychczaso-

we i te szacowane), pozwalają stwier-

dzić,  że jest to rok bardzo korzystny dla 

bialskich rolników. Oby takich lat jak 

najwięcej. (D.H.)

ROK DOBRYCH PLONÓW

W dniu św. Kamila 14 lipca pod kierow-

nictwem wikarego o. Macieja Kostec-

kiego w kościele farnym w Białej odbyła 

się uroczystość poświęcona chorym 

z naszego dekanatu.

Mszę św. wspomnianego dnia o godz. 

10. odprawił neoprezbiter kamilianin 

o. Krzysztof Gorzelnik. Ten kapłan 

w okolicznościowym kazaniu porów-

nał chorych zjednoczonych z Chrystu-

sem do pięknego kwiatowego ogrodu. 

Chorzy w czasie swej uroczystości 

otrzymali indywidualne błogosławień-

stwo Przenajświętszym Sakramentem, 

przyjmowali sakrament chorych i cało-

wali relikwie św. Kamila. Po uroczysto-

ściach w kościele chorzy przeszli do sali 

parafi alnej na wspólne śniadanie, które 

zorganizowały panie i panny: Weroni-

ka Duda, Teresa Szymczyna, Barbara 

Apostel, Anna Apostel, Barbara Ma-

łek, Beata Bajorek, Anna Puchała, Jo-

anna Szymczyna, Dorota Szymczyna, 

Agnieszka Mazur. 

Produkty spożywcze na zorganizo-

wanie śniadania dostarczyli parafi anie, 

a pieczywo wykonała w swoim zakła-

dzie cukierniczym na Starym Mieście p. 

Helfajer. Uczestnicy spotkania organiza-

torkom śniadania podziękowali trady-

cyjnym zawołaniem „Sto lat”. W czasie 

biesiady śpiewano śląskie pieśni ludowe 

przy akompaniamencie muzyki w wy-

konaniu organistów: Bolesława Opiłki 

z Białej i Edmunda Szustera z Olbrach-

cic, a berami śląskimi rozweseliła cho-

rych Anna Myszyńska, autorka kilku 

książek o tematyce regionalnej.

Kazimierz Kasicz

Dekanalny Dzień Chorych w Białej

Pieniądze szpitalowi ofi arowali: Ry-

szard Surmiak z Lubrzy, Jadwiga Husak 

z Prudnika, Orzeszyna z Nysy, Roza-

lia Zając z Lubrzy, Józefa Klicowska 

z Niwnicy, Ojdana z Niemodlina, Jędrys 

ze Ściborzyc, Genowefa Jóźba z Korfan-

towa, Janina Jurkowska z Prudnika, 

Ewa Szajdewicz z Prudnika.

Produkty spożywcze kuchni szpital-

nej dostarczyli: Tomasz Trinczek z Bia-

łej – botwinkę, sałatę, koperek, kapustę, 

porzeczki, agrest, Eugenia Prażanow-

ska Pilawa z Mosznej – koper, Maria 

Ferdyn z Białej – sałatę, Anna Myszyń-

ska z Białej – rzodkiewkę, koper, Rita 

Vogel z Białej – rabarbar, ogórki, śliwki, 

Edward Klose z Józefowa – czereśnie, 

ogórki, Kosz z Radostyni – czereśnie 

Lucja Mankiewicz z Białej – porzeczki, 

Edward Puchała z Miłowic – porzeczki, 

Danuta Małek z Białej – jabłka, ogór-

ki, wiśnie, Danuta Śmietańska z Białej 

– jabłka, ogórki, czosnek, Lidia Mazur 

ze Śmicza – mąkę, ogórki, kapustę, 

Leon Vogel z Białej – ogórki, Zygmunt 

Siekielski z Białej – ogórki. Pięć osób 

anonimowo ofi arowało jajka, czereśnie, 

wiśnie, ogórki i porzeczki.

Dary dla bialskiego szpitala

Wakacyjna zabawa Radia Opole zawi-

tała również do Łącznika, który rywali-

zował w poszukiwaniu złotej pieczęci z 

Dobrodzieniem. Wizyta na antenie ra-

dia pozwoliła na zaprezentowanie naszej 

miejscowości wszystkim słuchaczom 

województwa opolskiego, a mieszkań-

com Łącznika zapewniła wspaniałą 

rozrywkę, podczas której mogli pod-

reperować budżet. W poszukiwaniu 

złotej pieczęci, a właściwie kolorowej 

koperty z nabitą pieczęcią uczestniczyło 

kilkudziesięciu mieszkańców Łącznika i 

okolicznych miejscowości. Zabezpiecze-

ni w przenośne radioodbiorniki oraz w 

pojazdy (rowery, skutery, samochody) 

bardzo intensywnie penetrowali tereny 

Złota pieczęć w Łączniku wskazywane przez reporterów by od-

naleźć upragnioną kopertę i poprawnie 

odpowiedzieć na zadane pytanie, co pre-

miowane było nagrodą pieniężną.

Najbardziej emocjonująca była ostat-

nia runda, bo znalazca koperty mógł 

teoretycznie wygrać nawet 1000 zł. 

Szczęśliwcami okazało się trio z Ogier-

nicza (Ewelina Józef, Patrycja Kam-

rat, Sandra Honczek), które odnalazło 

kopertę pod parapetem okna punktu 

pocztowego i poprawnie odpowiedzia-

ło na trzy pytania. Podobnie skuteczni 

byli rywale z Dobrodzienia i główna na-

groda została równo podzielona. Dzię-

ki tej akcji przez kilka godzin Łącznik 

był jednym z najważniejszych miejsc 

naszego województwa. Wspaniała pro-

mocja tej uroczej miejscowości. (jk)

Józef Wójtowiec – właściciel Za-

kładu Betoniarskiego w Białej przy 

ul. Kilińskiego dostarczył piasek po-

trzebny do prac remontowych szpita-

la. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej 

użyczyła swego samochodu do prze-

wiezienia butli z tlenem do szpitala 

z miejsca ich zakupu. Maria Wistuba 

z Grabiny ofi arowała szpitalowi bieli-

znę pościelową.

Wszystkim osobom za dary w imie-

niu chorych serdecznie dziękujemy 

i prosimy o dalszą pomoc naszemu 

szpitalowi, który stale doskonali spo-

soby leczenia swych pacjentów, a to też 

dzięki darczyńcom. Kazimierz Kasicz 

jaciółmi m. in. z Wandą i Karolem, 

którzy do dzisiaj wspominają wizytę 

w Wilkowie, jako „coś fantastycznego”. 

Pełni wrażeń i w bardzo wesołych na-

strojach wróciliśmy późnym wieczorem 

do Polski.

Niektórzy obserwatorzy polsko 

– czeskich kontaktów w gminie nawet 

z zazdrością patrzą na podejmowa-

ne w Wilkowie i Vlčicach działania, 

bardziej intensywne i pomysłowe niż  

w partnerskich kontaktach Białej i Me-

sta Albrechtice.

(em – m)

W sierpniu w trzech parafi ach zaszły 

zmiany kadrowe. W Białej nowym 

proboszczem został o. Franciszek 

BIENIEK, a rezydentem i kapelanem 

w szpitalu jest o. Antoni BEDNAR-

CZYK. W Prężynie funkcję nowego 

administratora sprawuje ksiądz Raj-

mund LIPP, a na wikariusza w Łącz-

niku powołany został ksiądz Roman 

SMOLARZ.

Więcej o nowych duszpasterzach 

napiszemy w następnym numerze.

(m)

NOWI
DUSZPASRERZE
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SESJA RADY MIEJSKIEJ

Główne tematy IX sesji Rady Miejskiej 

w ostatnim dniu sierpnia, to oświata i bu-

dżet. Obszerną informację o przygotowa-

niu placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego przedstawiła wiceburmistrz 

– Maria Tomala. Informację burmistrza 

o wykonaniu budżetu gminy uzupełniały 

uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 

2007, określenia procedury uchwalenia 

budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszą-

cych projektowi budżetu, a także zmiany 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.

Podjęte na sesji uchwały dotyczyły 

ponadto zmian statutu gminy, zasad wy-

najmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz wy-

znaczenia do zbycia czterech działek 

gruntu w Białej (w drodze przetargu) i wy-

rażenia zgody na sprzedaż w drodze bez-

przetargowej nieruchomości w Pogórzu, 

Krobuszu i Mokrej. (m)

Zwołana na wniosek burmistrza poza planem, 

dziesiąta, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 

13 września, odbyła się bez udziału sołtysów 

i gości zaproszonych, jedynie w gronie rad-

nych i pracowników Urzędu Miejskiego.

Najkrótsza w historii – trwała tyl-

DZIESIĄTA NADZWYCZAJNA ko 25 minut, ale sprawa była terminowa 

i ważna. Główny punkt obrad, to uchwała 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

głosowania (DPS – Grabina i szpital – Bia-

ła) w wyborach do Sejmu i Senatu RP (ob-

wieszczenie obok). Przy okazji do porządku 

obrad wprowadzony został punkt dotyczący 

drobnych zmian w budżecie. (m)

Na sierpniowej sesji radni podjęli uchwałę 

o zmianach w budżecie. Zwiększone do-

chody na ogólną kwotę 600.650 złotych 

uzyskane zostały głównie z tytułu odpłat-

nego nabycia nieruchomości (558 tys. zł.) 

oraz z różnego typu opłat (m. in. obsługi 

gospodarki mieszkaniowej) i podatków 

od czynności cywilnoprawnych (20 tys. zł). 

Na zwiększenie budżetu po stronie wydat-

ków o 325.790 zł. składają się kwoty z dzie-

więciu działów. Największe z przeznaczo-

nych na drogi (105 tys. zł.), na rezerwy 

ogólne i celowe (100 tys. zł.) i plany zago-

spodarowania przestrzennego (50 tys. zł.). 

Uzupełniają je różne „drobiazgi” m. in. 

5 tys. zł. więcej na diety radnych, z powodu 

zwiększenia ilości sesji.

Zmniejszony został budżet po stro-

nie wydatków o 133.140 zł. (saldo: plus 

192.650 zł). Największy udział w tej kwo-

cie mają domy kultury, świetlice i kluby, 

którym zabrane zostało 50 tys. zł. i obsługa 

ZMIANY
W BUDŻECIE

- W ostatnich kilku latach w coraz szerszym 

zakresie prowadzone są remonty mieszkań i 

budynków komunalnych. Jak Pan Burmistrz 

ocenia zakres przeprowadzonych dotychczas 

prac remontowo - modernizacyjnych?

- Postęp w tym zakresie jest widoczny. Za-

kończone zostały prace związane z komplek-

sowym odnawianiem kamienic na bialskim 

Rynku. W ostatnich trzech latach przeprowa-

dziliśmy remonty wielu dachów, klatek scho-

dowych, mieszkań komunalnych. Oczywiście 

zdajemy sobie sprawę, że zakres tych prac wi-

nien być większy, ale nie sposób wieloletnich 

zaniedbań w zakresie infrastruktury komu-

nalnej w ciągu pięciu lat zmienić. 

- Zapewne znane są Panu opinie wielu 

mieszkańców miasta, którzy mówią o tym, 

że odnawiane są tylko elewacje zewnętrzne 

budynków od strony Rynku, natomiast ich 

wygląd od strony podwórzy pozostawia wie-

le do życzenia?

