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Wyróżnienia dla rolników

10 lutego w restauracji „Pod 
Łysą” w Białej odbyło się 
roczne podsumowanie dzia-

łalności Terenowego Zespołu Do-
radztwa w Prudniku, wchodzącego 
w skład Opolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Łosiowie.

 Sprawozdanie z rocznej działalności 
TZL przedstawiła kierowniczka Zespołu 
Krystyna Czyżewska – Zięba. Za wdrażanie 
i upowszechnianie postępu w rolnictwie 
wyróżnionych i nagrodzonych zostało 
20 rolników, po pięciu z każdej gminy 
(bialskiej, głogóweckiej, prudnickiej 
i lubrzańskiej).

Światowy 
Dzień Chorego 

w Gostomi

XII Światowy Dzień Chorego 
obchodzony w tym roku 
11 lutego papież Franci-

szek zawierzył wstawiennictwu Ma-
ryi, aby pomagała chorym, pracowni-
kom służby zdrowia i wolontariuszom.

Wypadek 
w Otokach

W niedzielę 16 lutego w go-
dzinach południowych do-
szło do wypadku drogowego 

na drodze powiatowej w Otokach. 

 Jadący motocyklem marki Yamaha 
prowadzącej do Korfantowa 26 –letni 
mieszkaniec Wilkowa na łuku drogi 
w kierunku centrum wsi wpadł w poślizg, 
nie zapanował nad pojazdem przeleciał 
z pojazdem przez przydrożny rów 
i uderzył w metalowe drzwi garażu 
położonego na jednej z posesji. 
 O zaistniałym wypadku Komenda 
Powiatowa Policji w Prudniku została 
powiadomiona o godz. 11.45. 
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W Białej u zbiegu ulic Ko-
ściuszki i Wałowej w Białej 
w 2013 r. rozpoczęto bu-

dowę budynku z przeznaczeniem 
na siedzibę Oddziału Powiatowego 
Agencji Rozwoju i Modernizacji Rol-
nictwa.
 Dotychczasowa siedziba tej or-
ganizacji mieściła się w miejskim 
ratuszu w Prudniku. W najbliższym 
czasie jej biura zostaną otwarte 
w Białej. Przy biurach Agencji po-
wstały parkingi z myślą o rolnikach 
korzystających z jej usług.
 Koszt budowy budynku ARiMR 
wyniósł ok. 1,1 mln zł.

Nowy budynek ARiMR

Przeprowadzka za rok

Zamiar przeniesienia przedszkola z Ligoty Bialskiej do Radostyni zbul-
wersowała mieszkańców Ligoty. Burmistrz Arnold Hindera zapewnił 
jednak zainteresowanych, że przeprowadzka zostanie dokonana do-

piero za rok. Pomieszczenie w obiekcie szkoły filialnej w Radostyni, dokąd 
planowane jest przeniesienie przedszkola wymaga prac remontowo – ada-
ptacyjnych. Lokalizacja przedszkola w budynku szkoły pozwoli na zmniej-
szenie kosztów utrzymania placówki dla najmłodszych. Władze gminne za-
pewnią jednak dowóz dzieci do Radostyni.

Odeszli

ROZLICZENIE SKŁADEK
sołectwo ilość ha stawka 

za 1 ha
kwota

należności
procent 

wpłat
Biała 66,65 33,30 1.900,30 86

Browiniec P. 20,75 33,30 691,98 100 

Brzeźnica 131,30 33,30 4.215,00 68

Chrzelice 304,35 32,00 9.739,20 45

Czartowice 239,13 20,30 4.686,90 96

Górka Pr. 75,54 32,00 2.417,28 62

Gostomia 503,15 20,30 9.600,50 94

Grabina 548,38 20,30 11.132,11 97

Krobusz 200,01 33,30 6.669,30 100

Kolnowice 20,05 32,00 641,60 90

Ligota B. 128,41 32,00 4.109,12 66

Łącznik 566,95 20,30 11.509,29 99

Miłowice 289,82 20,30 5.883,35 87

Mokra 127,14 33,30 4.233,76 100

Nowa Wieś 234,97 32,00 7.479,00 99

Olbrachcice 40,46 33,30 1.347,32 100

Ogiernicze 168,37 23,00 3.872,74 100

Otoki 132,15 33,30 4.400,60 97

Pogórze 192,78 33,30 6.419,57 76

Rostkowice 12,04 33,30 391,80 98

Radostynia 300,54 32,00 9.286,70 94

Śmicz 296,37 32,00 9.484,16 92

Solec 5,83 33,30 194,00 100

Wilków 72,77 32,00 2.328,64 69

Wasiłowice 93,75 32,00 3.000,00 83

ogółem 126,606 88

WYKONANIE PRAC
sołectwo rowy* koszenie rowów 

i wycinka drzew* drenarka*

Biała 2.035 570 252

Chrzelice 620 320  —

Czartowice 250 — —

Górka Prudn. 170 — —

Grabina 670 — 621

Krobusz — — 122

Ligota Bialska 1.220 — 174

Łącznik 830 515 97

Nowa Wieś 997 — 40

Olbrachcice 1.500 — —

Ogiernicze 2.310 1.165 —

Otoki 1.632 — 743

Pogórze 3.443 — 573

Rostkowice — — 66 

Radostynia 2.550 — —

Śmicz 3.510 — —

Wilków — — 102

Wasiłowice 800 120 180

ogółem 22.537 2.690 2.970

* wartości podano w metrach bieżących

Gminna Spółka Wodna 
w 2013 r. 

Informację o Walnym Zebraniu Spółki Wodnej w dniu 19 lutego i podjętych na 
obradach decyzjach poinformujemy w kolejnym wydaniu gazety. 

Ponadto w Śmiczu w 2013 r. przeprowadzono wycinkę drzew na odcinku 1.570 mb.

Gerard Hulin ur. 1968 r. zm. 18.01.2014 r. zam. Wilków
Zofia Rygiel ur. 1935 r. zm. 20.01.2014 r. zam. Kolnowice

Maria Robota ur. 1931 r. zm. 20.01.2014 r. zam. Czartowice
Joachim Kosz ur. 1964 r. zm. 20.01.2014 r. zam. Prężyna

Elżbieta Honczek ur. 1921 r. zm. 22.01.2014 r. zam. Ogiernicze
Alfred Student ur. 1923 r. zm. 24.01.2014 r. zam. Łącznik

Jadwiga Ofiera ur. 1918 r. zm. 27.01.2014 r. zam. Nowa Wieś Prudnicka
Agnieszka Heda ur. 1927 r. zm. 28.01.2014 r. zam. Ligota Bialska

Eryka Ernst ur. 1936 r. zm. 29.01.2014 r. zam. Krobusz
Klara Uliczka ur. 1923 r. zm. 04.02.1014 r. zam. Pogórze

Adolf Rygiel ur. 1930 r. zm. 05.02.2014 r. zam. Biała
Jan Zema ur. 1957 r. zm. 07.02.2014 r. zam. Biała

Radosław Mosiak ur. 1977 r. zm. 07.02.2014 r. zam. Biała
Jadwiga Hoppe ur. 1936 r. zm. 11.02.2014 r. zam. Pogórze 
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Będzie pomnik 
ku czci św. Agaty

Jeden z mieszkańców Śmicza zapropo-
nował postawienie we wsi postumentu 
z figurą św. Agaty, patronki między 

innymi strażaków. Zaproponowane były 
dwa miejsca lokalizacji postumentu – na 
placu przy miejscowym przystanku PKS 
lub przy grocie w przykościelnym parku. 
Zdecydowana większość mieszkańców 
wypowiedziała się za lokalizacją postu-
mentu przy przystanku PKS. Pokrycie 
kosztów budowy pomnika przez pry-
watną osobę ma związek z groźnym 
pożarem jednej ze stodół w Śmiczu w 
latach pięćdziesiątych. Pożar zagrażał 
rozprzestrzenieniu się na inne obiekty 
i budynki mieszkalne, ale na wskutek 
zmiany kierunku wiatru nie doszło do 
wielkiej tragedii. Mieszkańcy to zdarzenie 
uważali za szczęśliwą ingerencję św. 
Agaty, do której wznoszono w czasie 
trwania pożaru gorące modły.

