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Gaszenie zespołowe

Budynek stolarni w Czartowicach stanął w płomieniach w piątek, 13 kwiet-
nia. Po godzinie czwartej rano jednostki zajęły się gaszeniem i szybko 
opanowały sytuację. Spłonęła jednak konstrukcja budynku oraz wypo-

sażenie. Przyczyny pożaru są na razie nieznane – ustala je policja. W akcji 
wzięło udział aż... dziewięć pojazdów.

W lokalnym pożarnictwie znów to i owo się działo.
Oto przegląd sytuacji z minionego miesiąca.

W sobotę, 14 kwietnia, w Białej po raz kolejny odbył się turniej piłki 
nożnej roczników 2008 i 2011 pod nazwą „Biała Cup 2018”.
Przyjechały drużyny, takie jak: GZ LZS Grodków, FA Zdzieszowice, 

Pogoń Prudnik i Czarni Otmuchów.
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Zagrali i tym razem Nie ma dymu bez ognia

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Białej

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Białej

Pożar stolarni w Czartowicach pociągnął za sobą dość duże szkody

Spora grupa strażaków uczestniczyła w walce z pożarem stolarni w Czartowicach
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c.d. na str. 12
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25 lat partnerstwa Białej z Marienheide

W  Dokumencie Partnerstwa 
– Partnersschafts Urkunde – 
między innymi pisało: Poprzez 

istniejące granice partnerstwo to powinno 
wnosić wkład w  lepsze porozumienie 
między narodem polskim i niemieckim.
 Kożdy taki jubileusz, to soł spomnienia 
ło ludziach chtorych se wtedy poznało, 
ło ich zwyczajach, jak żyjoł, mieszkajoł, 
itd. Boło to możliwe, bo gości chtorzy 
w  1993 r. przyjechali z  Marienheide 
do nołs pierszy rołz, nie spali kajs w hotelu 
w  Pruniku abo w  Nysie, jyno u  ludzi 
w Białej i na wioskach. Nasza władza 

zadbała ło to, coby choć jedna osoba 
w taki rodzinie umiała po niemiecku. 
I  tak to boło bez ty wszystkie lata, 
my spali u nich, łoni u nołs i tak banie 
też w małju, jak przyjadoł na 25 lecie. 
Jest to takie richtig porozumienie między 
polołkoma i niemcoma blank na dole. 
U mnie, na moim wycugu lużierowała 
od poczontku przewodniczonca rady 
i  partii CDU w  gminie Marieheide, 
p.Karen Sarstedt. Kobieta bardzo łotwarta, 
kontaktowa, i  skromna, wszystkim se 
interesierowała. Szybko my se łobie 
skomraciyły i dojść nieskoro chodziyły 
spać, co tela boło do porozprawiania bez 
ty 3 dni jak u mie boła. Rano po snioł-
daniu zawiyzłach joł poti moi malucha 
do Domu Kultury, na rostomajtny spo-
tkania oficjalny i wyjazdy. To se możecie 
przedstawic jak my łobie podjechały pod 
Gok i wszyscy gości do łokien, bo ich 
Vorsitzende – przewodnicząca – przy-
jechała w jakims autku – kartonie a nie 

chociażby w  Skodzie. Ale łona miała 
z  tygo siyła szpasu i  w  póżniejszych 
latach, jak zajś przyjechała, bardzo 
chciała bliżej poznać naszoł gmina. 
I  tak 2 razy łobjechałam z  nioł naszy 
wioski w moim – Fiaciku – Nołwiałci 
p. Karen podobały se po drodze nasze 
szlagi pola, bo u nich teren jest górzysty, 
jest siyła lasów i mało ziemi. Piyrwyj tał 
boła wielkoł biyda, ludzie żyli z kartołfli, 
bo wiałci nie urosło. Do dzisej zrobiynie 
dobrygo jołdła z  kartołfli, jest u  nich 
wielkoł tradycyjoł. Pamiantoł jak my byli 
w  Marienheide na 5 leciu podpisanie 

partnerstwa, wtedy serwowali na łobjołd 
smażony boczek, zawijany w  ciasto 
ze tartych kartołfli, takiego, jak moja 
ciotka z Gogolina robiyli polskie kluski. 
Lostatni rołz toch boła w Marienheide 
na 15 lecie partnerstwa. W niedziela Karen 
zawiyzła mie do Mühlenbach do domu 
historii, -Haus der Geschichte- gdzie se 
mieści tyż hajmatmuzeum. Tał poznałach 
entlich pana Bössecke, łod chtorego moł 
już dwie książki w chtorych łopisuje, jak 
to piyrwyj u nich boło. łobkludzioł nołs 
po wszystkich izbach a mi sie zdało, iż 
siła tał było jak u nołs, a jednak ni. Bo tał 
w  tych górach żyli ludzie nołwiałcej 
z kamieniołomów- chopi siedzieli abo 
klanczyli i kożdy kamień młotkał w rałkach 
łoklupali, tak iż boły tał ekstra takie młotki 
wiałksze i mensze też wystawione. Potyj 
pokołzoł nam dwa takie gołrczki z blachy 
na jednyj henklu, w  których kobiety 
im jołdło nosiły do roboty, a nazołd se 
do kożdego gorka po jednyj kamieniu 

wezły, jak aufzejer nie widzioł. Ciekawe 
boło, iż za tał ciałżką robota chopi nie 
dostali piniondzy do rałki jyno kobiety 
i nie boły to richtich talary, prawdziwe 
piniondzy, jyno takie medaliki nawleczone 
na drucie. Za to kobiety mogły w kożdym 
sklepie kupić żywność i inszy rzeczy du 
dom, chop ani jednego fenika nie mógł 
przepić i rodzina boła zabezpieczona. Bez 
ty 15 lołt bardzo my se z Karen Sarstedt 
zaprzyjaznieły, smowiyły my se, iż na 20 
lecie tak fest pofajerujymy w Białej. Łod 
niej pojechałach na Pierszoł Komuniłoł 
do mojej rodziny, nic nie przeczuwajonc, 

że Karen nie zobacza ani na 20 ani na 25 
leciu partnerstwa miedzy Gminą Biała 
i Gminą Marienheide. Zmarła w 2013 r.

Inszoł komunijoł.
 Piyrszy co boło tał inakszyj to to, iż 
piyrszoł komunijoł boła w  czwołrtek 
1mołja. Zdziwiyło mie bardzo, iż do dość 
wielkiego kościoła mieli my bilety wstępu, 
co łojcowie dziecka dostali loł gości. Bez 
nich nie bylibyśmy wpuszczoni i choć 
z biletoma ludzie przyszli dość wczas, 
by mieć dobry plac. Wyglondało to w tyj 
kościele jak w tejatrze na przerwie. Ludzie 
se głośno witali, potyj siedli do ławek i dalij 
głośno miedzy sobą rozprawiali. ażech se 
wystraszyła co to banie na świałtemszyj, 
czy se to uspokoji trochał, pytałach se. 
Ale jak jargany zagrały, kościół zamilkł.
Dzieci komunijne wchodziły do kościoła, 
który boł bardzo prosty. Łoltołrz prawie 
nie ustrojony, jyno na boku stoły kwiołtka 
w  dużych wazach. Prowadziły dzieci 
katechetki, to są kobiety co je przygo-

towały do tego świałtego sakramentu 
i  potyj z  nimi rzykały. Dzieci tak jak 
u nołs podchodziły do ołtołrza z wier-
szoma. Przed ofiarowanij same stroiły 
łołtorz, który przed tyj ani nie miał 
tisztucha, ganc prostyj, jak stół. Łony 
dziepiyro znosiły świece, kielichy, potyj 
to zaświecily wszystko i  przy łoltorzu 
postawiły wielkoł tabula, kaj boły zdjęcia 
wszystkich pierwszokomunijnych dzieci 
w taki wielki sercu ułożony.
 Na tej tabuli z tymi obrołzkoma było 
napisano „Gott hatt einen Platz in meinen 
Herzen” „Ponbóczek moł miejsce w moim 
sercu”. Przy ołtarzu krom farołża boła 
jeszcze jakby jego zastempczyni, zwie se 
to pastorale referendin i jeszcze drugoł 
boła terapeutka pedagogicznoł. To 
wszystko razał sie zwiało duszpasterskie 
i pedagogiczne prowadzenie. 
 Świantymszoł trwała 45 min. po niej 
następna grupa wchodziyła do kościoła 
Co kraj  to łobyczaj.