- Wiemy o tym, ale od czegoś musieliśmy 

zacząć, a takie działania wymuszają ograni-

czone możliwości fi nansowe gminy. Można 

nam również zarzucić, że dbamy o centrum 

miasta, a stan elewacji budynków przy bocz-

nych ulicach jest delikatnie mówiąc zły. 

W najbliższych latach planujemy również 

remonty budynków na bocznych ulicach. 

Prawda jest i taka, że zabytkowy Rynek jest 

wizytówką naszego miasta, jego centrum i 

od niego zaczęliśmy prace remontowe. W 

najbliższych zamierzeniach przewidujemy 

remont budynków przy ulicach Armii Ludo-

wej i Opolskiej oraz na Placu Zamkowym. 

- Ile wydatkowano w ostatnich trzech la-

tach na prace remontowe budynków i miesz-

kań komunalnych?

- Prace te kosztowały nas prawie pięć 

milionów osiemset tysięcy złotych, przy 

czym zakładaliśmy przychody z opłat 

czynszowych w wysokości trzech milionów 

siedemset trzydziestu tysięcy, ale rzeczywi-

sty dochód był niższy. Oznacza to, że prace 

te zostały dofi nansowane z budżetu gminy 

w wysokości ponad dwóch milionów stu 

dziewiętnastu tysięcy złotych. 

- Pomimo znacznego zakresu prac remon-

towych wielu mieszkańców nie jest zadowo-

lonych z tempa tych prac?

- Wiemy o tym i rozumiemy społeczny na-

cisk na zwiększenie tempa i zakresu tych prac. 

Dlatego wychodząc naprzeciwko społecznym 

oczekiwaniom planujemy w latach 2007/2008 

papierów wartościowych, kredytów i poży-

czek jednostek samorządu terytorialnego 

– 40 tys. zł. Dokładają się m. in. kwoty 

z wydatków bieżących na funkcjonowanie 

szkół, dostarczanie wody i zabezpieczenia 

infrastruktury wodociągowej wsi.

Ogólne zwiększenie budżetu po stronie 

rozchodów o kwotę 408 tys. zł. spowodowa-

ne jest koniecznością spłaty otrzymanych 

krajowych pożyczek i kredytów na budowę 

dróg w Pogórzu (30 tys. zł.), Chrzelicach 

(163 tys. zł.) i w Rostkowicach wraz z sie-

cią wodociągową w Laskowcu i Ogierniczu 

(215 tys. zł.). Zadłużenie na koniec tego 

roku wyniesie 2.729.837 zł. 

Wielkość tegorocznego budżetu, 

po wprowadzonych zmianach wyno-

si: 25.006.310 zł. – plan dochodów 

i 27.243.847 zł – plan wydatków. Różnicę 

pomiędzy wielkością dochodów, a wydat-

ków zrównoważono nadwyżką budżetową, 

a przede wszystkim przychodami z kredy-

tu i pożyczki na zadania realizowane przy 

środkach z Unii Europejskiej.

(m)

NASZE KOMUNALNE SPRAWY
ROZMOWA Z ARNOLDEM HINDERĄ – BURMISTRZEM BIAŁEJ

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 14 września  2007r. o numerach i granicach obwodów 

głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu 

i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza 

do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. Nr 46 poz. 489 z późn. zm.) informuję, że na mocy 

uchwał: Nr XXX/324/06 z dnia 30 czerwca 2006r. i Nr X/123/07 z dnia 13 września 2007r. 

Rady Miejskiej w Białej oraz zarządzeń : Nr OR –0151/430/06 z dnia 12 lipca 2006r. z 2006, 

Nr OR- 0151-486/06 z dnia 8 listopada 2006r. i Nr OR – 0151-134/07 z dnia 12 września 

2007r. Burmistrza Białej, określono następujące numery, granice obwodów głosowania 

oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Biała:

Nr 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej

1

MIASTO BIAŁA – ulice:
Adama Asnyka, Alejka PKP, Głogówecka, Josepha von Eichendorff a, 

Kochanowskiego, Lipowa, Łąkowa, Moniuszki, Nyska, Opolska, 
Sawickiej, Stare Miasto, Składowa, Staszica, Świerczewskiego,

Św. Kamila, Szynowice, Traugutta, Tysiąclecia

Publiczne Gimnazjum w Białej 
ul. Tysiąclecia 16

( sala gimnastyczna )

2
MIASTO BIAŁA – ulice:

Armii Ludowej, Góra Wolności, Kołłątaja, Kościuszki, 1 Maja,
Plac Zamkowy, Rynek, Wałowa

Urząd Miejski w Białej
ul. Rynek 10

3

MIASTO BIAŁA – ulice:
Augustynów, Bożka, Czarna, Kilińskiego, Kopernika, Księdza 

Koziołka, Liczbańskiego, Oświęcimska, Parkowa, Prudnicka, Reymonta, 
Suchego, Szkolna, Zawadzkiego 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Białej, ul. Prudnicka 35

(lokal dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych) 

4 SOŁECTWO: Chrzelice z przysiółkami: Jeleni Dwór i Śródlesie,
Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji

w Chrzelicach

5 SOŁECTWA: Dębina Łącznik, Mokra, Ogiernicze
Publiczne Gimnazjum w Łączniku 

ul.Świerczewskiego

6
SOŁECTWA: Brzeźnica, Górka Prudnicka, Pogórze 

z przysiółkami: Frącki i Kolonia Pogórze
Szkoła Podstawowa

w Pogórzu

7
SOŁECTWA: Grabina z przysiółkiem Kolonia Grabina, 

Otoki z przysiółkiem Kolonia Otocka
Remiza OSP
w Grabinie

8
SOŁECTWA: Ligota Bialska z przysiółkiem Kolonia Ligocka,

Radostynia, Wasiłowice
Sala Samorządu Mieszkańców

w Ligocie Bialskiej

9 SOŁECTWO: Śmicz z przysiółkiem Waldeka Szkoła Podstawowaw Śmiczu

10 SOŁECTWA: Józefów, Olbrachcice
Sala Samorządu Mieszkańców

w Olbrachcicach

11 SOŁECTWO: Gostomia Szkoła Podstawowa w Gostomi

12 SOŁECTWA: Rostkowice, Wilków
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

w Rostkowicach

13
SOŁECTWA: Czartowice, Krobusz z przysiółkiem Żabnik,

Nowa Wieś Prudnicka 
Remiza OSP

w Nowej Wsi Prudnickiej

14 SOŁECTWA: Browiniec Polski, Solec Przedszkole w Solcu

15 SOŁECTWO: Prężyna
Sala Samorządu

Mieszkańców w Prężynie

16
SOŁECTWA: Kolnowice z przysiółkiem Kolnowice Kokot,

Laskowiec, Miłowice
Sala Samorządu Mieszkańców

w Kolnowicach

17
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie 

(odrębny obwód głosowania)
Dom Pomocy Społecznej

w Grabinie

18
Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital w Białej 

(odrębny obwód głosowania)
Szpital w Białej
ul. Moniuszki

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu 21 października 

2007r. w godzinach od 6 do 20 Burmistrz Arnold Hindera

remonty pustostanów, remonty kapitalne 

dachów, budynków i mieszkań, wymiany 

okien i inne prace na kwotę prawie ośmiuset 

tysięcy złotych. Aby było to możliwe jesteśmy 

zmuszeni do podwyżki czynszów z dwóch 

złotych trzydziestu groszy do dwóch złotych 

pięćdziesięciu groszy za metr kwadratowy 

powierzchni mieszkalnej. Oznacza to wzrost 

raczej niewielki, bo wynoszący osiem i siedem 

dziesiątych procent. Wzrosną również stawki 

czynszu za lokale użytkowe, przy czym będą 

one nadal zróżnicowane i zależne od ich poło-

żenia w poszczególnych strefach miasta. 

- Ale każda podwyżka, między innymi 

czynszów nie spotyka się z aprobatą tych, 

których ona dotyczy?

- Nikt nie przyjmuje z zadowoleniem pod-

wyżek wysokości opłat, które ponoszą jako 

mieszkańcy miasta. Ale to jedyny sposób na 

zwiększenie tempa prac między innymi re-

montowych, tak oczekiwanych przez naszych 

mieszkańców. Z wyliczeń wynika, że z tytułu 

zmiany wysokości stawek czynszu uzyskamy 

dodatkowe dochody w wysokości czterdziestu 

jeden tysięcy złotych. I te środki przeznaczymy 

wyłącznie na prace o których rozmawiamy. 

- Czy oznacza to w dłuższej perspektywie, 

że mieszkańcy przekonają się co do celowo-

ści planowanej w październiku tego roku 

podwyżki czynszów?

- Sądzę, że tak - ponieważ ostatnia pod-

wyżka czynszów była dokonana w 2004 roku, 

a w okresie minionych trzech lat wzrosły 

koszty materiałów i eksploatacyjne budyn-

ków i mieszkań. Poza tym, kiedy widoczny 

będzie zakres i tempo dokonanych prac 

remontowych i modernizacyjnych w tym i 

przyszłym roku - sądzę, że nasze działania 

spotkają się ze zrozumieniem i aprobatą.

Rozmawiał: Ryszard Nowak
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3 września w całej gminie po 
wakacjach rozpoczęły prace 
placówki oświatowe.

PRZEDSZKOLA

Sieć przedszkoli uległa zmianie pod 

względem organizacyjnym w stosunku 

do poprzedniego roku szkolnego. Uległo li-

kwidacji (jako samodzielna jednostka orga-

nizacyjna) Publiczne Przedszkole w Chrzeli-

cach, które stało się oddziałem zamiejscowym 

Publicznego Przedszkola w Łączniku.

Przedszkole weszło w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu.

Powyższe zmiany powodują, że placów-

ki te tracą status samodzielnej jednostki 

organizacyjnej, likwidowane jest stano-

wisko dyrektora, które dotychczas pełnił 

nauczyciel zatrudniony w tej placówce. 

Przekształcenie tych placówek nie powo-

duje żadnych zmian dla wychowanków 

przedszkola i rodziców, albowiem orga-

nizacja pracy przedszkola i zakres progra-

mowy nie ulega zmianie. Nauczycielami 

w tych przedszkolach pozostają osoby 

dotychczas w nich zatrudnione. Poza wy-

mienionymi pracują również przedszko-

la w Białej z oddziałem zamiejscowym 

w Prężynie, w Gostomi z oddziałem za-

miejscowym w Solcu i w Ligocie Bialskiej.

Ponadto funkcjonują 4 oddziały przed-

szkolne w strukturze szkół podstawo-

wych, w Brzeźnicy, Pogórzu, Nowej Wsi, 

w Śmiczu i w Grabinie

Do przedszkoli i oddziałów przedszkol-

nych zapisanych jest ogółem 294 dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat, w tym 100 sześciolat-

ków (100%) dla których istnieje obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego.

Ogólna liczba dzieci w wieku przed-

szkolnym (roczniki: 2001 – 2004) zamel-

dowanych w gminie wynosi – 381. Z liczby 

zapisanych dzieci do przedszkoli i oddzia-

łów przedszkolnych wynika, że 77,1 % po-

pulacji przedszkolnej objętych będzie wy-

chowaniem przedszkolnym i wskaźnik 

ten jest niższy o 0,9 % w stosunku do roku 

ubiegłego.

Liczba dzieci w przedszkolach w ciągu 

roku szkolnego ulega zmianie, gdyż przyj-

mowane są dzieci zgłaszane w ciągu roku. 

Wszystkie przedszkola dysponują wolny-

mi miejscami.