Ło kobiytach
 Poti jeszcze łobiod uwarzył, prziniys 
jaką bomboniera abo szekulada i se 
łodmeldowoł, bo po połojdniu to Dziyń 
Kobiyt se łobróciył w Dziyń Chopow. Przeca 
trza boło powinszować jeszcze i w biurze, 
w fabryce i znajomym sklepowym, i tak 
niechtoryj zeszło aż do nocy...
 Świanto, nie świanto, ale możno by tak 
dzisiej ci wielcy biznesmeni pomyśleli 
choć jyno rołz w roku, że nie jyno 
piniondzy są ważny, i nie żałowali połra 
groszy na kwiołtko loł kobiyt, co na nich 
tyż robią...

byli mali, to po kompaniu wdycki boło 
larmo przi wyciyraniu noska i uszków 
watą. Łobiecowałach ji wtedy, że jak 
jyno skończa, to zawionżymy na gło-
wie pieluszka, zrobiymy „babuleńka” 
i pojdziymy spać. Ta „babuleńka” ji se 
łogromnie podobała.
 Ale dość już z tymi baboma! Teraz 
banie zaś ło kobiytach.
 Piyrwyj padali, iż jak chop moł 
kobiyta nie szporowitą i za dobrą, to mu 
cały gospodarstwo poradzi we zołpasce 
wyniyść. A mie se przipomnioł wic ło 
taki fest szporowity kobiycie. Miała 
już z łośmioro dzieciskow i nie chciała 
wiancyj, to szła do dochtora se poradzić, 
a tyn ji padoł, coby w haptyce kupiyła 
swojymu chopu „ibercijer” i banie mieć 

pokój. Za trzi miesioncy prziszła i zaś 
była tak daleko! – A kupiyliście, coch 
wom doradziył? ” – pyjto se dochtor. 
– Nie kupiyłach, bo to mi boło jednak 
za drogo, a tyn „ibercijer” toch chopu 
na miara sama usztrykowała”
 Dość wiców! U mie doma Dziyń Kobiyt 
zaczyjnoł se łod tygo, że rano moj chop 
prziniys mi kwiołtko i śniołdanie do łóżka. 
Sklepow z kwiołtkoma wtedy w Biale nie 
boło, to wianż kupowoł ty primulki abo 
alpenfajlchen kajś u gatnera i skowoł 
w garażu połra dni rychli.

Jak my są w marcu, to trza przipomnieć, 
iż łosmygo jest Dziyń Kobiyt. Tak se 
siedziałach i wrożyłach, coby tu ło tyj 

zapomniany świancie woł porozprawiać, 
a nie łobrazić ani chopow ani kobiyt.
Chto tał piyrwyj myśloł, coby kobiytom 
jaky świanto robić, a przi tyj jeszcze i buket 
dołwać? Na Śląsku to boło unmejglich!
Jak se kobiyta sama kwiołtków nie narwała 
w zygródce abo na łonkach, to nie miała 
buketa. No, możno na geburtstag...
 U nołs to mało chtoryj chop powiy 
ło swoji ślubny „moja kobiyta”. Jak 
rozprawiają miedzy sobą, to jyno słyszeć 
„moja baba, moja staroł” abo jeszcze 
gorzi: babsko, babsztyl i herod-baba!
 A co jeszcze na nołs nie powymyśla! 
„Kaj diołboł nie poradzi, tał baba pośle”. 
„Baba z woza, koniom lżyj” – znołcie 
ty powiedzonka, prowda? A podobno 
chopy wymyślyli całowaniy, coby choć 
na trocha babom zawrzyć gamba. Słyszałach 
tyż łod chopow, iż dziołcha to jest taki 
wielołk, kaj poleku piecze se baba.
 Porownują nołs do upieczony baby! 
Tak se myśla, czy to aby nie skiż tych 
mazelonków, co to piyrwyj kobiyty nosiyły, 
jak se tak przipatrzyć, to na starych foto-
grafkach niechtory richtig wyglondały jak 
ty drożdżowy baby, co se piekło w takich 
łokrongłych bunclowych formach.
 W Rusyji „baba” padali na ołma, a wia 
to łod mojygo chopa, bo jak rołz dostoł 
pismo łod kuzina, co tał łostoł, to boło 
napisany, iż „dzied i baba są zdrowi.
A mie se wspomniało, jak moji chlopcy 

Jest nas
coraz mniej

Z danych ewidencyjnych Urzędu 
Miejskiego w Białej wynika, że na te-
renie naszej gminy zamieszkuje 

10.764 osób. Okazuje się, że rzeczywista 
liczba mieszkańców jest znacznie niższa. 
Z danych zebranych do deklaracji opłat 
za wywóz śmieci komunalnych wynika, 
że jest nas niewiele ponad 8.300 osób.

 Taka sytuacja związana jest z tym, 
że część mieszkańców. Zwłaszcza mło-
dych mieszka czasowo poza terenem 
gminy studiując w szkołach wyższych 
w innych częściach kraju. Wiele osób 
pracuje i mieszka zagranicą, posiadając 
zameldowanie na terenie gminy, lub wy-
jechało na stałe za granicę nie dopełniając 
formalności związanych z wymeldowa-
niem. Taka sytuacja powoduje, że na tych 
którzy tu mieszkają spoczywa cały ciężar 
utrzymania gminnej infrastruktury. 
Z podobnymi problemami boryka się 
większość nie tylko opolskich gmin.

Będzie żłobek 
w Białej

Kosztem ok. 550 tys. zł wyremonto-
wany zostanie budynek po byłym 
ośrodku zdrowia w Białej przy ul. 

Moniuszki. W wyremontowanych pomiesz-
czeniach na parterze budynku zostanie 
zlokalizowany żłobek, a na piętrze dwa 
mieszkania. Żłobek będzie prowadzony 
przez prywatną osobę przy finansowej 
dotacji gminy. Z takiego rozwiązania 
szczególnie ucieszą się młode rodziny, 
czynne zawodowo, dla których konieczność 
opieki nad małymi dziećmi wymagałaby 
rezygnacji z pracy zawodowej. 

Remont odcinka 
drogi 414

Trwają prace przy modernizacji 
odcinka drogi wojewódzkiej 414 
na odcinku od czarnego punktu 

(przed Krobuszem) do obwodnicy przy 
drodze dojazdowej do Białej.

 Na tym odcinku drogi powstanie 
również kolejny odcinek drogi rowerowej. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu rowerzyści 
bezpiecznie będą mogli dojeżdżać 
rowerami do Dębiny. Sprzyjające 
warunki zimowe w styczniu i lutym 
umożliwiły wycięcie na tym odcinku 
drzew, niwelację i odwodnienie terenu. 
Całkowity koszt modernizacji tej części 

drogi 414 wyniesie ok. 4 mln zł. Bialska 
gmina dofinansuje te prace kwotą 340 
tys. zł. Tylko dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwa jest modernizacja tego odcinka 
drogowego.

 Na zdjęciach Danuty Olajossy 
przedstawiamy prace przy wycince 
starych drzew.
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runda wiosenna w sezonie 2013/2014 – klasa A gtr. V
Kolejka 14

LZS Spartan Grudynia Wlk. – LKS Polonia Biała – 23.03. godz.15.00
Kolejka 15

LKS Polonia Biała – LZS Łężce – 29.03. godz.15.00
Kolejka 16

MGKS Cukrownik Baborów – LKS Polonia Biała – 6.04. godz.16.00
Kolejka 17

LKS Polonia Biała – LZS Dytmarów – 12.04. godz.16.00
Kolejka 18

LZS Partyzant Rolnik Biedrzychowice – LKS Polonia Biała – 27.04. godz. 16.30
Kolejka 19

LZS Troja Włodzienin – LKS Polonia Biała – 4.05. godz.17.00
Kolejka 20

LKS Polonia Biała – LZS Lisięcice – 10.05. godz.17.00
Kolejka 21

LZS Pogoń Wojnowice – LKS Polonia Biała -18.06. godz.17.00
Kolejka 22

LKS Polonia Biała – LZS Zryw Opawica – 24. godz.17.00
Kolejka 23

LZS Victoria Łany – LKS Polonia Biała – 1.06. godz.17.00
Kolejka 24

LKS Polonia Biała – LZS Orzeł Branice – 7.06. godz. 17.00
Kolejka 25

LZS Zryw Pawłowiczki – LKS Polonia Biała – 15.06. godz. 17.00
Kolejka 26

LKS Polonia Biała – LZS Start Bogdanowice-22.06. godz.17.00

II liga juniorów młodszych
Kolejka 10

LUKS Polonia Pogórze – LZS Rolnik Lewice – 6.04. godz.11.00
LZS Olbrachcice – LZS Pogoń Wojnowice – 6.04. godz.11.00

Kolejka 11
LZS Olbrachcice – MGKS Cukrownik Baborów – 13.04. godz.11.00

LZS Racławiczki – LUKS Polonia Pogórze – 13.04. godz.11.00
Kolejka 12

LUKS Polonia Pogórze – LZS Pogoń Wojnowice – 22.04. godz.16.00
LZS Dytmarów – LZS Olbrachcice – 22.04. godz.16.00

Kolejka 13
LZS Olbrachcice – LUKS Polonia Pogórze -27.04. 11.00

Kolejka 14
KS Metalowiec Łambinowice – LZS Olbrachcice – 4.05. godz.11.00

LUKS Polonia Pogórze – LZS Dytmarów – 4.05. godz.11.00
Kolejka 15

LUKS Polonia Pogórze – MGKS Cukrownik Baborów – 11.05. godz.11.00
LZS Olbrachcice – GKS Głuchołazy – 11.05. godz. 11.00