Marzec
 • kradzież z włamaniem do garażu – Ligota Bialska
 • kradzież z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych – Ligota Bialska
 • rozpijanie nieletnich – Biała
 • kradzież akumulatorów – Radostynia
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości alkoholowej – Krobusz
 • uszkodzenie grilla betonowego – Gostomia
Kwiecień
 • pożar stolarni – Czartowice

Od soboty 21 kwietnia dostępne będą pierwsze materiały telewizji 
internetowej gminy Biała. Publikowane będą na Facebooku oraz 
Youtube'e. Więcej informacji na www.biala.gmina.pl.

 Zapraszamy do oglądania.

Głosowanie na pomysły złożone 
w ramach Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego trwa do 29 kwietnia. 
Jeżeli jeszcze nie zagłosowałeś – zrób 
to. Naprawdę warto. Dzięki Twojemu 
głosowi Bialska Orkiestra Dęta zostanie 
wyposażona w nowe instrumenty – nie 
tylko dla tych, którzy już grają. Głównie 
chodzi o  to, aby były one użyczane  
dzieciom, które uczą się gry w Gminnym 
Centrum Kultury albo w  przyszłości 
chciałyby spróbować gry na nich. 
 Może więc w ten sposób wesprzemy 
Twoje dziecko albo wnuka? Za zdobyte 
środki zorganizujemy również koncerty 
noworoczne (w roku 2019), które cieszą się 
dużą popularnością wśród publiczności.
Jeszcze jest czas; swój głos możesz oddać, 
wypełniając specjalny druk dostępny 
w Gminnym Centrum Kultury w Białej 
lub u członków Bialskiej Orkiestry Dętej. 
Możesz to również zrobić za pomocą 
głosowania internetowego, poprzez 
stronę www.opolskie.pl.
 Plakat związany z głosowaniem na 
ten projekt znajduje się na pierwszej 
stronie naszej gazety.

Liczymy na Ciebie!
Członkowie Bialskiej Orkiestry Dętej

Zagłosuj
na projekt

Przeszli dalej

5 kwietnia młodzież recytowała niemiecką poezję na szczeblu rejono-
wym. W repertuarze dominowali Eichendorff i Goethe. 
Do finału (który odbędzie się 24 kwietnia w Teatrze im. Kochanow-

skiego w Opolu) zakwalifikowali się: Anna Haberecht (ZSP Łącznik) oraz 
Marcel Neukirch (PG Łącznik). BS
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Był pomnik, nie ma pomnikaTak wyglądało to dawniej

Puste miejsce w parku

Na marcowej sesji przed-
stawiona została (przez 
kierownik Judytę Scholz) 

informacja o działalności bialskiego 
Caritasu (w którego skład wchodzą: 
Stacja Opieki i Gabinet Rehabilita-
cyjny). Na jej podstawie powstał po-
niższy materiał.

 Dwudziesta piąta rocznica bialskiego 
Caritasu miała miejsce nie tak dawno, 
bo w grudniu zeszłego roku (zresztą: 
wszędzie w Polsce, gdzie działa ta ko-
ścielna organizacja, podobnych rocznic 
nie brakuje, gdyż Caritas reaktywowano 
w 1989 roku).
 Bialska Stacja Opieki Caritas to jedna 
z pierwszych powołanych z inicjatywy 
biskupa Alfonsa Nosola (obecnie jest 
ich czterdzieści osiem), skądinąd autora 
listu pasterskiego: „Najbiedniejszymi 
są zwłaszcza ludzie starzy i chorzy. Im 
trzeba koniecznie pomóc”. Ze względu 

Końcem marca usunięto z bial-
skiego parku (siłami lokalnego 
WiK-u – zgodnie z decyzją Magi-

stratu) pomnik pochodzący z minio-
nego ustroju, wyrażający wdzięcz-
ność Armii Czerwonej.

 Na pomniku zapisany był rok: 1945, 
a pod nim widniało: „Wieczna chwała 
bohaterom poległym w walce o wol-

ność i niepodległość naszej ojczyzny”. 
Podpisane: „Społeczeństwo miasta 
i gminy Biała”.
 Usunięcie tego reliktu przeszłości 
zostało podyktowane nowymi ogól-
nopolskimi przepisami związanymi 
z dekomunizacją. Gruz wywieziono, 
na razie miejsce po pomniku jest puste.

BS

Jeszcze w marcu rozpoczęły się 
zajęcia w ramach rządowego 
programu „Umiem pływać”; za-

kończenie przewidziane jest nato-
miast na listopad (tego roku). 

 W  lutym gmina Biała podpisała 
umowę z  opolskim Wojewódzkim 
Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe.
 Ogólnopolski program, którego 
celem jest upowszechnienie (przydatnej, 
jak by nie patrzeć) nauki pływania, 
przemyślany został dla uczniów szkół 
podstawowych (klas I–III) – opiera 

się na zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych.
 W  związku z  realizacją zadania 
gmina Biała przekazała dofinansowanie 
w wysokości 19 500,00 zł, zaś pozostałe 
środki (które pochodzą z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki) przekazane zostały 
wspomnianemu WZ LZS Opole.
 Udział w  programie bierze – jeśli 
chodzi o bialską gminę – 130 uczniów. 
W  czasie wyjazdów na basen opiekę 
pełnią (nieodpłatnie) nauczyciele z ZSP 
w Białej oraz w Łączniku.

BS

Wspomóc chorego i jego rodzinę

Poradzić sobie w wodzie

Pomnik usunięto

" Caritas stoi na stanowisku, że chorobę, starość, a także umieranie 
najlepiej jest przeżywać w domu, w rodzinie – to jej należy 
zatem zapewnić skuteczną pomoc socjalną i medyczną.

na niezbyt zasobne wyposażenie 
placówek medycznych wsparcie spoza 
sektora państwowego wydawało się 
bardzo potrzebne.
 Caritas stoi na stanowisku, że chorobę, 
starość, a także umieranie najlepiej jest 
przeżywać w domu, w rodzinie – to jej 

należy zatem zapewnić skuteczną po-
moc socjalną i medyczną. Działalność 
poszczególnych stacji opieki ukierun-
kowano więc na wsparcie środowiska 
domowego pacjenta (w  państwowej 
służbie medycznej także da się zauważyć 
trend, by nie przetrzymywać pacjenta 
w szpitalu ponad miarę, lecz zaangażo-
wać rodzinę w opiekę – ma to, w dużej 
mierze – podłoże ekonomiczne). Part-

nerami do partycypowania w kosztach 
poszczególnych stacji opieki okazały 
się być (patrząc w skali województwa) 
władze gmin.
 Jeśli chodzi o  bialski Caritas – 
zadania realizowane są przez dwie 
pielęgniarki (jak wspomniano – robią 

to wyłącznie w środowisku domowym 
pacjenta). W przypadkach uzasadnio-
nych medycznie: pielęgniarki wykonują 
świadczenia także w dni wolne od pracy. 
Działa również Zespół Domowej Opieki 
Hospicyjnej.
 Działania Caritasu nie są ukie-
runkowane wyłącznie na chorego. 
Chodzi – w dużej mierze – o odcią-
żenie (fizyczne i psychiczne) rodziny 

w opiece nad chorym. Jest też wymiar 
edukacyjny: domownicy mogą zostać 
przyuczeni do pewnych zajęć, jeśli 
chodzi o  opiekę nad chorym (nie 
do wszystkiego potrzebny jest wy-
kwalifikowany personel).
 Kolejny element: wyposażenie 
mieszkania chorego w  odpowiedni 
sprzęt (rehabilitacyjny i pielęgnacyjny). 
Bialski Caritas współpracuje z  leka-
rzami, przychodniami, placówkami 
administracji oraz innymi osobami, 
które mogą – generalnie – polepszyć 
jakość życia chorych.
 Od 1995 działa – także przy Caritas 
w Białej – gabinet, w ramach tzw. re-
habilitacji środowiskowej. Chodzi o to, 
by z pomocy (z interwencji specjalisty) 
można było skorzystać jak najbliżej, 
najszybciej, w formie ambulatoryjnej 
(niezależnie od praktyk pielęgniarskich).