Liczba oddziałów w przedszkolach wyno-

si 12 (tak jak dotychczas) ,w tym 2 oddzia-

ły (w Białej i Łączniku) dla sześciolatków. Po-

zostałe placówki są jednooddziałowe i tworzą 

grupę dzieci w wieku 3 – 6 lat.

W przedszkolu w Białej funkcjonuje od-

dział integracyjny, do którego uczęszczają 

dzieci niepełnosprawne z terenu gminy, za-

kwalifi kowane przez poradnię psychologicz-

no-pedagogiczną do kształcenia specjalnego. 

Oddział integracyjny liczy 20 dzieci, w tym 

3 z orzeczeniem poradni psychologiczno-

pedagogicznej zakwalifi kowane do kształ-

cenia specjalnego i 1 dziecko z orzeczeniem 

wczesnego wspomagania rozwoju.

W przedszkolu w Białej czynny jest je-

den oddział o wydłużonym czasie pracy- 

od 6.30 do 15.30, do którego zgłoszonych 

jest 13 dzieci. 

Przedszkola realizują podstawę progra-

mową ustaloną rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej w wymiarze 5 godzin 

dziennie oraz na wniosek rodziców zajęcia 

dodatkowe: religię i naukę języka niemiec-

kiego (mniejszości narodowej ) w wymia-

rze: dla dzieci 6 i 5 - letnich 0,5 godz. 2 razy 

w tygodniu, a dla dzieci 3 i 4 - letnich 2 x 

15 min. w tygodniu. W przedszkolach pro-

wadzone jest dożywianie – śniadanie 

i obiad, natomiast w oddziałach przed-

szkolnych usytuowanych w strukturze 

szkoły podstawowej dzieci konsumują 

śniadanie przynoszone z domu i ciepły 

napój przygotowany przez nauczycielkę 

prowadzącą zajęcia z dziećmi. Koszty wy-

żywienia ponoszą w całości rodzice (wg 

stawki ustalonej przez dyrektora przed-

szkola wspólnie z rodzicami). Ponadto 

rodzice ponoszą opłatę stałą za uczęszcza-

nie dziecka do przedszkola, która wynosi 

w przypadku 5 – godzinnego przedszkola 

20,00 zł miesięcznie, a za 8 – godzinny 

pobyt dziecka w przedszkolu – 70,00 zł. 

Opłata stała stanowi partycypację rodzi-

ców w kosztach związanych z przygotowa-

niem posiłków.

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
Sieć szkół podstawowych z dniem 1 wrze-

śnia 2007r. ulega zmianie polegającej na:

1) przekształceniu Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Gostomi i Radostyni w fi lię 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jaro-

sława Iwaszkiewicza w Białej,

2) utworzeniu Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Pogórzu w skład którego 

wchodzi Publiczna Szkoła Podstawo-

wa i Publiczne Przedszkole w Pogórzu.

Aktualną sieć szkół podstawowych 

i gimnazjów, poza wymienionymi placów-

kami tworzą: publiczne szkoły podstawo-

we w Łączniku i w Śmiczu, niepubliczna 

szkoła podstawowa w Grabinie oraz pu-

bliczne gimnazja w Białej i Łączniku.

Stopień organizacyjny szkół podstawo-

wych jest pełny – sześcioklasowy. Jednak-

że w roku szkolnym 2007/08 w Filii Szkoły 

Podstawowej w Gostomi nie utworzono 

klasy pierwszej z powodu braku naboru 

odpowiedniej liczby uczniów. Spośród 

8 uczniów zamieszkałych w obwodzie 

szkoły w Gostomi, 5 zostało przez ro-

dziców zapisanych do szkoły w Białej 

i w tej sytuacji pozostałych 3 uczniów mia-

ło do wyboru – uczyć się w klasie łączonej 

z klasą II lub uczęszczać do szkoły w Bia-

łej. Rodzice wybrali wariant drugi.

Liczba uczniów w szkołach podstawo-

wych ogółem wynosi 621, w tym 92 pierw-

szoklasistów. W porównaniu do ubiegłego 

roku szkolnego w szkołach podstawowych 

jest mniej o 70 uczniów. 

Zatwierdzono ogółem 41 oddziałów (o 

jeden mniej w stosunku do roku ubiegłego 

– dot. szkoły w Gostomi). Średnia liczba 

uczniów przypadająca na jeden oddział 

wynosi: w gminie 15,1 (w ub. roku – 17,7) 

a w poszczególnych szkołach: w Białej 

– 21,9, Łączniku – 20,8, Pogórzu 9,3, Go-

stomi – 8,6, Radostyni – 8,3, Śmiczu – 7,8

Do gimnazjów uczęszczać będzie 

449 uczniów, w tym do gimnazjum w Bia-

łej – 321, w Łączniku – 128.

Liczba uczniów w gimnazjach jest mniej-

sza o 12 w stosunku do ubiegłego roku 

szkolnego.

W gimnazjach utworzonych jest 19 od-

działów (13 w Białej, 6 w Łączniku); średnia 

liczba uczniów przypadająca na jeden od-

dział w gminie: 23,6; gimnazjum w Białej 

24,6, Łączniku – 21,3.

Szkoły realizują ramowe plany naucza-

nia ustalone przez Ministra Edukacji Na-

rodowej, w wymiarze przewidzianym dla 

poszczególnych etapów edukacyjnych. 

Poza podstawą programową, jako zaję-

cia obowiązkowe w szkołach podstawo-

wych jest nauczanie języka angielskiego 

od klasy pierwszej, (w nowym roku szkol-

nym dotyczy i kl. II), na co gmina otrzymu-

je dotację celową w wysokości faktycznych 

kosztów płacowych dla nauczycieli uczą-

cych języka angielskiego w klasie I i II. Po-

nadto, uczniowie na wniosek rodziców uczą 

się od klasy I języka mniejszości narodowej 

-niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygo-

dniowo. Koszty związane z nauczaniem 

języka mniejszości narodowej pokrywane 

są z budżetu państwa – ujęte w subwencji 

ogólnej części oświatowej.

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach prowa-

dzone są w ramach godzin do dyspozycji 

dyrektora. 

Liczba godzin ustalona jest w ramowym 

planie nauczania na poszczególne etapy 

edukacyjne. Godziny te dyrektor może 

przeznaczyć na zajęcia wyrównawcze, 

korekcyjno-kompensacyjne, dodatkowe 

godziny na dany przedmiot lub zajęcia 

pozalekcyjne w formie kół zainteresowań. 

W arkuszach organizacyjnych zatwier-

dzono zajęcia pozalekcyjne w szkołach 

podstawowych: Biała – 10 godz. na koła 

przedmiotowe, 4 godz. na koła zaintere-

sowań; Łącznik – 2 godz. kółka zainte-

resowań; Pogórze – kółko informatycz-

ne – 1 godz., plastyczne ,ekologiczne 

– po 1 godz., Radostynia – kółko teatralne 

– 2 godz., Gostomia – koła zaintereso-

wań – plastyczne, informatyczne, mate-

matyczne, język niemiecki – po 1 godz.; 

gimnazjum w Łączniku – chór – 2 godz. 

i kółko informatyczne – 2 godz.; w Śmiczu 

– zespół (instrumentalno-muzyczne) – 

1 godz. Ponadto w szkole w Śmiczu i gim-

nazjum w Łączniku realizowane będą 

zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu 

„Szkoła na tak”, a w gimnazjum w Białej 

w ramach projektu „Aktywizacja jedno-

stek samorządu terytorialnego- wyrówny-

wanie szans edukacyjnych”.

Opracowała: Maria Tomala

(Dokończenie w następnym numerze)

NOWY ROK SZKOLNY

Nowy rok szkolny wiąże się zawsze 

z podejmowaniem przez nauczycieli 

nowych wyzwań, ale dzięki wiedzy o ab-

solwentach, którzy ukończyli szkołę, zdali 

maturę i dostali się na studia te wyzwania 

łatwiej podejmować, bo widzi się sens wła-

snej pracy, a i zastrzyk energii jest większy.

Tak też jest w przypadku bialskiego 

liceum. W maju 2007 r. odbył się egza-

min maturalny, ciągle nazywany „nową 

maturą”, ponieważ wciąż dokonywane 

są w niej zmiany. Uczniowie musieli 

zdawać obowiązkowo język polski i ję-

zyk obcy, a z takich przedmiotów, jak: 

matematyka, historia, biologia, geografi a 

czy wiedza o społeczeństwie wybiera-

li przedmiot dodatkowy do egzaminu. 

Co więcej, musieli zdecydować, czy będą 

te przedmioty zdawać na poziomie pod-

stawowym czy rozszerzonym. Obecna 

matura daje poczucie bezstronności oce-

ny, ponieważ prace są sprawdzane przez 

egzaminatorów zewnętrznych. Zdanie 

matury jest jednoznaczne z otrzyma-

niem z Centralnej Komisji Egzamina-

cyjnej świadectwa dojrzałości (kiedyś 

wypisywali je nauczyciele).

W roku szkolnym 2006/07 wszyscy 

absolwenci bialskiego liceum otrzymali 

świadectwa maturalne. Pani dyrektor 

Romana Wołczyk wręczyła je 29 czerw-

ca 2007 r., co dało możliwość ubiega-

nia się o przyjęcie na uczelnie wyższe 

w pierwszych terminach rekrutacji.

Warto podkreślić, że bialskie liceum 

m.in. dzięki posiadaniu klas językowych 

uzyskało średnie powyżej średnich wśród 

liceów powiatu prudnickiego jak i woje-

wództwa opolskiego. Np. średnia z j. an-

gielskiego na poziomie podstawowym 

w liceum w Białej wyniosła 64.5%, w po-

wiecie prudnickim wśród liceów wynio-

sła 60.3%, a w województwie opolskim 

59.6%. W liceach profi lowanych i techni-

Matura w bialskim liceum kach te średnie były o wiele niższe, kolejno 

36.3% i 41.9%. Podobnie było z j. niemiec-

kim. Średnia w bialskim liceum na pozio-

mie rozszerzonym wyniosła 80,4%, w po-

wiecie prudnickim wśród liceów 73.2%, 

a w województwie opolskim 73.1%.

Równie dobrze w porównaniu ze szko-

łami powiatu prudnickiego i wojewódz-

twa opolskiego abiturienci zdawali i inne 

przedmioty, jak: język polski, historia, 

biologia czy wiedza o społeczeństwie. 

To pozwoliło tegorocznym maturzystom 

wybrać atrakcyjne i wymarzone studia.

Uczniowie bialskiego liceum dostali się 

na studia dzienne m.in. takich kierunków, 

jak: psychologia, farmacja, informatyka, 

dziennikarstwo, anglistyka, germanisty-

ka, biologia, zarządzanie i technologia 

produkcji, architektura i urbanistyka 

czy fi lologia serbsko-chorwacka.

Szczególne zainteresowanie bialskich 

licealistów nauką języków obcych ma 

swoje odbicie w realizowanym pro-

jekcie edukacyjnym dofi nansowanym 

z Unii Europejskiej. Wspomniany pro-

jekt jest przygotowywany we współpracy 

z Zespołem Szkół w Głogówku, a nosi on 

tytuł „Głogówek i Biała okiem młodego 

reportera”. Projekt polega na przygoto-

waniu dwuczęściowego 40-minutowego 

fi lmu w języku angielskim na temat za-

bytków architektonicznych i krajobrazo-

wych gmin Biała i Głogówek. Scenariusz, 

materiały i tłumaczenia przygotowują 

sami uczniowie pod kierunkiem swoich 

nauczycieli języka angielskiego – mgr 

I. Kisielewicz z Głogówka oraz mgra K. 

Szymanka z Białej. Należy również dodać, 

że młodzież licealna odgrywać będzie 

główne role w tym fi lmie, a jego projekcja 

przewidziana jest już w grudniu w głogó-

weckim zespole szkół i bialskim liceum 

oraz w Internecie.