Kolejka 16
MKS Pogoń Prudnik – LZS Olbrachcice – 18.05. godz.11.00

KS Metalowiec Łambinowice – LUKS Polonia Pogórze – 18.05. godz. 11.00
Kolejka 17

LUKS Polonia Pogórze – GKS Głuchołazy – 25.05. godz.11.00
LZS Olbrachcice – LZS Rolnik Lewice – 25.05. godz.11.00

Kolejka 18
LZS Racławiczki – LZS Olbrachcice – 1.06. godz.11.00

MKS Pogoń Prudnik – LUKS Polonia Pogórze – 1.06. godz.11.00

Prudnik – Klasa B
Kolejka 12

LUKS Polonia II Pogórze – LZS Chrzelice – 6.04. godz.16.00
LZS Olbrachcice – LZS Kolnowice – 5.04. godz.14.00

LZS Zawada – LZS Ligota B.-Radostynia – 6.04. godz. 14.00
Kolejka 13

LZS Czyżowice – LUKS Polonia II Pogórze – 13.04. godz. 16.00
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Rzepce – 13.04. godz.14.00

LZS Trzebina – LZS Kolnowice -13.04. godz. 16.00
LZS Olbrachcice – LZS Chrzelice – 12.04. godz.14.00

Kolejka 14
LUKS Polonia II Pogórze – LZS Olbrachcice – 27.04. godz.17.00

LZS Chrzelice – LZS Trzebina – 27.04. godz.17.00
LZS Kolnowice – LZS Lubrza 27.04. godz.17.00

MKS Pogoń II Prudnik – LZS Ligota B.-Radostynia – 27.04. godz.17.00
Kolejka 15

LZS Zawada – LUKS Polonia II Pogórze – 4.05. godz.14.00
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Kolnowice – 4.05. godz.17.00

LZS Lubrza – LZS Chrzelice – 4.05.godz.17.00
LZS Trzebina – LZS Olbrachcice – 4.05. godz.17.00

Kolejka16
LUKS Polonia II Pogórze – LZS Trzebina -11.05. godz.17.00

LZS Olbrachcice – LZS Lubrza – 10.05. – godz.14.00
LZS Chrzelice – LZS Ligota B.Radostynia – 11.05. godz.17.00

Kolejka 17
LZS Rzepce – LUKS Polonia Pogórze – 18.05. godz.17.00

LZS Czyżowice – LZS Kolnowice – 18.05. godz.17.00
LZS Grom Czyżowice – LZS Chrzelice – 18.05. godz.17.00

LZS Ligota B.Radostynia – LZS Olbrachcice – 18.05. godz.14.00
Kolejka 18

LUKS Polonia II Pogórze – LZS Lubrza -25.05. godz.17.00
LZS Trzebina – LZS Ligota B.Radostynia – 25.05.godz.17.00
LZS Olbrachcice – LZS Grom Szybowice – 25.05. godz.17.00

LZS Chrzelice – LZS Czyżowice – 25.05. godz.17.00
Kolejka 19

Pogoń II Prudnik – LUKS Polonia II Pogórze – 1.06. godz.17.00
LZS Rzepce – LZS Kolnowice 1.06. godz.17.00

LZS Zawada – LZS Chrzelice – 1.06. godz.14.00
LZS Czyżowice – LZS Olbrachcice – 1.06. godz. 17.00

Kolejka 20
LUKS Polonia II Pogórze – LZS Ligota B.Radostynia – 8.06. godz.17.00

LZS Olbrachcice – LZS Zawada – 7.06. godz.14.00
LZS Chrzelice – LZS Rzepce – 8.06. godz.17.00

LZS Kolnowice MKS Pogoń II Prudnik 8.06. godz. 17.00
Kolejka 21

LZS Kolnowice – LUKS Polonia II Pogórze – 15.06. godz.17.00
MKS Pogoń II Prudnik – LZS Chrzelice – 15.06. godz. 17.00

LZS Rzepce – LZS Olbrachcice – 15.06. godz.17.00
LZS Grom Szybowice – LZS Ligota B.Radostynia – 15.06. godz.17.00

Kolejka 22
LUKS Polonia II Pogórze – LZS Grom Szybowice 22.06. godz.17.00

LZS Ligota B.Radostynia – LZS Czyżowice – 22.06. godz.17.00
LZS Olbrachcice – MKS Pogoń II Prudnik – 22.06. godz. 17.00

LZS Kolnowice – LZS Chrzelice – 22.06. godz.17.00

Klasa A grupa VI
Kolejka 14

LUKS Polonia Pogórze – LZS Racławiczki – 22.03. godz.15.00
Kolejka 15

LUKS Polonia Pogórze – LZS Gierałcice – 29.03. godz.15.00
Kolejka 16

LZS Kastor Jasienica G. – LUKS Polonia Pogórze – 6.04. godz.16.00
Kolejka 17

LUKS Polonia Pogórze – KKS Czarni Korfantów – 12.04. godz.16.00
Kolejka 18

LZS Niwnica – LUKS Polonia Pogórze – 27.04. godz.16.30
Kolejka 19

LUKS Polonia Pogórze – KKS Sudety Burgrabice – 3.05. godz.17.00
Kolejka 20

LKS Biała Nyska – LUKS Polonia Pogórze – 10.05. godz.17.00
Kolejka 21

LUKS Polonia Pogórze – LZS Góral Sidzina – 17.05. godz.17.00
Kolejka 22

LZS Meszno – LUKS Polonia Pogórze – 25.05. godz.17.00
Kolejka 23

LUKS Polonia Pogórze – LZS Buków – 31.05. godz.17.00
Kolejka 24

LZS Dziewiętlice – LUKS Polonia Pogórze – 8.06. godz.17.00
Kolejka 25

LUKS Polonia Pogórze – LZS Ścinawa Nyska – 15.06. godz.17.00
Kolejka 26

LZS Jędrzychów – LUKS Polonia Pogórze godz.17.00

I liga juniorów grupa II
Kolejka 14

LKS Polonia Biała – LZS Piotrówka – 30.03. godz.11.00
Kolejka 15

LZS Odrzanka Dziergowice – LKS Polonia Biała – 6.04. godz.11.00
Kolejka 16

LKS Polonia Biała – LUKS Meteor Jasienica D. – 13.04. godz.11.00
Kolejka 17

LKS Victoria Żyrowa – LUKS Polonia Biała – 22.04. godz.11.00
Kolejka 18

LKS Polonia Biała – LKS Śląsk Reńska Wieś – 27.04. godz.11.00
Kolejka 19

LKS Polonia Biała – pauza
Kolejka 20

LKS Jedność Rozmierka – LKS Polonia Biała – 11.05. godz.11.00
Kolejka 21

LKS Polonia Biała – KS UNIA Krapkowice – 18.05. godz.11.00
Kolejka 22

KS Polonia Nysa – LKS Polonia Biała 25.05. godz.11.00
Kolejka 23

LKS Polonia Biała – TS Chemik K.-Kożle – 1.06. godz.11.00
Kolejka 24

SMWSIR Koksownik Zdziesz. – LKS Polonia Biała 8.06. godz.11.00
Kolejka 25

LKS Polonia Biała – RTS Odra K.-Kożle – 15.06. godz.11.00
Kolejka 26

LZS Walce – LKS Polonia Biała – 22.06. godz.11.00

Terminarz rozgrywek futbolowych
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z Januszem Siano 
– członkiem Zarządu 
Powiatu Prudnickiego
rozmawia
Ryszard Nowak

z Krzysztofem Glombitzą
wiceprezesem WiK
rozmawia 
Ryszard Nowak

– Na kilku zebraniach sołeckich w gminie 
Biała informował Pan, że planowany 
remont drogi powiatowej Biała – Sowin 
na odcinku w Górce Prudnickiej nie 
będzie przeprowadzony w tym roku. 
Dlaczego?

– W 2013 roku złożyliśmy dokumen-
tację na przeprowadzenie remontu 
odcinka drogi powiatowej w kierunku 
Sowina, na odcinku jednego kilometra 
w Górce Prudnickiej w ramach Rzą-
dowego Programu Przebudowy Dróg, 
czyli tzw. schetynówek. Wniosek ten 
znalazł się na pierwszym miejscu listy 
rezerwowej, co stwarzało realną szansę 
na jego realizację. Jednak po zgłoszeniu 
protestów przez niektóre samorządy, 
nasza inwestycja znalazła się na jednym 
z ostatnich miejsc tej listy.

– Obecnie wiadomo jednak, że remont 
ten zostanie przeprowadzony w tym 
roku, skąd ta zmiana decyzji?

– Niedawno okazało się, że pozyskano 
dodatkowe środki rządowe na remonty 
dróg i dzięki temu remont drogi na odcinku 
w miejscowości Górka Prudnicka znowu 
stał się realny. Podejmowane uprzednio 
decyzje w tej sprawie zmieniały się 
niczym w kalejdoskopie. Mam nadzieję, 
że obecnie już nic się nie zmieni w tym 
zakresie.

– Wielu mieszkańców skłonnych było 
posądzać Pana i drugiego członka Za-
rządu Powiatu – Krzysztofa Głombicę 
o brak skuteczności w działaniach 
na rzecz remontu dróg powiatowych 
na terenie bialskiej gminy. Dlaczego?