BS
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Zabawa odbyła się 13 kwietnia, 
w piątek, toteż przewodnim te-
matem pierwszej rundy (która 

miała dwanaście pytań) była ta wła-
śnie – kojarząca się z przesądami – 
data. Quiz trwał nieco ponad trzy 
godziny i także tym razem zgroma-
dził sporą grupę (a właściwie: grupy) 
uczestników.

 A  oto przykładowe pytania. Ile razy 
maksymalnie w  roku może zdarzyć się 
piątek trzynastego? Jak nazywa się strach 
przed piątkiem trzynastego? Odpowiedzi 
do wyboru: logizomechanofobia, thir-
teenonfrideyfobia, paraskewidekatriafobia, 
triskaidekafobia. Prawidłowa jest opcja trzecia.
 Runda muzyczna: tym razem związana 
była z muzyką disco polo, ale w wyko-
naniu... rockowym i należało odgadnąć, 
który zespół wykonuje dany utwór. Dla 
połowy drużyn było to banalne zadanie 

– zdobyli maksymalną liczbę punktów. 
Reszcie uczestników – niestety – wszystko 
się pomieszało...
 W quizie wystartowało osiem drużyn, 
w  tym jedna z  Łącznika (pani sołtys 

z mężem) oraz drużyna z Gogolina – 
reprezentacja hotelu Nova. Miłym zasko-

czeniem były nagrody dla uczestników 
naszego Quizollo, które zasponsorował 
nam właśnie ten hotel.
 Zabawa była świetna, atmosfera 
wesoła, a hasłem przewodnim okazała 
się podpowiedź: „na pewno to będzie A”.
 Drużyna o nazwie Minionki rzutem 
na taśmę – w ostatniej rundzie – zapewniła 
sobie zwycięstwo. W tej rundzie – nazwanej 
„Pazerny bank” – w ostatnim pytaniu 
(po ukazaniu się kategorii ŚLĄSK) 
zaryzykowali i  „ulokowali w  banku” 
dziesięć quizolli na stuprocentowej 
lokacie. Wcześniej nie znali pytania, 
a brzmiało ono: gdzie, według legendy, 
wynaleziono kluski śląskie? Cztery opcje 
odpowiedzi: w  Raciborzu, w  Opolu, 
w Opawie, w Rybniku
 Dla Minionków była to gra o zwy-
cięstwo w  turnieju, dlatego właśnie 
zaryzykowali tyle punktów. Wybrali 
odpowiedź „Racibórz” – w ten sposób 

„wzbogacili się” o dwadzieścia quizolli 
i  zdobyli pierwsze miejsce w  naszej 
zabawie. W poprzednich edycjach byli 
na szarym końcu – pewnie jednak przez 
trzy tygodnie przeczytali wszystkie 
encyklopedie i tym razem zwyciężyli.
 Nagrodą za pierwsze miejsce był 
talon na dwugodzinną grę w kręgle dla 
całej drużyny (w hotelu NOVA w Go-
golinie – hotel ten zafundował również 
talon na cztery pucharki lodowe oraz 
talon o  wartości trzydziestu złotych 
do hotelowej restauracji).
 Zwycięzcy poprzedniej edycji również 
zafundowali nagrody: firmowe kubki 
i długopisy, a miejscowi pszczelarze – 
woskowe (ręcznie robione) świece. Bardzo 
dziękujemy wszystkim za te nagrody 
– jest to dla nas dowód, że pomysł się 
podoba; czujemy sie docenieni, skoro 
mamy takie wsparcie.

Grażyna Dolak

Odpowiedzi do wyboru:
• logizomechanofobia
• thirteenonfrideyfobia
• paraskewidekatriafobia
• triskaidekafobia

Jak nazywa się

STRACH
przed piątkiem
trzynastego?

Kolejne „Quizollo” w Chrzelicach

Biała i cmentarz żydowski na „Wirtualnym Sztetlu”

Następna edycja "Quizollo" odbę-
dzie sie 18 maja – o  godz. 19:00 
Organizatorzy (Andrzej Uliczka 
i Grażyna Dolak) zapraszają drużyny 
– najlepiej w składzie 4–6 osób – do 
wspólnej zabawy. Koniecznie trzeba się 
zapisać: mailowo (chrzelice@wp.pl) lub 
SMS-owo (501 238 042), żeby udało 
się przygotować odpowiednią liczbę 
stolików. Wstęp oczywiście darmowy, 
kawa i herbata gratis. Bardzo chętnie 
damy się też zaprosić z takim quizem 
do innych wsi – jeśli ktoś chciałby takie 
coś u siebie zorganizować.

TABELA 
PUNKTACJI

NAZWA DRUŻYNY

M
IN
IO
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G
R
O
S
Z
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B
O
R
S
U
K
I

K
A
M
Y
K
I

K
O
B
U
D
O

S
TA
R
S
Z
A
K
I

H
U
M
P
T
Y-

D
U
M
P
T
Y

N
E
R
D
Y

RUNDA 1 OGÓLNA 7 8 8 7 8 5 10 4
RUNDA 2 MUZYCZNA 5 10 10 10 10 3 6 2
RUNDA 3 LICZBOWA 7 8 6 5 5 6 3 6
RUNDA 4 LICYTACJA 14 7 13 14 12 16 16 12

RUNDA 5 POKEROZOLL 27 24 19 13 10 8 1 6
RAZEM PUNKTY 60 57 56 49 45 38 36 30

W  serwisie znalazła się 
krótka historia Białej, 
a  także (czy raczej – 

przede wszystkim) społecz-
ności żydowskiej na tych tere-
nach. Słowo „sztetl” oznacza 
właśnie (w jidysz) miasteczko, 
społeczność.

 Aby odnaleźć bialski cmen-
tarz, należy wpisać w prze-
glądarkę: www.sztetl.org.pl, 
następnie wejść w zakładkę 
„Miejscowości” w górnej czę-
ści strony (seria kwadratowych 
przycisków – biały napis na 
pomarańczowym tle). Trzeba 
następnie wybrać „B”, a gdy 
pojawi się lista miejscowości 
zaczynających się na tę literę, 
znajdujemy „Biała (woj. opol-
skie) ”. Klikamy i jesteśmy.
 A potem poruszamy się już 
wedle uznania. Historia miej-
scowości, historia społeczno-
ści, biogramy, handel, prze-
mysł, usługi, mapy, genealogia, 
synagogi, domy modlitwy. kul-
tura, judaika w muzeach. I tak 
dalej. „Wirtualny Sztetl” pod-
pięty jest pod Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie. 
Ma za zadanie ocalenie pa-
mięci, jednoczenie osób wo-
kół idei. Do tematu wrócimy 
w następnym wydaniu gazety.

BS

Są i biogramy niektórych Żydów

Na stronie znajduje się obszerna galeria zdjęć Stronka obfituje w stare zdjęcia z Białej
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Wszystkim, którzy swoją pomocą i opieką 
otaczali w ostatnich dniach życia

oraz wszystkim uczestnikom
ceremonii pogrzebowej

śp Klary Chełmeckiej 
składamy

serdeczne podziękowania.
Córka Dorota i syn Józef

z rodzinami

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. 
Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli w Mszy św 

i ceremonii pogrzebowej 
śp. Waltera Mierzwy

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym 
serdeczne podziękowania 

składają 
żona córka i syn

Potrzeb jest wiele
Wśród wielu punktów minionej 

sesji Rady Miejskiej w Białej 
znalazła się informacja do-

tycząca opieki społecznej w gmi-
nie Biała (za miniony rok). Materiał, 
który prezentujemy poniżej, oparty 
jest na tym wystąpieniu (Teresy Su-
chodolskiej – wykonującej obowiązki 
kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Białej).