Kolejne wyzwania stoją przed nauczy-

cielami i uczniami, a ciężki rok nauki 

zaczyna się również dla kolejnej grupy 

maturzystów. Oby zdana matura roku 

szkolnego 2007/08 pozwoliła dostać się 

na wymarzony kierunek studiów.

Krzysztof Szymanek
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Do gminnych dożynek wieś zawsze 

przygotowuje się długo, aby przed go-

śćmi z całej gminy wypaść jak najokazalej. 

Tak było też w Ligocie Bialskiej, a efekty re-

montów, generalnych porządków i dekoro-

wania domów podziwiać mogli uczestnicy 

święta plonów, w niedzielę – 2 września. 

Wszystko odbyło się zgodnie z programem: 

uroczysta msza dziękczynna; długi, barw-

ny i pomysłowy korowód, główne uroczy-

stości z wręczeniem symbolicznego boch-

na chleba, występy artystyczne (doskonale 

bawił wszystkich śląski kabaret B.A.R.) i na 

zakończenie dyskoteka dla młodzieży, a na 

dobry początek – jeszcze w sobotę – udana 

zabawa dożynkowa dla dorosłych.

W programie było też rozstrzygnięcie 

konkursów i wręczenie nagród za najpięk-

niejsze w gminie zagrody i za prezentowa-

ne w korowodzie korony żniwne. I tutaj 

nastąpił – w różny sposób komentowany 

– zgrzyt. Oczywiście istotą każdego kon-

kursu jest dążenie uczestników do wygra-

nej i wiadomo, że zawsze ktoś musi wygrać, 

ktoś przegrać, a oceny będą dyskutowane. 

Najważniejsze jednak – o czym mówi rów-

nież sołtys – Walerian Osiewacz, aby kon-

sekwentnie trzymać się regulaminowych 

zasad budowania korony i nie zmieniać 

tych zasad w zależności od sytuacji. A po-

ŚWIĘTO PLONÓW nadto, jeżeli jeszcze przed mszą mówiono, 

kto wygrał konkurs, a zwycięzcę trzyoso-

bowa komisja wytypowała stosunkiem 

głosów … trzy do jednego, to zdaniem 

sołtysa (i nie tylko) „coś tu nie gra” i robi 

się niesympatycznie. Ale – dodaje W. Osie-

wacz – dożynki były udane, wieś wypadła 

bardzo dobrze i wszystkim mieszkańcom 

należą się słowa uznania i podziękowania. 

Jak zwykle po dożynkach pozostają trwa-

łe ślady jak np. 300 m wyłożonej trylinką 

drogi, uporządkowane rowy, poddane 

ogólnej kosmetyce budynki. A zarobiony 

„grosz” przyda się na dalsze potrzeby wsi. 

Potrzeb jest dużo, ale aktywni mieszkańcy 

potrafi ą dobrze gospodarzyć. A warto do-

dać, że Ligota Bialska zgłosiła swój akces 

do programu „Odnowy Wsi”. Marek Karp

W przygotowaniu i przeprowadzeniu
doynek pomogli:

Mineral Pasz – Jadwiga Heda Ligota, 

Bank Spółdzielczy w Białej, 

Usługi Budowlane –Zbigniew Dwornicki 

Radostynia, 

Firma Handlowo – Usługowa „WIKTOR” 

Barbara Hanko Biała,

Cukiernictwo Karina & Henryk Handzik 

Olbrachcice,

Rozliczenia Podatkowe 

Mariusz Handzik Ligota,

Sklep Spożywczy Ryszard Winkler Ligota,

Gminna Spółdzielnia „SCh” Biała,

„Ustronianka” Spółka z o.o.

– zakład nr 3 Biała,

Irena & Henryk Suchy Restauracja Krobusz,

Gabriela i Bernard Pientka Ligota,

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice,

Wodociągi i Kanalizacja Biała,

ROL – POL Biała

Wojciechowski – Skowroński,

Przedsiębiorstwo Paszowe

Alfons Suchy Leśnik 16,

ARTPASZ Maria Kaul Śmicz 1,

Handel Artykułami do Produkcji Rolnej 

Rajmund Suchy Krobusz 14,

POLFARM Grodzisk Mazowiecki,

VITAMEX Polska – Wielkopolska,

Firma APO – Piotr Apostel Otoki.

Komitet organizacyjny składa wszystkim 

PODZIĘKOWANIE

W konkursie na najpiękniejszą zagrodę najwyżej oceniona została posiadłość 

Karoliny i Norberta LATTÓW z Rostkowic. W nagrodę otrzymali ROWER 

ufundowany przez bialski Bank Spółdzielczy.

Wyróżnieni w tym konkursie zostali: Karina i Krystian Kusber z Prężyny, Be-

ata i Robert Maksara z Gostomi, Gerda i Reinhard Wollny z Nowej Wsi, Klaudia 

i Roman Pierskalla z Krobusza, Anita Lubczyk z Brzeźnicy, Edyta i Henryk Przy-

klenk z Górki Prudnickiej, Regina i Andrzej Kwoczek z Grabiny, Sabina i Bernard 

Wistuba z Miłowic, Barbara i Bernard Barysz z Wasiłowic oraz Ewa i Joachim 

Józef z Grabiny.

W wojewódzkiej rywalizacji wsi, gminę Biała reprezentowały Olbrachcice.

(m)

PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA
Wszystkie zaprezentowane zostały w ko-

rowodzie dożynkowym w Ligocie Bial-

skiej. Pierwsze miejsce przypadło koronie 

ze Śmicza, dwa drugie dla Ligoty i Wilko-

wa, trzy trzecie dla Olbrachcic, Radostyni 

i Łącznika.

Efektownym dodatkowym elementem 

do korony ze Śmicza, (który oceniony 

powinien być oddzielnie) była wykonana 

z ziaren makieta kościoła. Na dożynkach 

wojewódzkich w Łosiowie korona ze Śmi-

cza zdobyła wyróżnienie. (m)

Konkurs koron żniwnych

Wszałdzie w septembra są dożynki. Tak też było w Dzierżysławiu w naszym powiecie. 

Ludzie sie radowali, fajerowali, do gowy im nie przyszło, iż za dwa tyjdnie pół gmi-

ny Głogówek banie pod wodą. Jest to wielkie nieszczeście, iż ani nie mom słów, tak mnie 

to poruszyło. Przecał znoł te wioski i wiela ludzi, których to dotyczyło. 

Żywioł przypomnioł jak jest groźny i jak nołgle może przyjść. Ale życie idzie dalij i joł 

wom jak kożdy rok porozprawioł o dożynkach w Ligocie Bialskiej w gminie Biała.

Koron żniwnych tał nie było wiela, ale kobiety 

ze Śmicza zrobiły do swojej fajnej korony jeszcze 

swój kościół ze ziołrnek pszyńcy. Kościół stoł 

na przyczepie przed koroną i sprytni redaktorzy 

z Tygodnika Prudnickiego tak to złonaczyli jakby 

ten kościół nie był ekstra, jyno wpleciony w koro-

na. Obrołzek wielki dali na całoł strona cajtungu 

na zadek. Mie aż zatkało. W pierszym momencie 

jak ech to widziała, nie poznałach iże to jest foto-

montaż, jyno se myślałach, ten Śmicz to wdycki 

musi mieć jakiś ekstra wuszt. Dziepiyro nieskorzi 

joł stary fotograf ech zaskoczyła – brawo Tygodnik 

Prudnicki.

Umcug w Ligocie tyż był fest bogaty w niespo-

dzianki. Kole dwadzieścia roztomajtych pojazdów 

jechało. Wdycki w umcugu szły dwie kobiety z jed-

nyj wózkał loł dziecka, a w Ligocie tych wózków, 

takich starych korbwagen i inszych było wiałże 

ze łojsiem, bo to i Radostynia robiła mit. A na jed-

nej przyczepie jechał piekny bioły łabędź wyżniony 

z jasnyj podłużnej bani, wyglądoł jak żywy, tak jak 

te kukły co stoły przed kożdą chałpą. Ani łopisać 

tego wszystkiego nie idzie, bestusz se trocha napi-

sów na tych przyczepach tyj razał łunaczał z Ligoty i z Łącznika z dożynek wojewódzkich, 

co były 5 lołt tymu. 

Niechtore napisy mają swoja wymowa co do teraźniejszych czasów. A teraz z Ligoty: chop 

leży wygodnie se, a kole niego pisze „leży duma, co tu zrobić, żeby znowu nic nie robić”. 

Jechały kobiety z mlekał i pisało „dobroł gospodyni z mleka wszystko uczyni”. Abo tak „od 

Slaskie rozprawianie,
,

A na jednej przyczepie jechał piekny bioły łabędź wyżniony z jasnyj podłuż-
nej bani, wyglądoł jak żywy.  Zdjęcie: Paweł Myszyński

myszy do cesołrza, wszyscy żyją z gospodołrza”. „My na wczasy tyż jedziemy choć na saksach 

nie robimy” i to jest richtich prołda co tał teraz było napisane. „pierwyj gupotów w gowie 

nie było, bo sie od rana durch robiło”. Zajś dalij jechała przyczepa z napisał „chociaż ciałżko 

robimy łodpocznąć tyż umiemy”. Jechała tyż gospoda gdzie pisało „picie to jest życie, a robo-

ta to głupota”. Przystojny kawaler mioł plakat „wszystkie panie lecą na mie”. 

Nołlepsze mieli modzi strażacy „rośnie nowe pokolenie co baną gasić pożary a nie pra-

gnienie”. No nie brachowało kominiołrza z napisał „prózne worki, chude lata, bo komi-

niołrz kominów nie wymiata”. Potyj jechały dziołchy tusty łod kapusty i radostyński fo-

jersztric. Nie  brachowało dziadka i babci, co se to dobrze żyją bo maślonka piją. No i przy 

tych wózkach dloł dzieci to tak pisało „zagranicą lepszy wózki, lepszoł praca i becikowe sie 

opłaca”. No i jeszcze też „my sie zimy nie boimy i pod pierzyny sie skowiemy”.

W Łączniku to jedyn karlus siedzioł na moto-

radzie wyglądoł jak żywy, a na zadku mioł dwa 

kofry a na wrotach nie było napisano „joł nie wy-

jadał stąd” jyno „joł zajś przyjadał tu”. I takie coś 

„ na bok smutki, na bok troski, bo nadjeżdża 

sołtys wioski”. A przy jednych wrotach stoła 

baba przi wannie i prała na rumplu, a na wielkij 

plakacie pisało „dopóki ołma nie upiere, dopóki 

ołpa spodniołków nie ubiere”. Albo kura siedzia-

ła na gnieździe, wielki kokot stał rozpostarty 

przi niej i pisało „kokot z naszyj wioski podnieca 

wszystkie nioski”. Przy miodzie było tak „miodu 

łyczek, kitu gram i choroba wykurujesz sam”.

Fajnie siedziało se też takie małżeństwo przed 

sienią, łona po pańsku przebleczonoł, łon tyż 

w eleganckiej biołej koszuli pod bindrał i taki 

napis przy nich „chop śląski, w plecach szeroki, 

a w dupie wąski”.