– Martwiły nas takie osądy, ponieważ 
zawsze z dużą determinacją podejmowali-
śmy starania na rzecz dofinansowywania 
remontu dróg na terenie bialskiej gminy. 
Prace w tym zakresie uzależnione były 
od wielkości przyznawanych środków 
finansowych na te zadania. W fatalnym, 
pod względem finansowym, roku 2013 dla 
powiatu prudnickiego dysponowaliśmy 
zaledwie trzystoma tysiącami złotych 
w budżecie drogowym, podczas gdy 
na znaczącą poprawę sytuacji na naszych 

– Od ośmiu miesięcy obowiązują nowe 
zasady dotyczące odbioru śmieci. Jak 
ocenia Pan realizację zadań w tym 
zakresie?

– Jestem bezpośrednio zaangażowany 
w realizację tych zadań z racji pełnionej 
funkcji wiceprezesa spółki Wodociągi 
i Kanalizacja w Białej, która wygrała 
przetarg na wywóz nieczystości stałych. 
Generalnie odbiór nieczystości stałych 
przebiega bez zakłóceń i zgodnie z har-
monogramem.

– W trakcie opracowywania harmono-
gramu częstotliwości odbioru śmieci 
od mieszkańców okazało się, że odbiór 
popiołu w ilości jednego kubła jest 
niewystarczający, popiołu jest znacznie 
więcej. Jak więc rozwiązać ten problem?

– Umowa jaka została zawarta w ramach 
przetargu nie może ulec zmianie. Do końca 
czerwca jej warunki nie mogą być zmie-

Drogi nasze 
powiatowe

Sprawa 
komunalnych śmieci

drogach potrzeba by około dziesięciu 
milionów złotych.

– Mieszkańcy kilku miejscowości są za-
interesowani remontem drogi na całym 
odcinku np.: od Białej do Pogórza. 
Kiedy on nastąpi?

– Podejmujemy starania na rzecz przy-
gotowania kompletnej dokumentacji 
na całość zadania w tym zakresie. Sądzę, 
że pełna dokumentacja techniczna będzie 
gotowa jeszcze w tym roku. Nie wiemy 
jednak, czy można będzie zrealizować te 
plany w ramach „schetynówek”. Bylibyśmy 
zadowoleni gdyby udało nam się pozyskać 
chociaż połowę niezbędnych środków 
finansowych na ten cel. Mamy nadzieję, 
że będą realne szanse na skorzystanie 
w kolejnych latach ze środków unijnych. 
Liczymy również na wsparcie finansowe 
tego zadania przez władze bialskiej 
gminy. To przedsięwzięcie jest naszym 
priorytetem w zakresie infrastruktury 
drogowej w najbliższych latach.

– Jakie inne ważne zadania w tym 
zakresie wymagają realizacji?

-Na terenie gminy Biała znajduje się 
czterdzieści jeden procent wszystkich 
dróg powiatowych o łącznej długości 
około 120 km. Z tego 74 km wymagają 
pilnego remontu. Dla naszej gminy stan 
powiatowej infrastruktury drogowej 
jest poważnym problemem. Dlatego 
poprawa tej sytuacji jest najważniejszym 
zadaniem. W pierwszym rzędzie musimy 
zmodernizować te główne drogi czyli 
relacji Biała – Sowin przez Pogórze, 
a następnie Biała – Grabina w kierunku 
Korfantowa. To najważniejsze zadania.

– A inne odcinki dróg powiatowych?

Najpierw musimy wyremontować drogi 
najważniejsze, które już wymieniłem, 
następnie możemy przystąpić do remontu 
innych odcinków dróg. Dobrze byłoby 
gdyby udało się nam do 2017 roku za-
mknąć remont drogi Pogórze – Sowin. 
Sądzimy, że sytuacja finansowa powiatu 
prudnickiego od 2015 roku będzie się 
polepszać, co pozwoli na angażowanie 
większych środków na zadania drogowe. 
Liczymy również, że nie powinno w tym 
roku zabraknąć pieniędzy na łatanie 
dziur na drogach powiatowych.

– Co jeszcze należałoby powiedzieć 
o naszych drogach powiatowych?

– Korzystnym rozwiązaniem jest udział 
powiatu prudnickiego wraz z powiatem 
nyskim i głubczyckim w wspólnym 
projekcie, tzw. Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwo Nyskie 2020. Przewidu-
jemy, że w ramach tego partnerstwa, 
po opracowaniu odpowiedniej strategii 
rozwoju obszaru, będziemy mogli sko-
rzystać ze środków Unii Europejskiej 
między innymi na zadania drogowe 
obejmujące nasz powiat. To rozwiązanie 
daje możliwości realizacji wspólnych 
przedsięwzięć przez członków partnerstwa 
i pozyskiwania na ten cel środków unij-
nych, w nowej perspektywie finansowej 
na lata 2014- 2020.

– Dziękuję za rozmowę.

nione. Dopiero w nowej umowie takie 
zmiany będą możliwe. Obecnie istnieje 
możliwość aby odpady suche jak papier 
i plastik gromadzić w workach foliowych, 
które będą odbierane, natomiast w tym 
pojemniku gromadzić popiół. Będzie on 
odbierany niezależnie od jego ilości raz 
w miesiącu.

-Zapewne dobrym rozwiązaniem było 
powstanie w Białej Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Białej?

– Jesteśmy jedną z niewielu gmin posia-
dających taki punt. Można tam dowozić 
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektroniczny, opony, akumulatory czy 
niewielkie ilości gruzu zgromadzonego 
w następstwie prac remontowych 
w domach. Przy dowozie należy okazać 
dowód osobisty i dowód opłaty za odbiór 
śmieci komunalnych. Punkt ten mieści 
się na byłym placu magazynu nawozów 
sztucznych GS w Białej przy ulicy Lipowej 
i czynny jest od poniedziałku do piątku 
włącznie od 11.00 do 17.00, a w soboty 
od 8.00 do 13.00.

– A co z wywozem gruzu pochodzącego 
na przykład z rozbiórek obiektów 
na niektórych posesjach?

– O zgromadzeniu gruzu w dużych 
ilościach pochodzącego z rozbiórek 
obiektów należy powiadamiać Spółkę 
Wodociągi i Kanalizacja, która dyspo-
nuje środkami transportu i miejscami 
gromadzenia gruzu.

– Jak ocenia Pan odpłatności za obiór 
odpadów komunalnych?

– Rozliczaniem należności płatniczych 
za ten rodzaj świadczeń zajmuje się Urząd 
Miejski w Białej i on posiada dokładne 
informacje na ten temat.

– Dziękuję za rozmowę.

O godz.11.56 Powiatowa Komenda 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Prudniku po otrzymaniu 

zgłoszenia w miejsce wypadku skie-
rowała – zgodnie z obowiązującymi 

Wypadek w Otokach
przepisami – dwa zastępy zawodowej 
straży pożarnej i dwa z OSP w Białej. 
Na ponad godzinę zamknięta została dla 
ruchu drogowego droga w obie strony tj. 
w kierunku Ligoty Bialskiej i dojazdowa 
w kierunku Korfantowa. Na miejsce 
wypadku został wezwany helikopter 
ratownictwa medycznego. Strażacy 
pomogli przenieść rannego motocyklistę 
z karetki pogotowania do ratowniczego 
helikoptera. Ranny – najprawdopodobniej 
z urazem kręgosłupa został przetrans-
portowany do WCM w Opolu. Akcja 
ratownicza trwała godzinę i 18 minut. Jak 
nas poinformowano kierujący pojazdem 
nie posiadał wymaganych uprawnień 
do prowadzenia motocykli. Informa-
cje o opisanym zdarzeniu podajemy 
na podstawie informacji uzyskanych 
od rzeczników prasowych Komendy 
Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej 
PSP w Prudniku.