 Ośrodek Pomocy Społecznej W Białej 
zatrudnia pięciu pracowników socjal-
nych, trzy opiekunki środowiskowe 
(działające w terenie), asystenta rodziny 
oraz księgową.
 OPS to także organ, który prowadzi 
– z upoważnienia burmistrza – postępo-
wanie w sprawach świadczeń rodzinnych, 
alimentów, a  także wobec dłużników 
alimentacyjnych. Realizuje też zadania 
wynikające z ustawy o pomocy państwa 
w  wychowywaniu dzieci (tzw. 500+). 
Tymi zadaniami zajmuje się dwóch 
inspektorów do spraw świadczeń rodzin-
nych. Poza tym – ośrodek koordynuje 
działania w związku z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie oraz ochroną jej 
ofiar (odbywa się to poprzez Zespół 
Interdyscyphnarny – piszemy o  tym 
w  osobnym materiale w  bieżącym 
numerze “Panoramy Bialskiej”).
 W minionym roku OPS objął pomocą 
250 rodzin – ogół osób korzystających 
z pomocy to 2,38% wszystkich mieszkań-
ców gminy. Ogólny koszt udzielonych 
świadczeń z pomocy społecznej wyniósł 
1.431.039 zł, z  czego środki budżetu 
państwa to 538.360 zł, a środki własne 
gminy – 892.680 zł
 Pomoc udzielana była różnie – w for-
mie pieniężnej (zasiłków pieniężnych, 
a  także wynagrodzenia dla opiekuna 
przyznanego przez sąd) oraz niepieniężnej 
(dożywianie w szkole, usługi opiekuńcze, 
opłaty składki na ubezpieczenie zdro-
wotne, skierowanie do DPS, zaopatrzenie 
w odzież, poradnictwo, pomoc w zała-
twieniu spraw zawodowych, skierowanie 

do otrzymania pomocy żywnościowej 
itp.). Pomocą objęci zostali wszyscy ci, 
którzy spełniali odpowiednie przesłanki 
(kryterium dochodowe): 514 zł na osobę 
w rodzinie (634 zł – na osobę samotnie 
gospodarującą).
 Trzynastu rodzinom dowieziono 
– za ich zgodą – węgiel do miejsca 
zamieszkania. Dotyczyło to tych, któ-
rzy potrzebowali pomocy, ale istniało 
ryzyko, że wykorzystają ją niezgodnie 
z przeznaczeniem.

 Świadczona była również – w zakresie 
zadań własnych gminy – pomoc w formie 
dożywiania (w  ramach wieloletniego 
programu wspierania finansowego 
gmin: „Pomoc państwa w zakresie do-
żywiania na lata 2014–2020”). Zadanie 
to było dofinansowane (w 60%) przez 
budżet państwa (ogólny koszt progra-
mu: 175.000 zł, z czego środki gminy 
to 70.000 zł, a środki z budżetu: 105.000 zł). 
Pomocą w zakresie dożywiania objęto 
łącznie 283 osoby, w tym: 34 dzieci do lat 
7 (z czego 7 – posiłki w przedszkolu), 
70 uczniów do czasu ukończenia szkół 
ponadgimnazjalnyeh (w tym 36 – posiłki 
szkolne), 182 osoby dorosłych (te, które 
spełniały ustawowe kryteria potrzebne 
do uzyskania pomocy).
 Program dożywiania dotyczył też 
tych osób i rodzin, w przypadku których 
dochód na osobę nie przekraczał 771 zł 

(a  więc 150% ustawowego kryterium 
dochodowego pomocy społecznej). 
W  przypadku 121 rodzin przyznano 
zasiłek celowy na zakup żywności 
(dzieje się tak w  sytuacji, gdy np. nie 
ma możliwości zapewnienia posiłku). 
Uzupełniająco OPS realizował też Pro-
gram Operacyjny “Pomoc Żywnościowa” 
(w  ramach Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
FEAD) – osoby i  rodziny, które się 
zakwalifikowały, mogły odbierać paczki 
z artykułami żywnościowymi w PKPS 
(Polski Komitet Pomocy Społecznej) 
w Prudniku.
 Jeśli chodzi o  świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
– w zeszłym roku objęto tego rodzaju 
pomocą (na terenie gminy): 37 osób 
chorych i niezdolnych do samoobsługi; 
wykonano 6.652 godzin usług; pełna 
odpłatność za godzinę opieki to 15 zł.
 Powody przyznania pomocy poszcze-
gólnym rodzinom były różne: ubóstwo 
(130 rodzin), bezrobocie (112 rodzin), 
niepełnosprawność (50), alkoholizm (12), 
długotrwała choroba (50), bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego 
(10 rodzin), przemoc w  rodzinie (14 
rodzin). Z  pomocy bialskiego OPS 
korzystało – w minionym roku – 219 
osób bezrobotnych (około 98% robi 
to już ponad 2 lata). Wydano 7 decyzji 
odmawiających przyznania świadczenia 
(z  czego 4 z  powodu niespełnienia 
kryterium ustawowego).
 W  domach pomocy społecznej 
przebywały – w 2017 roku – 22 osoby; 
średni miesięczny koszt odpłatności: 
38.980 zł.
 Wypłacane są także stypendia dla 
uczniów, którzy mieszkają na terenie 
gminy. W minionym roku objęto tego 
rodzaju pomocą 40 uczniów (wypłacono 
świadczenia na kwotę 20.478,44 zł, w tym 
20% środki własne gminy: 4.095,70 zł).
 OPS jest też jednym z realizatorów 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemu 

pieczy zastępczej – ośrodek objął 
(w  2017 r.) tego rodzaju pomocą 42 
rodziny (w  13 – z  racji trudności 
w  pełnieniu zadań opiekuńczo-wy-
chowawczych – przydzielono asystenta 
rodziny). W okresie letnim dzieci z tych 
rodzin kwalifikowane są do wyjazdów 
na kolonie letnie – organizowane przez 
Kuratorium Oświaty).
 Zadaniem własnym gminy jest współ-
finansowanie pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo tera-
peutycznej lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym. Za pośrednictwem OPS 
gmina ponosi odpłatność za pobyt 8 
dzieci w rodzinach zastępczych – w 2017 
roku był to łączny koszt 26.892 zł. Bialski 
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi 
także postępowanie wobec dłużników 
alimentacyjnych.
 Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne 
są udzielnymi, ale uzupełniającymi się 
systemami świadczeń. W  zakres tych 
drugich wchodzą: zasiłki rodzinne (wraz 
z dodatkami), świadczenia opiekuńcze, 
w tym: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opie-
kuńczy (jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka lub świadczenie 
rodzicielskie),
 OPS realizuje (od kwietnia 2016 roku) 
świadczenie wychowawcze (program 
500+). Generalnie – w minionym roku 
– jeśli chodzi o świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny oraz świadczenia 
wychowawcze – rozpatrzono 1.352 wnioski 
(ze świadczeń rodzinnych oraz funduszu 
alimentacyjnego skorzystały 532 rodziny, 
ze świadczenia wychowawczego: 508).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest 
również realizatorem zadań o wspieraniu 
kobiet w  ciąży i  rodzin „Za życiem”; 
wypłacono jedno świadczenie w  wys. 
4000 zł.

Bartosz Sadliński

Powody przyznania pomocy 
poszczególnym rodzinom były różne: 
ubóstwo (130 rodzin),  bezrobocie 
(112 rodzin), niepełnosprawność (50), 
alkoholizm (12), długotrwała choro-
ba (50),  bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego 
(10 rodzin), przemoc w rodzinie (14 
rodzin). Z pomocy bialskiego OPS 
korzystało – w minionym roku – 219 
osób bezrobotnych (około 98% robi 
to już ponad 2 lata).
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Konkurs odbył się na przeszło tydzień przed Wielkanocą

Fragment mapy gminy Biała z oznaczeniem problemów, które zostały zgłoszone (zamieszczono też daty)

Dobre kroszonki nie są złe

Po wykonanej pracy przychodzi czas na nagrody i dyplomy

Kroszonki ocenione i nagrodzone

Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa

W piątek, 23 marca, w GCK 
w Białej odbył się Gminny 
Konkurs Kroszonkarski , 

w którym udział wzięli uczniowie 
PG i PSP w Łączniku, PSP w Białej 
oraz PG w Białej.

 W składzie jury znaleźli się: etnograf 
Elżbieta Grocholska, plastyczka Renata 
Sznejweis i twórczyni ludowa z Ligoty 
Bialskiej Iwona Pissarczyk.