Kożdy też tał wystawił wielkie kosze z łowocó-

ma i Ligocie i w Łączniku. Widziałach wtedy 5 lat 

tymu, miedzy Łącznikał a Dębiną przy szoseji pod 

tyj krziża bogato ustrojony stół. Siłał kwiołtek tał 

było, wielkie baźki wina, bodejś ku wieczoru za-

jechało pod krzyż eleganckie auto i jeden chop wszystko zgarnął do bagażnika i drabko 

odjechał, łostał jyno bialutki jak śnieg tisztuch, chtory wiatr zdmuchnął do krzipopy, no 

i Ponbóczek co se z wysokości krzyża temu przyglądał.

Anna Myszyńska

Tekst publikujemy dokładnie w takiej formie, w jakiej przekazany został przez autorkę.

JUŻ PORA WYMIENIĆ OPONY NA ZIMOWE
tel. 0 668 156 043

ul. Składowa 1 (przy stacji kontroli pojazdów)

DOŻYNKI

SERWIS OGUMIENIA BIAŁASERWIS OGUMIENIA BIAŁA
· opony nowe i używane
· felgi stalowe i aluminiowe

· montaż i wyważanie
· ustawianie zbieżności

POLECAMY:
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KORONY

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW

z Ligoty Bialskiej

z Wilkowa

z Łącznika

z Olbrachcic

z Radostyni

LIGOTA BIALSKA

ATMOSFERĘ DOŻYNKOWEJ IMPREZY TWORZYŁY ZARÓWNO POMYSŁY KOROWODU, JAK I DEKORACJE PRZY DOMACH, PREZENTACJA 
KORON, A TAKŻE WYSTĘPY DZIECI Z LIGOTY I RADOSTYNI. Zdjęcia: Elżbieta Malik
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PRZEZ GMINĘ BIAŁA

Śpiewał zespół wokalny z Chrzelic – „Gwiazdeczki”

DNI CHRZELIC

Wystąpiły bialskie mażoretki

Stoły zastawione przysmakami gospodyń miejscowych i zaproszonych.
Prezentowane były nie tylko wyroby kulinarne, ale też 
np. koronki z KGW w Pomorzowicach.

W wakacyjnej akcji NTO „WKOŁO 

OPOLSKIEGO”, ROWEROWY PA-

TROL DZIENNIKARZY „Nowej Trybuny 

Opolskiej” – Jarosław Staśkiewicz i Ma-

riusz Jarzombek odwiedził bialską gminę 

27 i 28 sierpnia. Pierwszego dnia z Bie-

drzychowic redaktorów odebrał Wojciech 

Szukalski z córka Pauliną. Pokazując oko-

lice zaprosili ich do swego wiejskiego mu-

zeum w Wilkowie (tytuł relacji w „NTO” 

– „Bruksela dała na izbę pamięci”) oraz 

zaprezentowali piękno bialskich kapliczek 
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„Pod łysą” w Białej z dziennikarzami i grupą rowerzystów spotkali się burmistrz 
– A. Hindera, oraz Dagmara Syguła i Karina Grelich z Urzędu Miejskiego. Śniadanie u sołtysa Prężyny-  Marcina Morawca … … i spotkanie z mażoretkami.

Kamerzysta TVP 3 z Opola pracował z poświęceniem, aby uzyskać efektowne ujęcia.

(„Kryją tajemnice”) na podstawie opra-

cowanego przez młodzież gimnazjalną (w 

tym również Paulinę, pod nadzorem ojca) 

folderu. Dalsza trasa prowadziła przez 

Gostomię do Solca i Olbrachcic („Olbrach-

cice jak Hollywood”). Tu także na rowe-

rach przywitał ich sołtys – Jan Smiatek 

i oczywiście kolarska mistrzyni - Joanna 

Czerwińska. Po oprowadzeniu po wsi eki-

pę NTO „odstawiono” na miejsce posto-

ju i noclegu do baru „Pod łysą” w Białej. 

Tu czekał na nich burmistrz oraz pracow-

nice Urzędu Miejskiego – Dagmara Syguła 

i Karina Grelich.

Po kolacji i codziennym sprawozdaniu 

z trasy do gazety, wyruszyli (po raz pierw-

szy – jak powiedzieli – pracując w nocy), 

– red. M. Jarzombek do Henryka Remisza 

(oczywiście drezyny), a red. – J Staśkie-

wicz do Anny Myszyńskiej. (gwarowe ga-

wędy i wydawnictwa)). W „NTO” napisali: 

Tutaj co krok, to pasjonat”.

Następnego dnia wizyta na cmentarzu 

żydowskim i na trasie do Prężyny („Prę-

żyna jest prężna”) powitanie przez grupę 

młodzieży na rowerach, a na początku 

wsi czekał sołtys w towarzystwie młodych 

mieszkańców. W Prężynie domowe śnia-

danie u sołtysa Marcina Morawca (swojski 

salceson, pasztet, wędzony boczek, kiełba-

ski oraz jajka na twardo, twaróg i miód) 

i pokaz umiejętności mażoretek, (tych, któ-

re mieszkają w Prężynie). Redaktorzy byli 

pod wrażeniem. Potem dotarła ekipa TVP 

– 3 i wszystko zaczęło się od nowa. 10 - oso-

bowa grupa „odprowadziła” patrol NTO aż 

do Kolnowic. Po drodze „guma” w rowerze 

red. Jarzombka spowodowała dodatkowy 

postój. Ale za to operator miał czas na fi l-

mowanie niesamowitych widoków i prze-

pięknych (w tym roku szczególnie) chmur.

Przez dwa dni relacje z bialskiego odcinka 

trasy można było znaleźć w „NTO” i w pro-

gramie TVP – 3 Opole. (dh – mk)

PRZY ALTANIE W PRUDNIKU

Oklaskiwany bialski zespół taneczny „PONK” z jednym tańczącym 
chłopcem. Na przywiezionej z Białej, kolejowej drezynie.

Przy stoliku z regionalnymi wydawnictwami Anna Myszyńska 
(pierwsza z lewej) i Piotr Myszyński.
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PIŁKA NOŻNA
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KARATE

ZAPROSZENIE
DO KLUBU

KOLARSTWO

Piłkarze i działacze klubu z Białej przed 

nowym sezonem po cichu liczyli na miej-

sce premiowane awansem, ale pierw-

sze mecze szybko zmieniły plany. Teraz 

po tragicznym początku (ostatnie miejsce 

z dorobkiem jednego punktu po czterech 

meczach) należy się skupić nad zadaniem 

jak utrzymać się w klasie A. Podobną dys-

pozycję prezentują zawodnicy z Kolno-

wic w klasie B. Po pięciu rundach zdobyli 

już … jeden punkt i są czerwoną latarnią 

w tej klasie. Lepiej radzi sobie beniaminek 

z Olbrachcic, który uzyskuje zaskakująco 

dobre wyniki. Po pierwszych kolejkach 

w klasie C można stwierdzić że sprawa 

awansu rozstrzygnie się pomiędzy druży-

nami z Pogórza i Niemysłowic. Pozostałe 

Fatalny start
Dotychczasowe wyniki
Klasa A seniorów
Polonia Biała – Polonia Prószków 0:1
Orzeł Branice – Polonia Biała 7:0
Polonia Biała – Sudety Moszczanka 1:1
Zryw Wysoka – Polonia Biała  2:1
Klasa B seniorów
LZS OLbrachcice – Fortuna Głogówek 0:3
LZS Lubrza – LZS Kolnowice 6:3
LZS Kolnowice – LZS Zawada 1:3
LZS Olbrachcice – Partyzant Kazimierz 3:2
LZS Dębowiec – LZS Olbrachcice 3:2
LZS Czyżowice – LZS Kolnowice 3:0
Fortuna Głogówek – LZS Kolnowice 0:0
LZS Olbrachcice – LZS Rzepce 2:1
LZS Lubrza – LZS Olbrachcice 3:3
LZS Kolnowice – LZS Dytmarów 2:4
Klasa C seniorów
LZS Trzebina – Polonia Pogórze 2:7
Grom Szybowice – LZS Chrzelice 3:1
Polonia Pogórze – LZS Mieszkowice 4:0

I liga juniorów
LZS Stare Koźle – Polonia Pogórze 2:4
Polonia Pogórze – RTS Koźle Rogi 1:1
Odra Opole – Polonia Pogórze 4:1
Polonia Pogórze – OKS Olesno 1:3
Polonia Głuchołazy – Polonia Pogórze 1:3
II liga juniorów
Polonia Biała – Ruch Zdzieszowice 2:1
Start Bogdanowice – Polonia Biała 3:3
Polonia Biała – Orzeł Dzierżysław 1:1
Polonia Biała – LKS Poborszów 1:1
Klasa A juniorów
Polkon Konradów – LZS Olbrachcice 2:12
LZS Kolnowice – Rolnik Biedrzychowice 7:2
LZS Olbrachcice – LZS Lubrza 1:4
Liga trampkarzy
LZS Ścinawa N – Polonia Pogórze 0:12
Polkon Konradów – Polonia Biała  0:17
Polonia Pogórze – Sudety Moszczanka 9:2
Polonia Biała – Fortuna Głogówek 0:0
LZS Dytmarów – Polonia Pogórze 0:28

Klub „Polonia – Torakan” po wakacjach rozpoczął już nor-

malne zajęcia. Nad morzem, w Sianożętach – tradycyjnie 

jak co roku „było fajnie” pomimo niezbyt sprzyjającej pogo-

dy. Karatecy łączyli treningi z wypoczynkiem, gromadząc 

zapasy nadmorskiego jodu.

Blisko 30 osób wznowiło zajęcia sekcji – jak dotych-

czas w sali szkoły podstawowej, w każdy wtorek i czwartek 

od godz. 17.30 do 19.00. W tym czasie również nadal prowa-

dzone są zapisy zainteresowanych (od lat 7).

Najbliższy udział w zawodach planowany jest na ostatni 

weekend września, kiedy bialscy karatecy wystartują w Gry-

fi nie, na młodzieżowych  mistrzostwach Polski.

Wakacyjny tekst o ostatnich imprezach w poprzednim 

wydaniu „Panoramy” uzupełniamy zdjęciami zawodników 

z Białej.
(m)

Na seminarium w Cieszynie z mistrzem Lucą Valdesim 
(w środku, czwarty od lewej).

Marek Zabiegała na Mistrzostwach Polski Karate „DINO-
ZAURÓW” w Brzegu Dolnym (po raz dziesiąty ZŁOTY 
MEDAL).

W Lesznie z gościem honorowym mistrzostw – Japończy-
kiem (trzeci od prawej), który prezentował kendo – walki 
mieczem bambusowym.

Joanna CZERWIŃSKA z Olbrachcic 

uprawia kolarstwo i reprezentuje jeden 

z najlepszych klubów w Polsce – Silesię 

Rybnik. Codziennie trenuje od 2 do 4 go-

dzin – sama albo z kolegami, w weekendy 

dłużej z trenerem – Jerzym Wiśniewskim 

z Prudnika. Bardzo często jeździ na zawo-

dy i zgrupowania – w kraju i za granicą. 