R. Nowak

cd ze str. 1
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Maraton fitness Kolorowa szkoła

Pod taką nazwą odbyła się w Łącz-
niku impreza promująca aktywny 
tryb życia. Udział w niej wzięło 

blisko sto osób (zdecydowana przewaga 
płci pięknej), które przez trzy godziny 
pod czujnym okiem instruktorów 
„katowały” swoje ciało. Organizatorzy 
zadbali o to aby uczestniczy nie nudzili 
się i przygotowali urozmaicony zestaw 
ćwiczeń. Na początku królowały elementy 
Dance Aerobik (instruktor: Dominika 
Kowalska – Cieślak) stylu, który doskonale 
wpływa na układ sercowo-naczyniowy 
i poprawia pamięć ruchową. Po krótkiej 
przerwie zmagano się z Hit Treningiem 
– instruktor Piotr Żymołka. Ćwiczenia 
wykonywane podczas tego treningu 
znakomicie wpływają na poprawę 
sylwetki oraz wzmacniają wytrzymałość 
i szybkość. Jeżeli jeszcze ktoś miał po tych 

etapach choć odrobinę zbędnych kalorii 
to na pewno stracił je w trzeciej części 
maratonu. Zadbały o to Marzena Kalka 
i Sandra Kostrowicka, które podczas swo-
ich zajęć wykorzystały elementy Zumby 
i fitnessu. Finałem imprezy była „wielka 
bitwa” podczas, której dwie drużyny 
próbowały wywrzeć najkorzystniejsze 
wrażenie na przeciwniku prezentując 
najciekawszy układ, jednocześnie 
„zabierając” mu jak najwięcej terenu. 
Mimo ogromnego zmęczenia wszyscy 
byli bardzo zadowoleni i zapowiedzieli 
udział w kolejnej takiej akcji
 Wśród uczestników rozlosowane 
były cenne nagrody ufundowane przez 
sponsorów maratonu.
 Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji imprezy.

jk

zdjęcia: Olaf Scholz
Marek Koteluk

Do przeniesionego pomiesz-
czenia w filii szkoły podsta-
wowej w Gostomi, w której 

w której znajduje sie przedszkolna sala 
piękny, kolorowy obraz namalował 
Dawid Spallek.
 Do miejscowego przedszkola uczęsz-
cza 38 dzieci z Gostomi, Rostkowic 

i Nowej Wsi. Jak nas poinformowała 
nauczycielka Karina Plicko o kolorowe 
ścienne malowidła wzbogacą się wkrótce 
ściany w pomieszczeniach klasowych 
i na szkolnym korytarzu.
 Na zdjęciu Lecha Jasińskiego ścienne 
malowidło w pomieszczeniu przedszkol-
nym prezentuje się okazale.

• 22.01. na trasie Biała – Józefów zło-
dziej skradł część napowietrznej linii 
telefonicznej wartości 2.800 zł.

• 25.01. w Rostkowicach doszło do 
tragicznego wypadku przy pracy w 
gospodarstwie rolnym, w wyniku któ-
rego poszkodowany został przetrans-
portowany helikopterem do WCM w 
Opolu na zabieg operacyjny.

• W nocy 02.02. w Gostomi dokona-
no kradzież przyczepy samochodowej 
wartości 2.800 zł. 

• 7.02. nastąpił nagły zgon 37-let-
niego mieszkańca Białej na sali gim-
nastycznej w miejscowej szkole pod-
stawowej. Podjęta próba ratunkowa 

zakończyła się niepowodzeniem.

•  12.02. sprawca włamał się do punk-
tu skupu złomu w Białej przy ul. Opol-
skiej skąd skradł samochód IVECO, elek-
tronarzędzia i złom aluminiowy. Straty 
wyceniono na 19.502 zł.

• W okresie od 14.01. do 17.02.  
zatrzymano sześciu kierowców poru-
szających się na rowerach po drogach 
publicznych wbrew orzeczonym są-
dowym zakazom jazdy jednośladami. 
Przypadki te miały miejsce na drogach: 
14.01. w Chrzelicach, 16.01.  i 8.02. w Li-
gocie Bialskiej, 20.01. w Łączniku, 6.02. 
na trasie Olbrachcice – Solec i 14.02. na 
trasie Żabnik – Gostomia.

Sprostowanie
W styczniowym wydaniu „Panoramy Bialskiej” w relacji z zebrania 
wiejskiego w Olbrachcicach omyłkowo podaliśmy informację, że środki 
pieniężne z funduszu sołeckiego na 2013 r. zostały przeznaczone na 
potrzeby miejscowej OSP. Fundusz ten został przeznaczony na zakup 
szatni kontenerowej na boisko sportowe. Za zaistniałą nieścisłość 
przepraszamy.

Przygotowywana jest nowelizacja 
ustawy o zasadach tworzenia 
i realizacji zadań w ramach 

funduszu sołeckiego.
 Zapowiadają się korzystne zmiany 
w tej ustawie, między innymi zniesiona 
ma być zasada, że ustalony podział 
środków na realizację poszczególnych 
zadań przyjmowany przez zebrania 
wiejskie w roku poprzednim, nie 
może być zmieniony. Przewiduje się, 
że nowe przepisy dopuszczały będą 

Zmiany w ustawie 
o funduszu sołeckim

zmianę celu wydatkowania środków 
w roku, w którym fundusz sołecki 
obowiązuje, jeśli zaistnieją ku temu 
uzasadnione inne potrzeby.
 Możliwe będzie również przezna-
czanie środków z funduszu sołec-
kiego na realizację wspólnych zadań 
realizowanych w ramach współpracy 
z okolicznymi sołectwami.
 Zmiany te pozwolą na bardziej 
racjonalne wykorzystanie środków 
z tego funduszu. 

przedszkolaki na tle malowidła



PANORAMA BIALSKA • LUTY • 2014 7

Światowy Dzień Chorego 
w Gostomi

Wyróżnienia dla rolników

dokończenie ze str. 1 dokończenie ze str. 1

Nagrody dla nich ufundował OODR 
oraz władze gmin, na terenie 
których prowadzą działalność 

wyróżnieni rolnicy.
 Z terenu bialskiej gminy nagrodzono 
gospodarstwa rolne należące do: Rein-
harda Wollnego z Nowej Wsi, Małgorzaty 
Barisch z Białej, Jana Bajorka z Radostyni, 
Ryszarda Wróblewskiego z Kolnowic 
i Jana Mazura ze Śmicza. Pozytywnym 
jest to, że coraz więcej rolników korzysta 
z oferowanych form doradztwa i szkoleń 
organizowanych przez prudnicki TZD.
 W tegorocznym spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele władz wojewódzkich, 
gminnych, OODR oraz wyróżniający 

W 
tym dniu w miejscowym 
kościele parafialnym p.w. 
Aniołów Stróżów w Gostomi 

z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. 
Franciszka Drendy odprawiona została 
msza św. w intencji chorych i cierpiących, 
ich rodzin, opiekunów i miejscowych 
pracowników służby zdrowia. Ks. Proboszcz 
zapoznał zebranych z orędziem Ojca 
Świętego wystosowanym do wiernych 
z tej okazji, w którym zawarte są słowa 
otuchy i pocieszenia dla tych, którzy 
są chorzy i cierpiący.
 Na mszę św. w tej intencji przybyło 
wielu chorych wraz ze swoimi opiekunami, 
członkami rodzin. Modlono się również 
za tych, którzy ze względu na poważne 
schorzenia nie mogli uczestniczyć oso-
biście w tej uroczystości. W czasie mszy 
ks. proboszcz udzielił jej uczestnikom 
sakramentu namaszczenia chorych 
oraz błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem. Uczestnicy tej kościelnej 
uroczystości zostali następnie zaproszeni 
do miejscowej szkoły filialnej na występy 
uczniów. Nauczycielki Lucyna Kasicz 
i Karina Plicko przygotowały na tę okazję 
występy artystyczne na które złożyło się 
przedstawienie teatralne oraz piosenki 

i tańce ludowe. Następnie obecni zostali 
zaproszeni na kawę i słodki poczęstu-
nek. Wśród uczestników obecny był 
ks. Franciszek Drenda, który od kilku 
miesięcy jest nowym proboszczem w tej 
parafii, włącza się i angażuje w wiele 
inicjatyw na rzecz mieszkańców i ich 
rodzin. Podobne uroczystości zostały 
zorganizowane z okazji Światowego Dnia 
Chorych w innych parafiach należących 
do bialskiego dekanatu. 

Witold Hreczaniuk

Miłość miłosierna
Miłość miłosierna jest gdy łyżkę strawy
darujesz głodnemu sam będąc w potrzebie
Naprawisz krzywdy wyrządzone innym
kiedy się za bliźnich przed ołtarzem modlisz

Miłość miłosierna, gdy w skrytości duszy
wybaczasz zło uczynione tobie, kiedy

niesiesz pomoc chorym i potrzebującym
i prosisz Boga o wieczność i łaskę

Miłość miłosierna nie lubi oklasków
i nie dla splendoru twe dobre uczynki
muszą płynąć z serca i wnętrza duszy
abyś mógł zrozumieć czym jest Bóg Wszechmocny.

się rolnicy z terenu powiatu. Do tradycji 
tych spotkań w czasie ich trwania należy 
organizowanie konkursów kulinarnych 
dla Kół Gospodyń Wiejskich. W tym 
konkursie wzięło udział 9 kobiecych 
organizacji wiejskich. Nas cieszy to, 
że Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich 
z Chrzelic za potrawę „schab kresowy” 
zdobyło pierwsze miejsce. Drugie miejsce 
przypadło KGW ze Słokowa, a trzecie 
Stowarzyszeniu Odnowy Wsi z Szybo-
wic. Wśród wyróżnionych znalazły się 
potrawy konkursowe zaprezentowane 
przez KGW z Radostyni, Skrzypca, 
Mochowa i Mionowa.