W kategorii szkół podstawowych 
przyznano następujące miejsca:

I miejsce – Wiktoria Pissarczyk – PSP Biała
II miejsce – Paulina Wien – PSP Łącznik
III miejsce – Oliwia Latus – PSP Biała

wyróżnienia:
Sabina Czaja – PSP Biała
Emilia Woleń – PSP Biała
Emilia Zoń – PSP Łącznik
W kategorii gimnazjów przyznano:

I miejsce – Karolina Nowak – PG Łącznik
II miejsce – Kinga Heda – PG Biała
III miejsce – Magdalena Gnielka – PG Biała

wyróżnienia:
Julia Kaczmarczyk – PG Biała
Weronika Mocha – PG Biała
Iwona Zając – PG Biała
Kinga Różyczka – PG Łącznik
 Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz 
nagrody książkowe; dla wszystkich 
uczestników przewidziano dyplomy za 
udział w konkursie.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa to interaktywne na-
rzędzie komunikacji pomiędzy 

społeczeństwem a policją – wielu 
mieszkańców regionu wie już o moż-
liwości skorzystania z tego wynalazku. 
Jak dotąd – w powiecie prudnickim – 
odnotowano ponad dziewięćset przy-
padków użycia KMZB. Nie wszyscy jed-
nak wiedzą o istnieniu tego narzędzia.

 W  Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpie-
czeństwa zgłasza się nieakceptowane spo-
łecznie zjawiska. Policjanci mają moż-
liwość sprawdzenia wskazanych miejsc 
i zareagowania, gdy łamane jest prawo. 
Zgłoszenia dotyczą – w  przeważającej 
części – przekraczania dozwolonej pręd-
kości, picia alkoholu w niedozwolonym 
miejscu, a  także nieprawidłowego par-
kowania i  (szeroko pojętej) złej organi-
zacji ruchu. Policjanci, którzy weryfiko-
wali te zagrożenia (będąc już na miejscu), 
potwierdzili ponad 42% z nich.
 Jeśli chodzi o obsługę – KMZB jest intu-
icyjna. Wchodzi się na stronę internetową 
Komendy Powiatowej Policji w Prudniku 

http://prudnik.policja.gov.pl. Po kliknięciu 
w opcję „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa” widzimy informację, czym jest 
i do czego służy. Jest tam również odno-
śnik do mapy oraz możliwość korzystania 
z narzędzia (bez konieczności przechodze-
nia na inne strony www). Należy (uważnie) 
przeczytać regulamin i zatwierdzić go. Potem 
można przekazywać policjantom informa-
cje o niepokojących nas zjawiskach.
 W celu usprawnienia komunikacji, przy-
gotowane zostały ikony, które umożliwiają 
szybkie i sprawne precyzowanie zagrożeń, 
a  także nanoszenie ich na mapę. Policja 
ma dwa dni na podjęcie zgłoszenia oraz pięć 
na jego weryfikację. Gdy informacja potwier-
dzi się, policjanci nadają jej status „potwier-
dzone”, potem zaś dążą do usunięcia danego 
zagrożenia. Do działań – w razie potrzeby – 
angażowane są również inne służby.
 Należy jednak pamiętać, że KMZB 
nie jest narzędziem do informowania 
policji celem natychmiastowej inter-
wencji – do tego (nadal) służy numer 
alarmowy 997 i 112.
 Materiał na podstawie informacji 
z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

Rot, wie das Wort – Blut.
Orange, wie die Frucht

– die schmeckt gut!
Gelb reimt sich auf Geld.

Grün, wie Gras,
so groß und dün.

Hellblau wie ein Kätzchen
– miauuu!

Blau wie Hundebellen
– wau, wau!

Violett, wie die Blümchen
auf Mamas Fensterbrett.

Und das ist das
lustige Konzept - 

für ein erstaunliches Rezept - 
für ein Regenbogengedicht…

eine Torte mit bunte Schicht.

DIE LÖSUNG LAUTET:

"REGENBOGENGEDICHT"

G E L B R G R Ü N
E G B L A U E N R
O R A N G E B O O
G E V I O L E T T
H E L L B L A U N

Finde alle sieben 

”Regenbogenfarben” 

und finde die Lösung 

heraus.
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Odznaka honorowa Zasłużonemu Opolszczyźnie

Robert Roden oraz Damian Tarnowski

Odznaka Strażak Wzorowy Złoty medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Adam Grise (1949-2018) – wspomnienie

Adam Grise urodził się i miesz-
kał w Olszynce, zaś w wieku 
25 lat (rok 1974) wraz z mał-

żonką kupili dom w Józefowie – mieli 
troje dzieci: syna oraz dwie córki. 
Pan Adam doczekał się także bycia 
dziadkiem, a nawet pradziadkiem.

 Jeśli chodzi o życie zawodowe – po-
czątkowo był pracownikiem Frotexu 
(nieistniejącej już dzisiaj prudnickiej 
fabryki włókienniczej), później natomiast 
zajął się rolnictwem.
 Zaangażowany był w  działalność 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie 
oraz klubu piłkarskiego Polonia Biała. 
Połączeniem tych dwóch dziedzin były 
(i są) odbywające się regularnie zawody 
sportowo-pożarnicze – o tego rodzaju 
imprezach pisaliśmy już wielokrotnie 

na łamach „Panoramy Bialskiej”.
 Pan Adam otrzymał wiele nagród: 
różnych oraz powtarzających się (w ko-
lejnych edycjach). Wśród nich można 
wymienić odznaki: „Zasłużonemu 
Opolszczyźnie” (1983), „Strażak wzorowy” 
(1981, 1997), „Za wysługę lat” (1986). 
Otrzymał także medal im. Bolesława 
Chomicza (wybitnej postaci polskiego 
pożarnictwa, z przełomu dziewiętnastego 
i dwudziestego wieku), a  także medal 
„Za zasługi dla pożarnictwa”.
 Adam Grise był naczelnikiem OSP 
w Józefowie. Obecnie sekretarzem jest 
jego wnuczka – Angelika Lorenz.
– Dziadek był uczuciowy, lubił napisać, 
opowiedzieć o tym, co się działo w stra-
ży, był z nią bardzo związany – mówi 
w rozmowie z naszą gazetą, pokazując 
różne kronikarskie pamiątki. – Tu np. na-
pisał, że w 1975 wstąpił do OSP Józefów, 
a np. rok później drużyna seniorów zajęła 
w zawodach sportowo-pożarniczych drugie 
wicemistrzostwo Opolszczyzny.

 W  1979 roku Adam Grise został 
skarbnikiem w  OSP, cztery lata póź-
niej był sekretarzem, zaś w 1999 objął 
wspomnianą już funkcję naczelnika. 
Piastował ją do 2016 roku.
 Pan Adam zmarł nagle. Poza wspo-
mnieniami zostawił po sobie wiele 
pamiątek. Oprócz wspomnianych już 
odznaczeń – także rozmaite zapiski, 
zestawienia liczbowe, wpisy o charak-
terze kronikarskim i rozmaite materiały 
podręczne związane ze strażą pożarną 
(np. broszurę pod wymownym tytule 
„ABC strażaka ochotnika”). Niechaj 
służą kolejnym pokoleniom.

Bartosz Sadliński

Marcowa sesja Rady Miejskiej 
odbyła się w ostatnią środę 
miesiąca.

 Odczytana została informacja dotycząca 
działalności bialskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (za 2017 rok). Przedłożono 
również sprawozdanie z zakresu Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny (także 
za rok ubiegły). Ponadto zebrani mogli 
posłuchać na temat funkcjonowania 
lokalnego Caritasu (Stacji Opieki i Ga-
binetu Rehabilitacyjnego). Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej – to 
czwarty element z tej serii wydarzeń na 
sesji.
 Przyjęto uchwałę w sprawie udzie-
lenia pożyczki długoterminowej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku. 
Przegłosowano również wzięcie pożyczki 
(długoterminowej) z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Opolu.
 Przyjęta została uchwała dotycząca 
udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
prudnickiemu na budowę chodnika w 
miejscowości Olbrachcice, a także na 
przebudowę drogi na odcinku Biała – 
Górka Prudnicka. Radni przegłosowali 
również udzielenie pomocy finansowej 
samorządowi województwa opolskiego, a 
na opracowanie dokumentacji dotyczącej 
rozbudowy drogi w Pogórzu. Zmiany w 
budżecie gminy Biała (na 2018 r.) oraz 
w wieloletniej prognozie finansowej (na 
lata 2018–2028) – to dwa kolejne tematy, 
które przegłosowali radni. 
W drodze uchwały zarządzono także 