Codziennie też dojeżdża (z Dytmarowa 

pociągiem) do Nysy. Tam, w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej na trzecim 

roku (ostatnim) studiuje fi lologię germań-

ską. „Obowiązkowo” więc bierze udział 

w mistrzostwach Polski szkół wyższych 

w kolarstwie górskim w Cieszynie. Odbyły 

się jeszcze w czerwcu, ale relacja z tej ry-

walizacji nie zmieściła się w wakacyjnym 

wydaniu „PB” i choć od tamtych zawodów 

minęło sporo czasu i miało miejsce wiele 

nowych wydarzeń, to jednak prezentujemy 

to wspomnienie, bo opisane przez samą 

zawodniczkę ukazuje warunki i atmosferę 

tej imprezy i zapewne podobne realia in-

nych kolarskich zmagań.  (m)

BŁOTO MOŻE BYĆ SPRZYMIERZEŃCEM
W pierwszy dzień mistrzostw (sobota) 

odbyła się obowiązkowa jazda indywidu-

alna na czas. Trasa prowadziła najpierw 

torem motokrosowym, czyli góra, dół, 

zakręty, hopki, a później już dość łatwym 

drużyny, w tym LZS Chrzelice odstają 

od tego duetu. Bardzo niestabilną formę 

prezentują juniorzy z Pogórza, którzy do-

tychczas więcej punktów zdobyli na wy-

jazdach niż u siebie.

Niemiłym zaskoczeniem była poraż-

ka z OKS Olesno. W drugoligowych 

zmaganiach nieźle radzą sobie juniorzy 

z Białej, którzy nie przegrali jeszcze me-

czu. Klasa A juniorów została powięk-

szona o jeden zespół i liczy obecnie 

osiem drużyn. Mieliśmy nadzieję, że  

młodzi piłkarze z Olbrachcic zwłaszcza 

po wysokiej wygranej w Konradowie 

będą głównym pretendentem do awan-

su, ale przegrana w Lubrzy może po-

krzyżować te nadzieje. Trochę dziwną 

sytuację mamy w lidze trampkarzy. 

Zbyt duża różnica wiekowa powoduje, 

że wiele pojedynków kończy się dwu-

cyfrowym wynikiem. Joachim Kosz

odcinkiem - drogą po-

lną, po drodze lasek, 

a na koniec zjazd drogą 

asfaltową do mety. Naj-

pierw na trasę wyru-

szyły kobiety, a później, 

po ich starcie, męż-

czyźni. Startowałyśmy 

jedna za drugą w pół-

minutowych odstępach 

czasowych. Pojecha-

łam ósmy czas. Byłam 

zadowolona z wyniku, 

ponieważ 8 lokata 

na czasówce zagwa-

rantowała mi pierw-

szy rząd na wyścigu 

głównym, który miał 

się odbyć dzień póź-

niej. Nie dałam z siebie 

wszystkiego, chciałam 

zachować siły na nie-

dzielny wyścig główny. 

Po kobietach na trasę wyruszyli mężczyźni. 

Oni już jechali w deszczu, gdzie tor moto-

crossowy przeistoczył się w błotną maź. 

Po sportowych zmaganiach, zawodnicy 

regenerowali siły, a wieczorem integrowali 

się na imprezie w akademikach przy Uni-

wersytecie Śląskim.

W niedzielę odbył się wyścig główny 

– ze startu wspólnego. Całonocne opady 

deszczu zmusiły orga-

nizatorów do zmiany 

kierunku jazdy na run-

dzie. Tylko taka decyzja 

pozwoliła na poruszanie 

się na trasie, na rowerze, 

w innym przypadku, 

odcinek na torze mo-

tokrosowym przeisto-

czyłby się w prawdziwą 

kąpiel błotną. Kobiety 

miały podczas swojego 

wyścigu istne zapa-

sy w błocie, a ostatni 

zjazd do mety stał się 

szalenie śliski i niebez-

pieczny. Był to kluczo-

wy moment na trasie, 

na którym można było 

zyskać albo stracić. 

Tutaj liczyła się dobra 

technika jazdy, która 

pozwalała na zwięk-

szenie przewagi nad zawodniczkami. Wiele 

koleżanek skończyło zawody właśnie w tym 

miejscu, skąd zostały zabrane przez pogoto-

wie. Po kobietach na trasę wyruszyli pano-

wie. Oni już mieli lepiej, ponieważ wyszło 

słońce, trasa obeschła i zrobiła się szybsza 

– bezpieczniejsza.

Mimo fatalnej pogody i tragicznych 

warunków na trasie jechało mi się bar-

dzo dobrze. Byłam dobrze przygotowana 

przez mojego trenera Jerzego Wiśniew-

skiego, który prowadzi mnie od począt-

ku mojej kariery kolarskiej. Znając moje 

rywalki wiedziałam, że nie będzie łatwo, 

nie wiedziałam jednak, że błoto, za któ-

rym nie przepadam okaże się tym razem 

moim sprzymierzeńcem. Po starcie zabra-

łam się w pierwszej grupce. Odjechałyśmy 

od reszty zawodniczek, ale już w połowie 

pierwszej rundy odpadły kolejne zawod-

niczki. Cały czas jechałam na 5, 4 pozycji 

powoli przesuwając się do przodu. Pod 

koniec rundy pierwszej czekał jeszcze 

tor motokrosowy, który nas całkowicie 

posegregował. Wyprzedziłam Ewelinę 

Ortyl z Politechniki Wrocławskiej, która 

nie poradziła sobie z trudnym zjazdem. 

Wykorzystałam ten moment i odjecha-

łam. W ten sposób wskoczyłam na trzecią 

pozycję. Na drugiej – ostatniej rundzie 

jechałam już w szaleńczym tempie chcąc 

dogonić jadącą przede mną Kasię Ebert 

reprezentantkę AWF Warszawa. Niestety 

karty zostały już rozdane, wyścig okazał 

się za krótki by jeszcze powalczyć. Osta-

tecznie na pierwszym miejscu uplasowa-

ła się Ilona Cieślar – Uniwersytet Śląski, 

Kasia zajęła drugie miejsce, a ja reprezen-

tując PWSZ w Nysie zakończyłam wyścig 

na trzeciej pozycji.  Joanna Czerwińska

Dokończenie na str 10

KAŻDY DZIEŃ

NA ROWERZE
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� grabarstwo
� chłodnia na cmentarzu w Białej
� wieńce
� wiązanki
� przewóz zwłok
� krzyże
� obramowania
� trumny

ZAKŁAD POGRZEBOWY

Wistuba

Racławiczki ul. Boczna 9
tel. 077 46 68 907
tel. kom. 608 213 099

 Odeszli�
Reklama � Reklama � Reklama � Reklama � Reklama � Reklama � Reklama � Re-

KRONIKA POLICYJNA

Andrzej WOLDER (12 lat)
z Radostyni – 22 lipca
Urszula VOGEL (69) 

z Białej – 23 lipca
Lucja BIAŁEK (88)

z Grabiny (DPS) – 25 lipca
Stanisław BĄCZYŃSKI (73)

z Białej – 30 lipca
Józef BAUCZA (73)

z Czartowic – 4 sierpnia

Horst KOSCHINSKY (69)
z Łącznika – 5 sierpnia
Maria KICLER (90)

z Łącznika – 14 sierpnia
Michał RYGIEL (75)

z Kolnowic – 21 sierpnia
Henryk DANIEL (74)

z Łącznika – 22 sierpnia
Luiza SOBOTA (94)
z Białej – 5 września

Zygmunt HELFEIER (81)
z Gostomi – 8 września

Każdy kto lubi czytać, domyśli 

się jakie jest rozwiązanie tej za-

gadki. O wartościach książki można 

by wiele pisać, ale rzecz nie w teorii, lecz 

w rzeczywistym kontakcie. W bibliote-

ce miejskiej w Białej pracuję już 27 lat. 

Znam rodziny, które czytają całymi 

pokoleniami. Jako bibliotekarz czuję 

się z nimi związana. Od jakiegoś czasu 

zarysowuje się nowa tendencja – do bi-

blioteki rodzice zapisują coraz młodsze 

dzieci: 2 – 3 – letnie, a nawet roczne. 

To dla nich biblioteka zaopatruje się 

w książeczki z twardymi kartkami, ty-

powe dla tej grupy wiekowej. Takim 

mądrym rodzicom należy się pochwala 

i … może beczka miodu od Kubusia 

Puchatka. Najważniejszy jest kontakt 

z książką i głośne czytanie dziecku. 

Propagatorzy akcji „Cała Polska czy-

Tak zatytułowany został ogłoszony przez 

„Nową Trybunę Opolską” (wydanie z piąt-

ku 7 września) plebiscyt,  w którym czy-

telnicy mają wybrać siedem najwspanial-

szych zabytków i miejsc w regionie.

Wśród 30 kandydatów do tego miana 

(telegrafi czna prezentacja wszystkich przy 

ogłoszeniu plebiscytu) jest cmentarz ży-

dowski w Białej – „największa i najstarsza 

nekropolia żydowska w województwie opol-

skim”. Poza bialskim kirkutem, z powiatu 

prudnickiego na liście znalazł się tylko ko-

ściół św. Bartłomieja w Głogówku. Obiekty 

wymienione są alfabetycznie, a więc Biała 

na drugiej pozycji (za Baborowem) już trzy 

dni później (w poniedziałek – 10 września) 

szerzej zaprezentowana została na łamach 

gazety i w tym samym dniu w opolskim pro-

gramie telewizyjnym (o cmentarzu opowia-

dała Danuta Hejneman).

Przez kilka tygodni, w kolejnych wyda-

niach, „NTO” przybliża wszystkie miejsca 

i jednocześnie publikuje plebiscytowe ku-

pony na których można typować swoich 

faworytów. Czy cmentarz w Białej znajdzie 

się w gronie „Siedmiu cudów Opolszczy-

zny”, zależy również od czytelników „Pa-

noramy”. Wśród głosujących rozlosowane 

zostaną nagrody.

(m)

W związku z otrzymanym komunikatem Wojewody Opolskiego informuję miesz-

kańców gminy, że wydłużenie do 31 marca 2008 r. czasu, w którym książeczkowe 

dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie 

jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów!

Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty pozostaje bez zmian i upływa 

31 grudnia 2007 r.

Wydłużenie ważności starych, książeczkowych dowodów osobistych ma jedynie 

spowodować, żeby osoby które złożą wniosek do końca grudnia br., z uwagi na 

wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, 

nie były po 1 stycznia 2008 r. pozbawione możliwości załatwiania spraw wymaga-

jących potwierdzenia tożsamości. BURMISTRZ BIAŁEJ 

Rzecz się zaczęła od pracy autora,

Następnie przyszła na drukarza pora,

Introligator spełnił swe zadanie

ta dzieciom” zalecają czytanie dziecku 

20 minut dziennie.

Wiemy, że wszyscy lubią nowości 

książkowe. Dlatego w maju rozpoczęła 

się promocja: „CODZIENNIE NOWE 

KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIE-

ŻY”. Od 2 maja do 11 czerwca zare-

jestrowano 41 nowych czytelników 

w oddziale dla dzieci i młodzieży, 

to jest 3 – krotnie więcej niż w tym sa-

mym okresie ubiegłego roku. Ponadto 

oddział odwiedziło 210 osób (ponad 

dwukrotnie więcej), które wypoży-

czyły 488 książek (prawie dwukrotnie 

więcej). Dane z czerwca potwierdzają 

ciągły wzrost zainteresowania nowy-

mi książkami. W witrynie biblioteki 

ekspozycje książek zmieniane były 

co 2- 3 dni.