R. Nowak 

Dzień Chorych w Ligocie

11 lutego w godzinach porannych w kościele parafialnym w Ligocie Bialskiej 
z inicjatywy miejscowego Caritasu zorganizowano mszę św. w intencji chorych, 
cierpiących i ich rodzin. Mszę odprawił proboszcz ks. Piotr Doleżych. Następnie 

tradycyjne spotkanie uczestników Mszy odbyło się w świetlicy wiejskiej w Radostyni. 
Parafialny Caritas na spotkanie przygotował poczęstunek dla czterdziestu osób. 
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Zebrania w sołectwach gminy Biała
Czartowice – 24 styczeń

Radostynia – 31 styczeń

Browiniec Polski – 27 styczeń

Kolnowice – 3 luty

Grabina – 4 luty

Krobusz – 5 luty

Miłowice – 7 luty

Laskowiec – 3 luty

 Głównym tematem dyskusji była sprawa konieczności wyznaczenie obiektu 
po urządzenie świetlicy wiejskiej. Fundusze sołeckie – ubiegłoroczny i tegoroczny 
są przeznaczone za zakup kamienia na remonty dróg polnych.

 Z funduszu sołeckiego na 2013 r. sfinansowano kosztem 11,5 tys. zł wymianę 
drzwi i okien, drzwi oraz nowego oświetlenia. Budynek świetlicy przy miejscowej 
OSP został ocieplony. Zakupiono meble i urządzenia do świetlicowej kuchni. 
W 2014 r. planuje się remonty elewacji w remizie OSP oraz boiska sportowego. 
W dyskusji poruszono sprawy remontu dróg i problemy związane z odbiorem 
większych ilości popiołu.

 W 2013 roku ze środków w ramach funduszu sołeckiego wymieniono instalację 
elektryczną w świetlicy, wykonano dwa przepusty na drodze gminnej, przeprowa-
dzono remont dachu na obiekcie świetlicy przy remizie strażackiej oraz zakupiono 
kamień na rogi polne. W tym roku planowane jest wykonanie odcinka drogi oraz 
utwardzenie drogi kostką brukową przy jednej z posesji. W dyskusji poruszono 
sprawę zaskarżonych przez jednego z mieszkańców decyzji w sprawie budowy 
farm wiatrowych w tej części gminy. Odwołanie gminy w tej sprawie jest przed-
sięwzięciem kosztownym – mówili na zebraniu mieszkańcy. Poruszono również 
sprawy związane z odbiorem śmieci i problemy z planowanym scalaniem gruntów 
oraz zły stan chodnika przy przedszkolu w Solcu.

 W ramach środków z funduszu sołeckiego na 2013 r. sfinansowano zakup kosiarki 
(traktorek), stolików i ławek biesiadnych. Dofinansowano wykonanie zadaszenia 
przy remizie OSP oraz zainstalowano tablicę ogłoszeń. Tegoroczny fundusz sołecki 
w całości zostanie przeznaczony na remont świetlicy. W dyskusji poruszono sprawy 
dotyczące czyszczenia rowów, naprawy drogi, przepustów i chodników. Zgłaszano 
wnioski w sprawie odbioru nieczystości stałych oraz wskazywano na konieczność 
remontu drogi polnej z Kolnowic do Śmicza poprzez utwardzenie jej kamieniem.

 Po raz pierwszy zebranie sołeckie odbyło się w wyremontowanej świetlicy wiejskiej 
przy miejscowej OSP. Ze środków z ubiegłorocznego funduszu sołeckiego zakupiono 
100 ton kamienia na utwardzenie drogi za DPS w kierunku Otok prace przy rozplan-
towaniu kamienia wykonali rolnicy we własnym zakresie. Nadal będą kontynuowane 
prace przy miejscowym boisku sportowym. Planowana jest budowa altany przed 
świetlicą, zagospodarowano część terenu przed obiektem. Odnowiono pomnik pole-
głych mieszkańców w obu wojnach światowych. Zakupiono krzewy ozdobne. Fundusz 
sołecki na 2014 r. przeznaczony zostanie na dalsze prace przy zagospodarowaniu boiska 
sportowego, zakup grilla i utwardzenie placu przed altaną na wolnym powietrzu.

 Fundusz sołecki na 2013 r. wykorzystano na zakup dwóch skrzyń przeciwpoża-
rowych, kosiarki spalinowej i paliwa. Zakupiono również blaszany garaż na boisko, 
a część środków została przeznaczona na organizację imprez integracyjnych. W tym 
roku planuje się remont drogi w Żabniku – 10 tys. zł. oraz na przeprowadzenie 
prac porządkowych przy pomniku i na boisku. W dyskusji poruszono zagadnienia 
dotyczące funkcjonowania spółki wodnej oraz odbioru popiołu i śmieci.

 Ubiegłoroczne środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na wykonanie 
projektu remontu świetlicy w budynku byłej OSP oraz utwardzenia placu przed 
świetlicą. Zebrani zapoznano zostali z projektem zmian w obiekcie po byłej remizie. 
Koszty prac remontowych wymagać będą nakładów powyżej 100 tys. zł. W związku 
z małą aktywnością lokalnej społeczności (w zebraniu uczestniczyło tylko sześciu 
mieszkańców wsi, za zasadne uznano częściowy remont obiektu świetlicowego.

 Za środki finansowe z funduszu sołeckiego w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej 
postawiony został kaflowy piec na węgiel, dofinansowano wymianę dachu nad 
obiektem świetlicy oraz przeprowadzono prace ziemne przy budowie boiska 
do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki. Na dalszą budowę terenu sportowo – 
rekreacyjnego zostaną przeznaczone w całości środki z tegorocznego funduszu 
sołeckiego. Wskazano również na potrzebę zmiany lokalizacji pojemnika na szkło, 
oraz naprawę drogi przy wiejskim mostku.
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Chrzelice – 29 styczeń

Solec -10 luty

Mokra 11 luty

Śmicz – 7 luty
Łącznik – 12 luty

 Fundusz sołecki na 2013 r. został przeznaczony na prace remontowe (9 tys. zł), 
6 tys. zł wydatkowano na zakup drzwi do remizy OSP, 1,5 tys. zł przeznaczono 
na modernizację boiska na terenie po byłej szkole podstawowej i 1,5 tys.zł 
na zakup kamienia.
 Z tegorocznych środków 1,1 tys.zł zostanie przeznaczonych wkład własny 
do projektu przesunięcia boiska sportowego w kierunku południowym. Na remont 
boiska przeznaczy się kwotę 15,6 tys.zł i 3,6 tys.zł na jego ogrodzenie. Na te cele 
władze gminne przekażą kwotę 11 tys.zł. Przy boisku zbudowana zostanie wiata 
z grillem. Planowany jest również kosztem 10 tys.zł remont drogi gminnej. 
Dzięki inicjatywie radnego do Rady Powiatu Janusza Siano25 ton kamienia 
na utwardzenie drogi przy boisku zakupiono ze środków powiatowych. J.Siano 
poinformował również, że w tym roku Chrzelice opracują cztery projekty 
na pozyskanie środków finansowych z zewnątrz. Miejscowe Samodzielne KGW 
zamierza w ramach projektów zorganizować osiem spotkań cyklicznych dla 
mieszkańców, na zakup tradycyjnych śląskich strojów dla działającego przy 
KGW zespołu.

 Z posiadanych w 2013 r. roku środków finansowych 4,5 tys.zł przeznaczono 
na zorganizowanie tradycyjnego turnieju sołeckiego. Również 4,5 tys. zł przezna-
czono na zakup kamienia na drogi polne, na skrzyżowaniu uporządkowano teren 
przyległy, odnowiono pomnik mieszkańców poległych w obu wojnach światowych. 
W 2014 r. za 4,5 tys. zł zakupiony zostanie kamień na naprawę dróg polnych, 6,4 tys.zł 
przeznaczy się na zorganizowanie corocznej imprezy rekreacyjnej dla mieszkańców. 
W dyskusji poruszano również sprawy dróg i potrzeby remontowe w tym zakresie. 
Skarżono się również na niewystarczającą opiekę nad dziećmi ze strony nauczycielek.

 Przez cały 2013 r. koszone były pobocza przy drogach prowadzących przez 
wieś. Dzięki staraniom sołtysa Karola Biskupa zamontowano dodatkowe punkty 
świetlne, na projekt przebudowy byłego obiektu remizy OSP przeznaczono 2 tys.
zł. W 2014 r. planowany jest dalszy etap prac remontowych przy świetlicy, między 
innymi wymiana okien i bramy, naprawa dachu i zakup wyposażenia do świetlicy. 
W dyskusji poruszano między innymi sprawę samochodów ciężarowych na drodze 
prowadzącej do wsi i jadących z nadmierną prędkością.

 Ubiegłoroczny fundusz sołecki wydatkowano m.in. na obsadzenie roślinami 
ozdobnymi części skarpy przy drodze w kierunku Białej (7 tys. zł), zakupiono rury 
i materiały budowlane za 3,5 tys.zł, dofinansowano zorganizowanie imprezy z okazji 
790 –lecia wsi, w tym wydano folder poświęcony historii miejscowości. W 2014 r. 
planuje się kosztem ponad 8 tys. zł naprawę części drogi we wsi. Przewidywany 
koszt tych prac ponad 18 tys. zł.