pobór opłaty skarbowej (poprzez 
inkaso), wyznaczenie inkasentów oraz 
określenie wysokości wynagrodzenia 
za inkaso. Analogicznie w przypadku: 
poboru podatku od nieruchomości, 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz w przypadku opłaty 
targowej – głosowano w sprawie poboru, 
wynagrodzenia itd.
 Przyjęto program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz dotyczący 
zapobiegania ich bezdomności na 
terenie gminy. Przegłosowano ponadto 
podział gminy Biała na okręgi wyborcze, 
ustalono ich granice, numery oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym z nich; 
podzielono gminę na stałe obwody glo-
sowania, przyporządkowano im numery, 
określono granice oraz miejsce siedzib 
obwodowych komisji wyborczych.
 W drodze uchwały określono zasady 
udzielania dotacji celowych (z budżetu 
gminnego) z przeznaczeniem na wymie-
nianie węglowych źródeł ogrzewania 
na ekologiczne. Podobnie: podjęto 
uchwałę w sprawie dotacji (celowej) dla 
podmiotów, które prowadzą żłobki lub 
kluby dziecięce na terenie gminy.
 Przegłosowana została również uchwała 
w sprawie zaopiniowania projektu planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody Jeleni 
Dwór. Wśród przyjętych uchwał znalazła 
się również ta dotycząca rozpatrzenia 
skargi na bezczynność Burmistrza 
Białej – uznana została za zasadną.

Bartosz Sadliński

Dzięki staraniom Starosty Prudnickiego pana Radosława Roszkow-
skiego, młodzi piłkarze (trampkarze) LKS Polonia Biała wzbogacili 
się o piękne nowe stroje piłkarskie. Zarząd klubu bardzo dziękuje.

Temu poświęcona była sesja
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Zasady segregacji odpadów do
Zasady segregacji 

odpadów do pojemnika 
w kolorze brązowym 

(bioodpady) na terenie 
gminy Biała

 Z początkiem stycznia 2018 r. zaczęły 
obowiązywać przepisy, które zmieniły 
zasady segregacji odpadów. Pojawił 
się dodatkowo brązowy kosz; dzięki 
niemu zmniejszy się ilość śmieci, które 
wrzucamy do czarnego kosza (odpady 
zmieszane).

Jakie odpady należy wrzucać 
do brązowego pojemnika?

•  surowe obierki z  kuchni (owoce, 
warzywa, obierki ziemniaków itp.)

• popiół drzewny
• skorupki jaj (rozdrobnione)
• stare pieczywo
• łupiny orzechów
•  fusy po kawie, zużyte liście herbaty, 

zużyte torebki z herbatą
• zwiędnięte kwiaty cięte oraz doniczkowe
• skoszona trawa, chwasty, liście i gałęzie
•  trociny, kora drzew, niezaimpregno-

wane drewno
•  resztki po zbiorach rolniczych (np. nać 

z  marchwi, liście z  buraków, nać 
z ziemniaków itp.)

• owoce spadłe z drzew
•  słoma, siano, ściółki czy wióry używane 

dla świnek morskich, chomików
•  obcięte gałązki krzewów, suche patyki, 

gałązki
• suche jesienne liście
•  skrawki papieru (papierowe ręczniki, 

papier toaletowy)

Jakich odpadów nie należy 
wrzucać do brązowego 

pojemnika?

• zepsuta żywność
• ryby
•  resztki jedzenia w płynie, np. zupa, soki 

owocowe, mleko, jogurty, oleje jadalne
• surowe mięso, kości i padlina
•  drewno impregnowane, płyty wiórowe 

i pilśniowe MDF
• piasek
• ziemia i kamienie
• odchody zwierząt (psów, kotów)
• popiół z węgla kamiennego
• środki ochrony roślin
• niedopałki z papierosów

PAMIĘTAJ!!! Nie wrzucaj resztek z razem 
z workami foliowymi i reklamówkami

Zasady segregacji 
odpadów do pojemnika 

w kolorze szarym 
(odpady zmieszane) 

na terenie gminy Biała

Jakie odpady należy wrzucać 
do czarnego pojemnika?

•  styropian opakowaniowy (nie styropian 
budowlany!)

• kartony po pizzy (bo zatłuszczone)

•  wilgotny i zabrudzony papier np. po wy-
tarciu patelni z oleju

•  papier termiczny (paragony, nalepki, 
papier do faksu)

• butelki po olejach używanych w kuchni
• cukierki, czekoladki przeterminowane
• doniczki
• guma do żucia
• opakowanie po margarynie, maśle
• odzież, rajstopy, obuwie, ścierki
•  artykuły higieniczne (pieluchy, chusteczki 

higieniczne, wata, waciki, podpaski, 
patyczki do uszu)

• niedopałki po papierosach
• stłuczone szkło
• naczynie żaroodporne
• worki od odkurzacza
• pisaki, pędzle, długopisy, płyty CD, DVD
• odchody zwierząt domowych
• zabawki (bez baterii, elektroniki)
• odzież, tekstylia
• zdjęcia, papier fotograficzny, kalka
• papier do pakowania prezentów

Jakich odpadów nie należy 
wrzucać do czarnego pojemnika?

• nie wrzucamy tych odpadów, które 
nadają się do recyklingu

Opakowanie nadające się 
do recyklingu/trzy strzałki/– 
znak ekologiczny przezna-
czony dla opakowań, które 

nadają się do ponownego przetworzenia 
i wyprodukowania z odzyskanych su-
rowców innego, podobnego produktu 
(aluminium – puszki; tworzywa sztucz-
ne – pojemniki, butelki; papier – torby, 
tektury do pakowania, wypełniacze 
do pudełek).

Przydatność do recyklingu 
– znak ekologiczny przydat-
ności opakowania do recy-
klingu.

Dbaj o  czystość. Wrzuć 
do kosza. Znak ma przypo-
minać nam, aby opakowanie 
po wykorzystanym produk-
cie trafiło tam, gdzie jego 

miejsce – tj. do pojemnika na śmieci. 
Opakowanie wyrzucone na trawę, do lasu 
lub rzeki zanieczyszcza środowisko!

Zasady segregacji 
odpadów do worka 

w kolorze niebieskim 
(papier)

Jakie odpady należy wrzucać 
do niebieskiego worka?

•  gazety, czasopisma, prospekty, katalogi, 
książki, zeszyty bez zszywek

•  papier pakowy (po mące, cukrze, 
bułce tartej)

• papierowa torba na zakupy
• karton po chusteczkach higienicznych
• karton po folii aluminiowej
• karton po kaszy
• karton po kostkach rosołowych
• karton po papierze pergaminowym
• karton po produktach mrożonych
• karton po ryżu
• zbiorczy kartonik po czekoladzie

• kartonowe kratownice
• narożnik do zabezpieczeń mebli
• pudełko fasonowe
• pudełko kartonowe
• pudełko po bombonierce
• pudełko po chrupkim pieczywie
•  pudełko po ciastkach, herbacie, kakao, 

kawie ince
• pudełko po paście do zębów
• rolka po papierze toaletowym
• rolka po ręczniku kuchennym
• karton po płatkach śniadaniowych
•  karton po soli i tabletkach do zmywarek
•  karton po proszku do prania (bez 

plastikowego uchwytu)

Jakich odpadów nie należy 
wrzucać do niebieskiego worka?

•  kartony i tektury pokryte folią alumi-
niową (np. karton po mleku)

•  tłusty i zabrudzony papier (po maśle, 
twarogu)

• papier termiczny (paragon), i faksowy
• tapety
•  worki po nawozach, wapnie, cemencie 

i materiały budowlane
•  kartonowe opakowanie po żywności 

na wynos
•  papierowa torebka po wypiekach 

cukierniczych
•  zatłuszczony pergamin po margarynie
•  kartonowe opakowanie po pizzy 

(zatłuszczone, zabrudzone)

Zasady segregacji 
odpadów do pojemnika 

w kolorze żółtym (metale 
i tworzywa sztuczne)

Jakie odpady należy wrzucać 
do żółtego pojemnika?

• butelki PET
• torebki, worki, reklamówki
• opakowania po środkach czystości
•  odkręcone i  zgniecione plastikowe 

butelki po napojach
•  nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno 

w ramach akcji dobroczynnej)
•  plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych
•  opakowania wielomateriałowe (kartony 

po mleku, sokach)
• folia aluminiowa
• kapsle
• zakrętki od słoików
• puszki po konserwach
• puszki aluminiowe
•  opakowania po środkach czystości 

i kosmetykach (np. zużyty dezodorant, 
lakier do włosów, szampon, pasta 
do zębów)

• łyżki, garnki
• drobny złom żelazny
• zabawki z tworzywa sztucznego

PAMIĘTAJ!!! Wyrzucaj opakowania 
bez zawartości

Jakich odpadów nie należy 
wrzucać do żółtego pojemnika?