Książek wystawianych było tak dużo, 

że nie sposób ich wymienić. 

O akcji informowały również plaka-

ty rozwieszone „na mieście” i w szko-

le oraz w świetlicach wiejskich, gdzie 

również przekazano ulotki informa-

cyjne o Miejskiej i Gminnej Bibliotece 

w Białej.

Regina Otte

7 CUDÓW OPOLSZCZYZNY

Nam pozostało
tylko czytanie…

Na cmentarzu żydowskim młodzież towarzyszyła patrolowi „NTO”, który przeje-
żdżał przez gminę Biała. Zdjęcie: A. Hejneman

TERMIN WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH

26 lipca
� w Śmiczu sprawca kierował samochodem w stanie nietrzeź-
wym oraz pomimo zakazu sądowego.
� w Białej na ul. Świerczewskiego sprawcy dokonali kradzieży 
pieniędzy.
29 lipca
� w Solcu sprawca kierował rowerem w stanie nietrzeźwym.
� w Kolnowicach sprawca dokonał podpalenia słomy na polu.
3 sierpnia 
� w Białej grożono podpaleniem mieszkania
4 sierpnia
� w Białej dokonano oszustwa
6 sierpnia
� w Pogórzu skradziono parasol z ogródka piwnego
7 sierpnia
� doszło do uszkodzenia ciała mieszkańca Białej
13 sierpnia
� w Białej naruszono mir domowy
15 sierpnia
� w Białej zatrzymano kierującego rowerem w stanie nietrzeźwym

Wszystkim, którzy byli z nami w ciężkich chwilach 
i dzielili z nami smutek.

Rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, współpracownikom, delegacjom
oraz tym, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszego

Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

ś.        p.

STANISŁAWA BĄCZYŃSKIEGO
serdeczne podziękowania

składają: żona i dzieci z rodzinami

20 sierpnia
� w Dębinie grożono pozbawieniem życia innej osobie
27 sierpnia
� w Kolnowicach zatrzymano rowerzystę kierującego rowe-
rem w stanie nietrzeźwym
� w Białej wykryto podrobienie dokumentów
31 sierpnia
� w Krobuszu zatrzymano rowerzystę, który kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwym
1 września
� w Białej zatrzymano kierującego rowerem w stanie nie-
trzeźwym
2 września
� na trasie Biała - Krobusz doszło do wypadku drogowego
w którym śmierć poniosła jedna osoba, a trzy zostały ranne
3 września
� w Kolnowicach grożono pozbawieniem życia innej osobie
5 września
� w Łączniku na ul. Świerczewskiego  dokonano włamania do 
baru i kradzieży 

�

Na cmentarzu w Olbrachcicach. Zdjęcia: D. Hejneman
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ILE BYŁO TYCH ZAWODÓW?
Na początku września Joanna Czer-

wińska już nie pamięta - bez sięgnięcia 

do kalendarza - w ilu od czerwca uczest-

niczyła imprezach i nie jest w stanie 

wymienić wszystkich zdobytych lau-

rów. Było kilkanaście różnych zawodów 

– prawie co tydzień i w większości mie-

ściła się w czołówce.

Najświeższe wspomnienie to szoso-

we (ale trasa bez przerwy: góra – dół) 

Mistrzostwa Polski w Wysowie Zdroju. 

Zawodniczka startuje jeszcze ostatni 

rok w kategorii wiekowej orliczek (19 – 

Dokończenie ze str. 8

KAŻDY DZIEŃ NA ROWERZE 23 lata), ale tam jechała w bardzo moc-

nej obsadzie razem z seniorkami. Była 

szesnasta i uważa to, za bardzo dobry 

wynik.

Wcześniejsze zawody to m. in. 

Górskie Mistrzostwa Polski MTB 

w Szczawnie (piąte miejsce) i maratony 

górskie na dystansie 50 km w Książu 

(Mistrzostwa Polski) – czwarte miejsce 

i w Zawoji (kat. K-2, 19 – 30 lat – elita) 

– trzecie miejsce. Zdarzyło się, że Joan-

na startowała nie tylko w zawodach ko-

biecych, ale także we wspólnych, i – jak 

mówi – „chłopcy też lanie dostawali”.

Najbliższe imprezy to – tydzień po ty-

godniu – kolejny maraton w Polanicy, 

wyścig w Izbicku i kryterium szosowe 

w Pietrowicach Wielkich k. Raciborza. 

Ponadto jak zwykle zróżnicowane tre-

ningi i nauka. Dalej fi lologia germańska 

– po zakończeniu w Nysie, kontynuacja 

we Wrocławiu. (m)

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 

Sportu Turystyki i Rekreacji na okres 

wakacji zaproponował atrakcyjny 

program różnorodnych zajęć. Z pla-

nami i propozycjami bywa różnie, 

więc i w tym przypadku – z różnych 

powodów – nie wszystko się udało.

Najlepiej i zgodnie z zapowiedziami 

zrealizowany został program sporto-

wy, przygotowany i przeprowadzony 

przez Joachima Kosza, który poniżej 

relacjonuje

SPOTKANIE ZE SPORTEM
Ostatni miesiąc wakacji był bardzo bo-

gaty w imprezy sportowo - rekreacyjne. 

Odbyły się dwa turnieje piątek piłkar-

skich, dwukrotnie rywalizowali siat-

karze, raz popisywali się swymi umie-

jętnościami tenisiści stołowi, a jedna 

sobota zarezerwowana była na spraw-

dzian umiejętności pływackich. Należy 

zaznaczyć, że zawody w Białej cieszą się 

coraz większą popularnością i uczest-

niczą w nich drużyny z sąsiednich 

gmin (Prudnika, Lubrzy, Korfantowa). 

Być może wpływ na to ma dobra orga-

nizacja imprez jak i cenne nagrody.

 Zawody piątek piłkarskich zdomi-

nowały drużyny z Prudnika, pierw-

szy turniej wygrała drużyna Pogoni 

Prudnik która minimalnie wyprze-

dziła Gumowce (wynik meczu fi nało-

wego 0:0 a w rzutach karnych 3:2 dla 

Pogoni). Trzecie miejsce przypadło 

drużynie o nazwie Czarna Biała, któ-

ra była lepsza od Czarnych Korfantów. 

Kolejny turniej wygrała drużyna Boćki 

Prudnik, drugie miejsce przypadło FC 

Bykom, a trzecie LZS Lubrza.

Na niezłym poziomie stały turnieje 

siatkówki plażowej. Niektórym za-

wodnikom przeszkadzały nieco od-

mienne zasady gry jak w „normalnej” 

siatkówce, ale kto nie popełnia błędów. 

W pierwszym turnieju bezkonkuren-

cyjni byli bracia Łukasz i Kamil Lu-

baszka z Lubrzy, którzy wyprzedzili 

duet Bartłomiej Strzałkowski, Artur 

Onufrejów oraz zespół, w skład które-

go wchodzili Damian i Tomasz Bania. 

Następny turniej już z udziałem tylko 

drużyn miejscowych wygrali Bartło-

miej Strzałkowski i Artur Onufrejów. 

Drugie miejsce zajęli Damian i Tomasz 

Bania wyprzedzając Anetę Wąsowską 

i Sławomira Adamika. 

W ostatnim czasie o zwycięstwo 

w turniejach tenisa stołowego walczy 

ta sama dwójka zawodników. Nie in-

aczej było podczas wakacyjnego tur-

nieju. Tradycyjnie fi nał pomiędzy 

Arturem Onufrejowem i Patrykiem 

Banią to bardzo emocjonujące wi-

dowiska. Minimalnie lepszym tym 

razem był ten pierwszy i on zgarnął 

główną nagrodę.

Nowością tegorocznych wakacji była 

impreza sportowo - rekreacyjna na ba-

senie, gdzie przeprowadzono kilka cie-

kawych konkurencji, podczas których 

można było popisać się umiejętnością 

pływania, nurkowania oraz zręcznością 

i sprytem. Nie zapomniano również 

o najmłodszych, którzy w brodziku ry-

walizując w prostych konkurencjach, 

świetnie się bawili, dodatkowo nagra-

dzani słodkim upominkiem i nagroda-

mi rzeczowymi.  (jk)

SPOTKANIE Z KULTURĄ
… wypadło już gorzej. Z planowanych 

wycieczek odbyły się dwa wyjazdy 

do „Kinopleksu” w Opolu, na spotka-

nie ze Shreckiem, Harrym Potterem 

i pingwinkami z fi lmu „Na fali”. Oczy-

wiście przy okazji „musiała” być wizy-

ta u Mc Donalda. Odwiedziny w ZOO 

niestety uniemożliwił deszcz. Z wyjaz-

dów skorzystało ponad 120 dzieci. Kil-

kakrotnie spotykały się zespoły wokal-

ne, pojedyncze osoby lub małe grupki 

korzystały z zajęć plastycznych, odbyły 

się projekcje fi lmów dla dzieci.

Organizatorzy twierdzą, że pozo-

stałe propozycje nie spotkały się z za-

interesowaniem pomimo upowszech-

nienia informacji przez „Panoramę” 

i plakaty. Są też osoby, które twierdzą, 

że „nie wiedziały” o propozycjach. Tak 

więc, albo zainteresowanie „zaintere-

sowanych” było mało aktywne, albo 

organizatorzy nieskutecznie docierali 

z informacją.  (m)

W BIBLIOTECE
W czasie wakacji oddział dla dzieci 

przygotował kilka imprez.

*„W czasach rycerzy i miast warow-

nych” to była wyprawa historyczno 

– krajoznawcza na podstawie posiada-

nych nowych książek i wspólne tworze-

nie mapy Polski ze znanymi grodami 

oraz sklejanie dużej postaci rycerza.

* „Legendy tysiąca i jednej nocy”- 

czytanie baśni oraz zagadki

* „Moje hobby – mój świat”- wspól-

ne urządzanie wystawek z kolekcjami 

dzieci. W bibliotece można obejrzeć 

ekspozycję Malwiny Rojek, której 

dziękuję za duże zaangażowanie oraz 

wypożyczenie eksponatów do innych 

dekoracji.

Zdecydowanie największym za-

interesowaniem cieszył się „Wieczór 

z Harrym Potterem” – czyli w godzi-

nach od 16.30 do 20.00 głośne czy-

tanie tomu „Harry Potter i Komnata 

Tajemnic”. W specjalnie przygotowa-

nych na tę okazję dekoracjach, kolejne 

rozdziały książki czytali: Marek Karp, 

Edyta Tunia, Joanna Mazur i Patrycja 

Palacz, Bogusława Myszyńska, Iwona 

Falińska i Alicja Mierzyńska. W goto-

wości do czytania były również Irena 

Kauczor, Teresa Szymczyna, Marzena 

Samojeden i Romana Dorożyńska.

Wszystkim tym osobom, które chęt-

nie zgodziły się na czynny udział w im-

prezie oraz przyczyniły się do stworze-

nia miłej atmosfery, bardzo serdecznie 

dziękuję. Nie mogę tutaj nie wspo-

mnieć o dzieciach i młodzieży, które 

dzielnie i z wyrozumiałością spędziły 

z nami ten wieczór.

Zapraszam stałych czytelników oraz 

jeszcze niezdecydowanych do odwie-

dzania biblioteki, która na bieżąco 

wzbogaca księgozbiór o nowe książki.

Regina Otte

PROPOZYCJE NA WAKACJE

Tysiące ludzi bawiło się podczas tego-

rocznych Dni Chrzelic. Dopisała pogo-

da, dobre humory i taneczna kondycja 

uczestników imprezy.