 W 2013 r. zakupiono materiały do odnowienia przystanku PKS w centrum Łącznika. 
Prace wykonała we własnym zakresie miejscowa młodzież. 5 tys. zł przeznaczono na roz-
budowę remizy OSP oraz na organizację imprez rekreacyjnych. Z tegorocznego funduszu 
sołeckiego dofinansuje się realizację potrzeb nowo powstałego Wiejskiego Centrum Kultury, 
budowę garażu blaszanego i utwardzenie terenu pod urządzenie placu rekreacyjnego, zakup 
namiotu biesiadnego, stołów i ławek oraz organizowanie imprez kulturalnych. W dyskusji 
wskazywano na potrzebę zainstalowania oświetlenia przy przystanku na skrzyżowanie 
drogi prowadzącej w kierunku Pogórza oraz postawienie nowego masztu z emblematami 
zawodów wykonywanych w przeszłości i obecnie na rzecz mieszkańców.
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Fundacja MaMa Warszawa, ul Wilcza 27 b, www.fundacjamama.pl Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu w Publicznym Gimnazjum w Białej

„Teen Mom Poland”
kampania społeczna dotycząca sytuacji nastoletnich matek w Polsce

Fundacja MaMa od 2006 roku 
działa na rzecz poprawy sytu-
acji matek w Polsce niezależnie 

od ich wieku, sytuacji czy statusu 
we wszystkich sferach życia.
 W tej chwili Fundacja skupiła 
swoją uwagę na matkach nasto-
letnich, o których wciąż niewiele 
się mówi, a które wymagają wy-
jątkowego wsparcia i uwagi, gdyż 
w szczególny sposób zaliczają się 
do grupy narażonych na wyklucze-
nie społeczne.
 Działania w ramach kampanii: in-
folinia prawno-psychologiczna dla 
nastoletnich matek (czynna po każdej 
emisji odcinka „Teen Mom” w MTV), 
broszura informacyjna (dystrybucja: 
luty 2014), debata medialna.

Każde urodzenie dziecka przez 
dziewczynkę to o jeden poród 
za dużo

 W Polsce jak podaje GUS obecnie ok 20 
tys. kobiet przed 19 rokiem życia rodzi dzieci 
– to ok 4‒5% liczby wszystkich urodzeń. Nie-
które dane wskazują na wyższe liczby nawet 
ok 10%. Liczba te nieznacznie się zmniej-
szyła w ostatnim dziesięcioleciu (w 2001 r. 
było to ok 7%), lecz nie świadczy to z pew-
nością o zmniejszeniu problemu społecznego 
jakim są nastoletnie ciąże. Trudno oszacować 
ile zostało wykonanych nielegalnych abor-
cji w tej grupie wiekowej. Czasami nasto-
latki decydują się na taki zabieg za apro-
batą rodziców. Stąd liczba niepełnoletnich 
ciąż jest z pewnością wyższa niż podają ofi-
cjalne źródła.

Brak dostępu do rzetelnej mery-
torycznie wiedzy z zakresu eduka-
cji seksualnej a także brak usług 
i poradnictwa z zakresu zdrowia 
reprodukcyjnego młodzieży

 Wśród przyczyn ciąży młode matki wymie-
niają brak wiedzy o zabezpieczeniu przed zaj-
ściem w ciążę. Realia są takie, że nawet jeśli 
nastolatkom uda się samodzielnie posiąść 
wiedzę z zakresu antykoncepcji, to i tak mają 
one utrudniony dostęp do niej. Często wstyd 
przed udaniem się do ginekologa utrudnia 
nawet uzyskanie porady typowo zdrowotnej.

Gdy nastolatka dowiaduje się, 
że jest w ciąży…

 Przede wszystkim jest przerażona i zagu-
biona. Musi skonfrontować się z wieloma rze-
czami naraz – poradzić sobie ze strachem, 
obawą jak zareaguje najbliższe otoczenie, 
rodzina, znajomi, szkoła oraz partner. Często 
zwleka z przekazaniem tej informacji. Poja-
wia się lęk dotyczący przyszłości i dylematy, 
które swą odpowiedzialnością zwyczajnie 
przekraczają jej dojrzałość emocjonalną.
 Badania SMG/KRC dla MTV wskazały 
jako najpoważniejszy problem – finanse (44% 
wskazań przez badanych), na brak akcepta-
cji wskazało na drugim miejscu 21%, wspar-
cia ze strony bliskich i ojca 19%, zaś trudno-
ści z kontynuowaniem nauki 15%.

Co z rodziną?
 Rodzina albo akceptuje fakt ciąży u nasto-
latki i jest zmuszona ekonomicznie uczest-
niczyć w rozwiązaniu problemu, utrzymu-
jąc dzieci swoich niepełnoletnich dzieci, albo 
je odrzuca. W tym przypadku często nie-
pełnoletnie ciężarne uciekają z domu, aby 

ciąża nie wyszła na światło dzienne. Tra-
fiają do placówek opiekuńczych lub domów 
samotnej matki, gdzie dokucza im samot-
ność, brak wsparcia i izolacja.

Co z edukacją?
 W myśl przepisów ciężarne nastolatki 
mają prawo do edukacji, a nawet urlopu 
od zajęć szkolnych i indywidualnego toku 
nauczania. W praktyce okazuje się to być 
często tylko teorią, zwłaszcza, że świado-
mość praw jest praktycznie żadna. Cza-
sem dziewczyny są zmuszane do przerwa-
nia nauki już w ciąży, a w niektórych przy-
padkach z braku wsparcia nie kontynuują 
jej po porodzie.

Skomplikowane 
uwarunkowania prawne

 Niepełnoletnia matka, która ukończyła 
13 lat, ma ograniczoną zdolność do czyn-
ności prawnych. Władzę rodzicielską nad 
dzieckiem musi przejąć ustanowiony opie-
kun prawny (najczęściej rodzic małolet-
niej lub kurator). Taki stan rzeczy trwa aż 
do ukończenia 18. roku życia lub do zawar-
cia małżeństwa (dopiero po 16. roku życia 
za zgodą sądu), dzięki któremu co prawda 
nieletnia matka uzyskuje prawa rodziciel-
skie, jednakże nie jest to zawsze najlepsze 
rozwiązanie. Ślub nie jest bramą ku doro-
słości, a często na takie rozwiązanie nale-
gają rodzice małoletniej.
 Nieletnie mamy w praktyce nie mogą 
samodzielnie reprezentować dziecka – 
wszystkie decyzje dotyczące opieki, zdro-
wia, edukacji dziecka podejmuje opiekun 
prawny dziecka. Nie mogą także wyrazić 
zgody na uznanie ojcostwa dziecka ani 
zgłosić wniosku u przyznanie świadczeń, 
(zasiłku rodzinnego, z opieki społecznej, 
becikowego,) które i tak są przyznawane 
opiekunom prawnym dziecka. Małoletniego 
ojca dziecka nie można również pozwać 
o alimenty, gdyż jemu również nie przysłu-
gują prawa wynikające z posiadania władzy 
rodzicielskiej. Kierując pozew o alimenty, 
młodociana matka pozywa więc przedsta-
wicieli ustawowych ojca własnego dziecka.
Trzeba pamiętać, że część z nastoletnich 
ciąż to efekt przemocy seksualnej i związ-
ków kazirodczych. W świetle kodeksu kar-
nego (Art.200) każda ciąża poniżej 15. roku 
życia to wynik przestępstwa.
 W Polsce nie istnieje kompleksowa poli-
tyka dotycząca matek nastoletnich, która 
umożliwiłaby wspieranie ich w trudnych 
sytuacjach ekonomiczno-społecznych. Brak 
jest rozwiązań systemowych, zaś podejmo-
wane działania doraźne mają bardziej cha-
rakter „ratunkowy”, nie są ukierunkowane 
na długofalową pomoc np. wsparcie i wyj-
ście z sytuacji bezradności.
 Działania na rzecz nieletnich matek 
powinny przede wszystkim uwzględniać 
ich podmiotowość ich celem nie powinno 
być nakłanianie za wszelką cenę do adop-
cji lecz wspieranie ich w macierzyństwie. 
Należy również uwzględniać ojców tych 
dzieci, ich zdanie i obecność w życiu matki 
i dziecka, gdyż obecne przepisy margina-
lizują ich rolę a przepisy utrudniają naby-
wanie przez nich praw.

kontakt do
koordynatorki kampanii

Katarzyna Owczarek
kasiao@fundacjamama.pl

tel. 606924183

Od 1984 roku w Polsce działa orga-
nizacja zajmująca się rekruto-
waniem wolontariuszy do pracy 

w krajach rozwijających się. W ostatnim sze-
ścioleciu nastąpił duży rozwój Wolontariatu. 
W Polsce stał się bardzo popularny. Nasza 
przygoda z Wolontariatem rozpoczęła się 
przed sześcioma laty pod kierownictwem 
p. Bożeny Jarosz. Na początku nasze koło 
liczyło 8 osób a obecnie jest nas w sumie 19- 
17 dziewczyn i 2 chłopców. Naszym głównym 
celem jest pomoc ludziom. Aby to zrealizo-
wać od strony finansowej w szkole organi-
zujemy różnego rodzaju kawiarenki, gdzie 
sprzedajemy domowe wypieki a na kiermasz 
świąteczny, który odbył się 8.12.13 r. przy-
gotowaliśmy przedmioty do licytacji. Były 
to wszelkiego rodzaju obrazy, które pomo-
gła nam zrobić nasza koleżanka - Wiktoria 
Holm oraz różnego rodzaju ozdoby świą-
teczne m.in.: choinki z makaronu. Pienią-
dze, które zbieraliśmy cały rok szkolny prze-
znaczamy dla wybranej przez nas instytucji. 
Tradycją stał się coroczny udział w „Szla-
chetnej Paczce”. Polega to na zbiórce darów, 
które później trafiają do ubogich rodzin. 
rodziny. W grudniu 2013r. zbieraliśmy dary 
dla Nadwórnej (Ukraina) tam nasze dary tra-
fiają do ubogich rodzin.