•  butelki i opakowania po olejach spo-
żywczych, silnikowych

•  opakowania po lekach i  środkach 

chemicznych
• styropian budowlany
• puszki po farbach
• zużyte baterie i akumulatory
• sprzęt AGD

Zasady segregacji 
odpadów do pojemnika 

zielonego (szkło)

Jakie odpady należy wrzucać 
do zielonego pojemnika?

• bezbarwna butelka po winie
• butelka po soku zagęszczonym
• butelka po wódce
• flakonik po perfumach
•  szklana buteleczka po podkładzie 

do twarzy
• szklana butelka po mleku
• szklana butelka po napoju
• szklana butelka po occie
• szklana butelka po wodzie
• szklane opakowanie po kremie
• słoik po kawie
•  słoik (bez zakrętki, zacisków, gumowych 

uszczelek)
• butelka po napoju alkoholowym
• butelka po szampanie
• butelka po winie
• butelka po wodzie
• flakonik po perfumach
• kolorowa butelka ozdobna
• stłuczka szklana ze szkła kolorowego
• butelka po piwie

Jakich odpadów nie należy 
wrzucać do zielonego 

pojemnika?

• akwarium
• ceramika
• doniczka ceramiczna, szklana, z terakoty
• filiżanka
• lustro
• naczynie żaroodporne
• okulary
•  opakowanie po lakierze do paznokci 

(lakier do paznokci) porcelana
• reflektor
• soczewka z okularów
• szklanka
• szkło okularowe
• szkło zbrojone
• szkło żaroodporne
• szyba
• talerz talerze talerzyki
• terrarium, witraż
• szkło stołowe

Zasady segregacji 
odpadów do pojemnika 

w kolorze czarnym 
(popiół)

Jakie odpady należy wrzucać 
do czarnego pojemnika?

• czysty popiół

Jakich odpadów nie należy 
wrzucać do czarnego pojemnika?

• popiół wypalany z metalem
• kamienie
• gruz budowlany
•  zanieczyszczenia z podwórka (kamyczki, 

ziemia itp.) 
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pojemników na terenie gminy Biała

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka

Ilość 
odpadu
[kg/Mk/rok]

20 01 01 Papier i tektura Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe b.o.

20 01 02 Szkło opakowania szklane bez zawartości opakowania b.o.

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji odpady nie zawierające odpadów mięsnych b.o.

20 01 10 Odzież 10

20 01 11 Tekstylia 10

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice 
inne niż wymienione w 20 01 27

1,00

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 O l 31 0,10

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 5

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, 
aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, 

opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, 
grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające 

freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne 
niezawierające substancji niebezpiecznych

80

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 drewno nie malowane, nie zanieczyszczone b.o.

20 01 39 Tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy b.o.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków części roślin z ogrodów i parków b.o.

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie gleba i ziemia nie zanieczyszczone b.o.

20 03 07 Wielkogabarytowe – meble meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych 100

16 01 03 Opony opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm 20

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 O l 06

odpady mineralne nie zanieczyszczone 100

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji płytki CD, DVD 1

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 0,2

10 01 01 Popiół 500

Nie wiesz, gdzie wyrzucić odpad??? – wejdź na stronę www.segregujto.pl i sprawdź czy można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych! 
Gdy segregujesz – przyrodę szanujesz, a gdy blisko śmietnik masz, rade sobie dasz!

Pomoc 
dla 

Michałka Zoń

1%
Michałek urodził się z wada serca (tetralogia Fallota) oraz zwę-
żeniem podgłośniowym krtani. W wieku sześciu miesięcy miał 
założoną rurkę tracheostomijną, dzięki której może swobodnie 
oddychać. Gdy skończył jeden rok przeszedł pierwszą operację 
serca. Do drugiego roku życia rozwijał się prawidłowo był we-
sołym biegającym chłopcem. Gdy skończył dwa latka podjęto 
się drugiej operacji serca, niestety wtedy doszło do niedotle-
nienia mózgu co spowodowało porażenie czterokończynowe. 
W tej chwili Michałek jest poddawany intensywnej rehabi-
litacji. Osoby którym nie jest obojętny los Michałka prosimy 
o przekazanie swojego 1% podatku.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy
Rodzice Michałka 
zonania@onet.pl  

KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 26280 Zoń Michał
Darowizny można kierwoać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYC Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem: 26280 Zoń Michał – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
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Kraksa w ŁącznikuWyznaczono stały dyżur kierownika Posterunku Policji 
w Białej – w każdy poniedziałek w godzinach: 10:00–14:00

– w budynku posterunku.

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Białej przestawione zo-
stało sprawozdanie z realizacji 

zadań dotyczących Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny (za mi-
niony rok). Poniższy materiał bazuje 
na informacjach, które znalazły się 
w sprawozdaniu.

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 
objął pomocą – w minionym roku – 42 
rodziny (na 250). Forma tej pomocy 
była różna – w zależności od potrzeb – 
posiłki (w szkole, dla dzieci), stypendia, 
świadczenia rodzinne, wychowawcze 
(tzw. 500+), wsparcie asystenta rodziny, 
praca socjalna...

• Jeśli chodzi o pomoc w formie doży-
wiania – objęto nią 34 dzieci do czasu 
rozpoczęcia nauki (w  tym 7 dzieci 
korzystało z posiłków w przedszkolach) 
oraz 70 uczniów do czasu ukończenia 
szkół ponadgimnazjalnych (w tym 36 
korzystało z  posiłków w  szkołach). 
Pomocą w formie stypendiów zostało 
natomiast objętych 40 uczniów.

• Rodziny, które dotknęło ubóstwo, 
dostają pomoc w  postaci świadczeń 
pieniężnych oraz w naturze. Według 
informacji z  Powiatowego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej w Prudniku: 
w  minionym roku udzielono porad 
110 osobom z obszaru bialskiej gminy. 
19 porad prawnych, 28 dotyczących 
przemocy w  rodzinie, 21 z  zakresu 
uzależnień, 28 w temacie rodzicielstwa 

i opieki nad dziećmi.
• Na podstawie informacji Sądu Rejono-

wego – 12 rodzin jest objętych opieką 
kuratora w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych; 12 – pomocą społeczną 
ze względu na nadużywanie alkoholu 
przez członków rodziny.

• Przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Białej działa Zespół lnterdyscypli-
narny – jego zadaniem jest koordynacja 
oraz prowadzenie działań, które mają 
na celu przeciwdziałanie przemocy 
i udzielanie pomocy tym, którzy już 
zostali nią dotknięci. W zeszłym roku 
odbyły się 4 posiedzenia tego zespołu 
oraz 61 spotkań grup roboczych – 
w celu wypracowania odpowiedniego 
wsparcia dla osób i  rodzin, gdzie 
pojawiła się przemoc. Do Zespołu 
Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 
Niebieskich Kart.

• Zatrudniony jest psycholog udzielający 
konsultacji w  zakresie uzależnień, 
problemów rodzinnych i wychowaw-
czych, sytuacji kryzysowych, a także 
przemocy i  szeroko pojętych relacji 
interpersonalnych. Zostało zawar-
te porozumienie – z  Powiatowym 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 
w  Prudniku – w  ramach programu 
rządowego „Razem bezpieczniej” 
dotyczącego ograniczania przestęp-
czości oraz aspołecznych zachowań; 
celem porozumienia jest kooperacja 
w  zakresie różnych form pomocy 
osobom, które dotknęła przemoc.