W dniach 17–19 sierpnia Chrzeli-

ce obchodziły swój jubileusz (701 lat), 

który zorganizowało Stowarzyszenie 

Odnowa Wsi Chrzelice wraz z Radą 

Sołecką i organizacjami działającymi 

na terenie wsi. Jako imprezy towarzy-

szące odbyły się: Ogólnopolski Zlot 

Monocyklistów oraz Międzynarodowe 

Zawody Strażackie.

Pierwszy dzień imprezy otworzył 

zjazd monocyklistów. Chrzelicka mło-

dzież zaprezentowała swoje niecodzien-

ne umiejętności jazdy na monocyklu 

– „jednym kółku”. Wieczorem goście 

bawili się w namiocie, a zabawę umi-

liła Bialska Orkiestra Dęta oraz Bracia 

Weinkopf.

Następnego dnia OSP Chrzelice zor-

ganizowała Międzynarodowe Zawody 

Strażackie. Drużyna z czeskiej Lhoty 

zdobyła pierwsze z siedmiu miejsc, 

a drużyna z Chrzelic zachowała się 

bardzo gościnnie, zajmując miejsce 

ostatnie. W tym też dniu wystąpił gość 

specjalny – „Zbigniew Foryś Band”. 

Taneczny zespół „Summer Time” za-

kończył drugi dzień.

Ostatniego dnia imprezy gościliśmy 

władze województwa, powiatu i gmi-

ny. Popołudniową biesiadę uświetniły 

kabaret „Teodor”, zespół młodzieżowy 

„Sternechen” oraz chór „Zgoda”. Odby-

ły się również pokazy wschodnich sztuk 

walki, sekcji monocyklistów, mażore-

tek” oraz przed dyskoteką „Disco Gala-

xy” zaśpiewał zespół „New Angels”.

Marysia Siano

i Andrea Rzyszka

Spotkanie odbywało się w prud-

nickim parku, przy zabytkowej 

120 – letniej altanie, z ideą odtworze-

nia posągu „prudnickiej Diany”. Było 

więc wyraźnie prudnickie, ale tyle było 

w tym przedsięwzięciu bialskich ak-

centów i tyle przychylności ze strony 

MGOK–u w Białej, że Biała stała się 

znaczącym współorganizatorem im-

prezy, bardzo pozytywnie odebranej 

przez uczestników.

Wśród bardzo różnorodnych pro-

pozycji kilkugodzinnego programu 

znalazł się gorąco oklaskiwany wy-

stęp mażoretek. Duże zainteresowanie 

wzbudzała kolejowa drezyna, a Hen-

ryk Remisz starał się przybliżać idee 

„drezynowej sprawy” i propagować 

bialskie drezynowe imprezy. Z mię-

dzynarodowego pleneru malarskiego 

jaki odbył się w Białej w lipcu, było 

główne trofeum (obraz namalowany 

przez Andrzeja Szumigaja z Pabia-

nic) i dodatkowe zestawy wydaw-

nictw w losowaniu upominków wśród 

uczestników. Powodzeniem cieszyły 

się ciasta i ciasteczka cukierni „Pela” 

z Łącznika (Firma Roku 2005 w ple-

biscycie „Tygodnika Prudnickiego”). 

W pokazach psów nierasowych – na-

grodę dla ulubieńca publiczności (ce-

ramiczna fi gurka psa) ufundowała 

Danuta Hejneman, która przeprowa-

dziła też dla dzieci konkurs malowania 

na asfalcie i przez całą imprezę uwijała 

się pomagając w organizacji pozosta-

łych punktów programu. A przez cały 

czas uczestnikom towarzyszyła Bial-

ska Orkiestra Dęta, tym razem nieste-

ty tylko z płyty.

Obietnica występu „na żywo” zreali-

zowana zostanie wiosną, na następnym 

spotkaniu przy altance. Z całą pewno-

ścią nie zabraknie bialskich akcen-

tów zarówno w programie jak i w pracy 

przy organizacji spotkania.

Marek Karp

Dni Chrzelic

ZABAWA NA CAŁEGO
W PRUDNIKU PRZY ALTANIE
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tel./ fax.: 420 18 55
tel. kom. 0 503 905 473

BIURO CZYNNE:
pn – pt: 1600 – 1900, sb: 1000 – 1400

ZWROT PODATKU 
niemieckiego, holenderskiego i angielskiego

Ligota Bialska 4
48-210 Biała

To nie te czasy. Nie trać swojej kasy!!!!

Nasze Okna ...
otwierają się na świat !

TTTeeerrrmmmiiinnnooowwwaaa      llloookkkaaatttaaa

                                                                                                                                                                      ooossszzzccczzzęęędddnnnooośśśccciiiooowwwaaa

                                                                                                                                                             dddlllaaa ooosssóóóbbb fffiiizzzyyyccczzznnnyyyccchhh

OOOKKKAAAZZZJJJAAA

444 %%%

ssstttaaałłłeee oooppprrroooccceeennntttooowwwaaannniiieee www ssstttooosssuuunnnkkkuuu rrroooccczzznnnyyymmm

444 mmmiiieeesssiiiąąąccceee

oookkkrrreeesss zzzaaadddeeekkklllaaarrrooowwwaaannniiiaaa

444    tttyyysssiiiąąąccceee

          SSSzzzccczzzeeegggóóółłłooowwweee iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjeee www sssiiieeedddzzziiibbbiiieee mmmiiinnniiimmmaaalllnnnaaa kkkwwwoootttaaa wwwkkkłłłaaaddduuu

BBBaaannnkkkuuu SSSpppóóółłłdddzzziiieeelllccczzzeeegggooo www BBBiiiaaałłłeeejjj uuulll... PPPrrruuudddnnniiiccckkkaaa 222999aaa

SPRZEDAM
Dwie działki budowlane o łącznej powierzchni 33 ary położone 

w Białej przy ul. Opolskiej (dobry dojazd do głównej drogi – 70 m).

Obok budynki wolnostojące, luźna zabudowa, przy samej działce prąd i woda.

CENA DO UZGODNIENIA
KONTAKT: Biała ul. Lipowa 12 (skrzyżowanie z ul. Opolską)

TELEFON: 0 77 43 87 190

FINANSE

UBEZPIECZENIA
� Fundusze inwestycyjne

� Najtańsze ubezpieczenia komunikacyjne OC

ul. Piotra Skargi 1, 48-210 Biała

Tel. 606–631–018

do   900 cm3 – od 175 zł – rocznie

do 1300 cm3 – od 233 zł – rocznie

do 1600 cm3 – od 276 zł – rocznie

do 1800 cm3 – od 319 zł – rocznie

do 2000 cm3 – od 361 zł – rocznie

pow. 2000 cm3 – od 396 zł – rocznie

Pojemność:

mgr MACIEJ LEDUCHOWSKI

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA OPŁAT W 4 RATACH

� Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

BIURO CZYNNE
od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

sobota 8:00 – 13:00

A S E K U R A C J  A MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY 
w Białej, ul. Prudnicka 35

ogłasza nabór
do nauki gry na perkusji 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

tel. 0 77 43 87 026

�
�
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W jednej z telewizyjnych prognoz 

pogody, prowadzący Jarosław 

Kret przypomniał takie przysłowie: 

„Jeżeli do Bartłomieja bocian mnogi, 

to zima będzie lekka i … opał niedro-

gi”. Jeżeli wierzyć przepowiedniom, 

to tak będzie, bo Bartłomiej miał swój 

dzień 24 sierpnia, a jeszcze w pierw-

szych dniach września, młodzież przy-

chodząca do szkoły opowiadała o spo-

tkaniach z bocianami.

Teraz na pewno już odleciały, ale in-

formacje o pobycie tych stałych gości 

w bialskiej gminie wymagają jeszcze 

zebrania, weryfi kacji i „statystycznej 

obróbki”, więc dokładny raport o bo-

cianim sezonie i bocianich gniazdach 

– w następnym numerze.

Cieszy – co podkreśla Anna Florczak 

– Grzegocka – rosnące zainteresowa-

nie nie tylko biorącej w programie 

młodzieży, ale też coraz szerszy krąg 

mieszkańców gminy, a także przychyl-

ność w różnych awaryjnych sytuacjach 

elektryków, strażaków, weterynarza, 

a przede wszystkim domowników 

z posesji sąsiadujących z gniazdami.

(m)

POŻEGNANIE

Gniazdo w Brzeźnicy.

ZŁOTA PIECZĘĆ W ŁĄCZNIKUZŁOTA PIECZĘĆ W ŁĄCZNIKU

Spotkanie z ekipą Radia Opole – odpowiedzi na pytania Zdobywcy głównego trofeum

Bialscy karatecy w polskim morzu (na obozie w Sianożętach) Dzieci w Białej na miejscowym basenie

Zorganizowane zabawy i konkursy prowa-
dził J. Kosz z ratowniczkami Dla dorosłych były też rozgrywki w piłce siatkowej.

WSPOMNIENIE LATA
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We wrześniu 2006 r. rozpoczęliśmy 

budowę obwodnicy miasta Biała 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 414 Opole 

– Lubrza. Instytucją kontraktującą projekt 

jest Województwo Opolskie Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu. Natomiast inży-

nierem kontraktu jest Lafrentz – Polska 

Sp. z o. o. Poznań. Wykonawcą zadania 

są fi rmy zrzeszone w Konsorcjum Firm, 

a mianowicie: Warszawskie Przedsię-

biorstwo Robót Drogowych S A oraz za-

kład techniczno budowlany POLBAU Sp. 

z o. o. z Opola .Projekt współfi nansowany 

jest ze środków Unii Europejskiej z fundu-

szu ZPORR – Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Obecnie prowadzone są wszystkie 

rodzaje robót ziemnych: bitumiczne, 

BIALSKA OBWODNICA O aktualnie największej w województwie inwestycji drogowej, 
mówi kierownik budowy – Stanisław Szkudlarek z Warszawy.

podbudowy i kruszynowe, które 

wykonuje podwykonawca fi rma 

Eko – Trans z Wieszawy. Masa bitu-

miczna jest dostarczana z ZPRDM 

Kędzierzyn Koźle. Zostały zakoń-

czone roboty z przełożeniem urzą-

dzeń obcych: linii wysokiego napię-

cia, urządzeń telekomunikacyjnych 

i wodociągu oraz zabezpieczenia. 

Realizowana jest przebudowa torów 

kolejowych na dwóch przejazdach 

i budowa dwóch obiektów mosto-

wych: nad drogą powiatową do Gło-

gówka i na drodze dojazdowej do pól 

– około 4 km. Ogólną wartość kon-

traktu brutto określamy na kwotę 

26 milionów 844 tysiące 104 złotych 

i 67 groszy. W kosztach 75% kwoty 

to Europejski Fundusz Rozwoju Regio-

nalnego, 25% krajowe środki publiczne. 

Okres gwarancji to 60 miesięcy.

Zakończenie budowy przewidujemy 

na 5 maja 2008 r. bez jakichkolwiek opóź-

nień. W swoich dotychczasowych pracach 

nie napotkaliśmy na żadne utrudnienia. 

Biała jest uroczym miejscem i bardzo do-

brze czują się tutaj nasi pracownicy Chciał-

bym również podkreślić dużą życzliwość 

ze strony kierownictwa i pracowników GS 

„SCh” w Białej, gdzie wynajmujemy biuro.

Informacji wysłuchała: Elżbieta Malik
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