 My jako wolontariusze, staramy się wpły-
nąć swoją postawą na życie publiczne.

„Człowiek jest  wiel ki nie  przez to, 
co  po siada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi” – Jan Paweł II

 Działamy ochotniczo, poświęcamy swój 
czas i swoją energię.
 Staramy się pomóc dzieciom: w świetli-
cach środowiskowych, starszym osobom, 
udzielamy korepetycji kolegom bądź kole-
żankom ze szkoły podstawowej oraz opie-
kujemy się niepełnosprawnymi osobami.

„Czu jesz się osa mot niony. Pos ta raj się 
od wie dzić ko goś, kto jest jeszcze bar
dziej samotny” – Jan Paweł II.

 Co roku piątego grudnia w Międzynaro-
dowy Dzień Wolontariusza propagujemy 
tą piękną idee wśród młodzieży gimnazjal-
nej m.in. organizujemy kawiarenkę, przygoto-
wujemy gazetkę przedstawiającą naszą pracę 
oraz przedstawiamy prezentację naszym kole-
gom i koleżankom, która ma na celu zachę-
cenie do pracy w naszym szkolnym Kole 
Wolontariatu.

„Nadzieja po maga iść nap rzód; wyt
rwałość stać, a od wa ga – wracać” – 
Władysław Grzeszczyk.

Monika Hamerla kl. 3a PG Biała

Chcemy pomagać

Dożynki Gminne 2014

Tegoroczne dożynki gminne odbędą się w Nowej Wsi Prudnickiej.
 Do czasu dożynek – mówi sołtys Alfred Brajer – zamierzamy urzą-
dzić plac zabaw na placu za remizą strażacką. Do dożynek zamierzamy 

się dobrze przygotować. Liczę na to, że nasi mieszkańcy odnowią i uporządkują 
swoje posesje. Uroczystości dożynkowe zostaną zorganizowana na naszym bo-
isku sportowym. Liczę, że do czasu dożynek droga powiatowa w kierunku Go-
stomi i Żabnika zostanie wyremontowana. W tej sprawie jestem w stałym kon-
takcie ze starostwem. Sądzę, że realizacja tego zadania byłaby czynnikiem mo-
bilizującym naszych mieszkańców do wielu prac przed dożynkami gminnymi.



PANORAMA BIALSKA • LUTY • 2014 11

Oferuje w atrakcyjnych cenach:

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

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

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

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

BIURO RACHUNKOWE MALEX
Łącznik, ul. Skowrońskiego 25

telefon: +48 728 949 755 lub +48 606 833 604
•  Roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych (PIT)
•  Księga przychodów i rozchodów, ryczałt, KP
• VAT w rolnictwie
•  Rozliczenia ZUS, US i inne

Atrakcyjne upusty • Nawet do 75% wynegocjowanej 
ceny usługi przez pierwsze 2 miesiące

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

USŁUGI
REHABILITACYJNE 

USŁUGI MEDYCZNE
GABINET KARDIOLOGICZNY

lek.med. Jarosław Bugajski
kardiolog

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

- laseroterapia
- magnetoterapia

- ultradźwięki
- sollux
- masaż

- konsultacje
- ECHO serca
- Holter EKG

- Holter ciśnieniowy
- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe (test wysiłkowy)
- doppler tętnic

- konsultacje
- USG brzucha
- USG tarczycy

GABINET NEFROLOGICZNY
lek.med. Tomasz Szatny

nefrolog
- konsultacje
nefrologiczne

HIRUDOTERAPIA
leczenie pijawką lekarską

Regeneracja wyrobów 
z pierza.

Pranie i czyszczenie kołder.
Oferujemy ręczniki dla firm. 

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

Wyrazy głębokiego 
współczucia

Pani
Dorocie Solińskiej

Kierownikowi Referatu 
Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Białej
z powodu śmierci

Matki
składają

Burmistrz Białej 
i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Białej
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Mistrzynie powiatu

Świetlica wiejska

W grudniu 2013 roku zakoń-
czyła się w świetlicy wiej-
skiej przebudowa jednego 

z pomieszczeń na piękną kuchnię 
a drugiego na sanitariaty.

 Inwestycja sfinansowana została z kilku 
źródeł, największy wkład to dotacja z budżetu 
państwa w ramach resortowego programu 
dofinansowania placówek wsparcia dzien-
nego w kwocie 37 763, 62 zł, kwotą 1 987,56 zł 
w ramach środków własnych jako wkład 
do projektu wniosła Gmina Biała. W ramach 
realizacji zadania publicznego -inicjatywy 
lokalnej została całkowicie sfinansowana prze-
budowa pomieszczenia kuchennego. Koszt 
wykonania to 15 000,00 zł.
 Całość prac wykonał Zakład Murarski 
Roman Badura z Solca. Projekty techniczne 
wraz z pozwoleniami na budowę wykonała 
firma Architektura i Inżynieria Budownic-
twa Andrzej Wójtowiec z Białej.
 Powstało miejsce spotkań mieszkań-
ców wsi, nowocześnie wyposażone, pięknie 
odnowione w którym mieszkańcy mogą się 
spotykać. 
 Ogromną pracę przy pracach porządko-
wych wykonali najbardziej aktywni miesz-
kańcy wsi, którzy chcą dla Łącznika coś zro-
bić. Porządkowanie świetlicy po remoncie, 
mycie mebli, okien, skręcanie nowych sto-
łów i mebli kuchennych, położenie nowej 

 We wtorek, 4 lutego 2014r. odbyły 
się powiatowe zawody w piłce siatkowej. 
Do walki o zwycięstwo stanęła drużyna 
z Prudnika, Lubrzy, Racławic Śląskich 
oraz Białej. Pierwszym naszym prze-
ciwnikiem była drużyna z Lubrzy, która 
w poprzednich latach dawała nam nieźle 
w kość. Pierwszy set przegrałyśmy, zaś 
w kolejnym pokonałyśmy Lubrzę 25:8. 
Przyszedł czas na timebreak, który okazał 
się dla nas zwycięski. Następna drużyną 
był Prudnik, który tydzień wcześniej 
pokonałyśmy podczas sparingu 3:2. 
Niestety, na turnieju nie udało się nam 

powtórzyć wyniku, przegrałyśmy 2:1. 
Ostatnim naszym rywalem była drużyna 
z Racławic Śląskich. Walka była zacięta. 
Powtórzyłyśmy jednak wyczyn z Lubrzą. 
Nasze zdziwienie było ogromnie, gdy 
dowiedziałyśmy się, że zostałyśmy 
mistrzyniami powiatu. Nasza trenerka, 
pani Violetta Maczka wierzyła w nas 
do samego końca, za co jesteśmy jej 
bardzo wdzięczne. Przed nami półfinały 
wojewódzkie, w których będziemy wal-
czyć o jak najlepszy wynik. Trzymajcie 
za nas kciuki!
Daniela Woehl, Sara Mazur PG Biała

Nazywam się Sandra Rudolf.
Jestem mieszkanką Białej. Od lat choruję na dystrofię 
mięśniową. Jeżeli możesz pomóż mi w moich zma-
ganiach z chorobą przekazując datek z dopiskiem 
„Dla Sandry Rudolf”.

wykładziny, instalacja urządzeń AGD oraz 
audiowizualnych to tylko niektóre prace 
które wykonali mieszkańcy, a bez których 
świetlica nie mogłaby działać. Wszystkie te 
prace wykonali członkowie Stowarzyszenia 
Odnowy Wsi Łącznik, którym jeszcze raz 
serdecznie dziękuję.
 Od lutego w każdy poniedziałek i czwar-
tek w godzinach od 1600 do 2000 odbywają 
się w świetlicy zajęcia świetlicowe dla dzieci 
i młodzieży, a na koniec ferii zapowiedział 
się teatrzyk z przedstawieniem dla dzieci.

Dorota Małek

OPS Biała