• Prowadzenie są – w szkołach – dzia-
łania wychowawcze mające na celu 
rozwijanie dobrych postaw prospo-
łecznych. Pogadanki, gazetki szkolne, 
lekcje i zajęcia (tematy: zapobieganie 
przemocy i zachowaniom agresywnym 
lub uległym; promowanie asertywno-
ści, altruizmu; profilaktyka uzależnień 
oraz innych zagrożeń cywilizacyjnych 
(np. nałogowego korzystania z  te-
lewizji, internetu). Działania mają 
też na celu kształtowanie nawyków 
higienicznych i żywieniowych, budo-

wanie odpowiedzialności za zdrowie 
(fizyczne i  psychiczne). Dotyczą też 
bezpieczeństwa w  szkole i  poza jej 
obrębem, a  także integracji dzieci 
i  młodzieży niepełnosprawnej. Nie 
bez znaczenia jest także opieka nad 
dziećmi z rodzin, które są niewydolne 

pod względem wychowawczym.
• Wsparcie dla rodzin stanowią też sty-

pendia socjalne (dla uczniów z rodzin 
posiadających najniższy dochód) l. 
Inny przykład wsparcia – tzw. wypraw-
ka szkolna (pomoc w zakresie zakupu 
podręczników).

• W przedszkolach podejmowane są za-
dania mające na celu diagnozowanie, 
monitoring oraz wsparcie wychowaw-
cze. Prowadzone są indywidualne 
rozmowy z  rodzicami oraz dziećmi. 
Nieraz proponowane jest dożywianie 
– rodzice otrzymują informacje na ten 
temat na zebraniach ogólnych (z po-
czątkiem każdego roku szkolnego).

• Gmina Biała przystąpiła – kilka lat 
temu – do programu Opolska Karta 
Rodziny i Seniora. Jest ona narzędziem 
wspierającym rodziny – wydaje się 
ją bezpłatnie; karta uprawnia do ko-
rzystania z oferowanych zniżek. Osoby 
i rodziny wychowujące co najmniej 
dwoje dzieci są do niej uprawnione 
(syn/córka – w  wieku do 25 roku 
życia, jeżeli dziecko kontynuuje na-
ukę). Przysługuje ona też tym, którzy 
wychowują jedno dziecko niepełno-
sprawne (bez ograniczeń wiekowych, 
jeżeli posiada ono orzeczenie o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności), a także osobom 
które ukończyły 65 lat.

Bartosz Sadliński

Na odcinku drogi wojewódz-
kiej – między Krobuszem 
a Dębiną – zatrzymany 

został nietrzeźwy kierowca (funkcjo-
nariusze rozpoznali po torze jazdy, 
że coś chyba jest nie tak...).

 Ponad pięćdziesięcioletni mieszkaniec 
gminy Biała miał prawie półtora promila. 
Jak tłumaczył policjantom: „musiał jakoś 
dojechać do pracy”.

 Sytuacja miała miejsce jeszcze 
poprzedniego miesiąca (26 marca, po-
niedziałek), o godzinie 14:00. Kierowca 
ma zatrzymane prawo jazdy; grozi mu 
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, 
5000 zł grzywny (minimalnie), a nawet 
do dwóch lat więzienia.
 Materiał został sporządzony na pod-
stawie informacji Komendy Powiatowej 
Policji w Prudniku.

BS

Wspierać rodzinę w wypełnianiu ról

" Ubóstwo w rodzinie często prowadzi do zachowań dewiacyjnych, 
nakłania do nałogów, powoduje niejednokrotnie marginalizację, 
nieradzenie sobie w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych. 
Tego rodzaju rodziny wymagają wsparcia – zarówno socjalnego, 
jak i specjalistycznego.

Sezon motocyklowy wydaje się 
już trwać w najlepsze, co rodzi 
nowe wyzwania w relacjach 

między jedno- a dwuśladowcami. 

 W  środę, 4 kwietnia, doszło do 
zderzenia osobówki i motocykla. Po 
godzinie 20:00 – powodem było nie-

ustąpienie pierwszeństwa motocykliście 
przy wyjeździe z  posesji. Został on 
odwieziony do szpitala, skończyło się 
jednak na ogólnym potłuczeniu.
 Informacje oraz zdjęcia pocho-
dzą z  Komendy Powiatowej Policji 
w Prudniku.

BS
Chełmecka Klara, ur. 1929, Łącznik, zm. 21.03.2018

Kruża Marta, ur. 1926, Pogórze, zm. 31.03.2018
Wolny Helmut, ur. 1931, Górka Prudnicka, zm. 23 03 2018
Leszczyński Stanisław, ur. 1946, Prężyna, zm. 24.03.2018

Golińska Rozalia, ur. 1942, Biała, zm. 29.03.2018
Mierzwa Walter, ur. 1943, Biała, zm. 3.04.2018

Grise Adam, ur. 1949, Józefów, 5.04.2018
Baucza Ryszard, ur. 1959, Gostomia, zm. 8.04.2018
Pokuta Gabriel, ur. 1971, Gostomia, zm. 11.04.2018
Woźniak Wiesława, ur. 1934, Biała, zm. 13.04.2018

Leibig Maria, ur. 1938, Pogórze, zm. 16.04.2018

Praca ponad wszystko
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

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 17

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

www.german-shop.pl  info@german-shop.pl
Krzysztof Schuster  Olbrachcice 21 a

tel: 606 631 142, 503 107 561

Usługi Budowlane
Schuster

º Malowanie  º Tapetowanie
  º Rigipsy  º Gładzie

  º Posadzki
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Nie ma dymu bez ognia

W Krobuszu strażacy mieli za zadanie dostać się do mieszkania, w którym zatrzasnęła 
się staruszka z urazem kończyny

Pożar trawy (choć nie tylko) - popularny typ zdarzenia, tym razem w pobliżu Ligoty Bialskiej i Radostyni

Dzięki firmie TELENETIKS 
m o g l i ś m y  o g l ą d a ć 
transmisję na żywo 

(w internecie).

 Wszelkich starań dołożyli (oprócz 
wyżej wspomnianej firmy): gmina 
Biała, Ustronianka, Bank Spół-
dzielczy w Białej, Rol-Pol i Gminne 
Centrum Kultury w Białej. Dużą 

pomoc okazali również rodzice.
 Zgodnie z tradycją turnieju – nie 
mogło zabraknąć kiełbaski z grilla.
 Najlepsi zawodnicy zostali na-
grodzeni drobnymi upominkami, a 
wszyscy zawodnicy drużyn – złotymi 
medalami, za zwycięstwo. Każdy 
z uczestników wracał do domu z 
uśmiechem na twarzy.

PB

Łączna liczba osób: trzydzieści 
osiem: dwa z jednostki ratow-
niczo-gaśniczej w Prudniku 

(straż państwowa), dwa z OSP 
Biała oraz po jednym z  OSP 
Głogówek, Nowa Wieś, Ligota 
Bialska, Łącznik i Gostomia. Jak 
udało nam się dowiedzieć od 
jednego ze strażaków: o liczbie 
zastępów decyduje stanowisko 
kierowania w straży państwowej 
(Prudnik), a pożar tartaku w Szy-
bowicach pokazał niegdyś, że nie 
ma co oszczędzać na środkach 
pożarobójczych.

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

Zatrzaśnięcie

Strażacy-ochotnicy z Bia-
łej otwierali (bynajmniej 
nie kluczem) mieszkanie 

w Krobuszu, w którym za-
trzasnęła się staruszka – 
po upadku leżała na podłodze 
i nie mogła wstać (z powodu 
uszkodzenia nogi). Sytuacja 
miała miejsce w  środę, 4 
kwietnia, około godziny 16:00. 
Karetka odwiozła starszą pa-
nią do szpitala.

Nie tylko trawa

Pożar suchej trawy, trzciny 
oraz dwóch drzew położo-
nych w pobliżu zabudowań 

– do tego rodzaju zdarzenia 
(na trasie Ligota Bialska – 
Radostynia) zostali zadys-
ponowani strażacy z Białej 
i Ligoty, 29 marca (czwartek), 
przed godziną 19:00. Uga-
szono, zabezpieczono, więc 
wszystko względnie dobrze 
się skończyło.

Dwie godziny 
z kominem

We wtorek, 27 marca, 
po godzinie 09:00, 
bialscy strażacy-

-ochotnicy oraz prudniccy 
strażacy zawodowi walczyli 
z pożarem komina w budynku 
wielorodzinnym w Białej (ulica 
Prudnicka). Akcja zajęła prze-
szło dwie godziny.

Tekst: Bartosz Sadliński
Źródło zdjęć i informacji: OSP Biała

Zagrali i tym razem

Nad turniejowymi zmaganiami unosiła się jednak idea mówiąca, że - koniec końców - każdy wygrywa


