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z wieży kościelnej

N R  9  ( 2 2 7 )  •  p a ź d z i e r n i k  2 0 1 3  •  R O K  X X I V  •  I S S N  1 2 3 2 - 7 3 - 5 2 8  •  C E N A  2 , 0 0  z ł  •

Rokrocznie w styczniu prowa-
dzona jest kwesta pieniężna 
na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Gminne 
Centrum Kultury w Białej ogła-
sza zapisy młodzieży chętnej 
do zbiórki pieniędzy na ten 
szczytny cel.
 Chętnych do udzia łu 
w kweście prosimy o osobi-
sty bądź telefoniczny kontakt 
z GCK tel. 77/ 4387 026 w. 22.
 Zapraszamy.

Poszukujemy 
wolontariuszy

Klaudia i Wiktoriaw
Uczennice Publicznego Gimna-

zjum w Białej – Klaudia Perdek 
i Wiktoria Batel – w paździer-

niku wystąpiły w IV edycji telewizyj-
nego talent show Got To Dance – 
tylko taniec.

 Dziewczęta od pięciu lat są tan-
cerkami bialskiej formacji tanecznej 
STARS a od trzech również solistkami 
doskonalącymi swoje umiejętności pod 
bacznym okiem trenerki i choreografki 
Aleksandry Hindery. Od początku swojej 
kariery obie godnie reprezentowały 

naszą gminę, powiat i województwo 
w różnego rodzaju konkursach i prze-
glądach tanecznych. Mają na swoim 
koncie wiele sukcesów wojewódzkich, 
krajowych i  zagranicznych. Mimo 
to występ dla telewizji okazał się 
wydarzeniem nr 1! Nigdy wcześniej 
tak się nie stresowały!
 Cieszymy się, że występ został przez 
jurorów dobrze odebrany i jesteśmy 
wdzięczne za konstruktywne sugestie 
pana Malitowskiego, do których 
z pewnością się zastosujemy – mówią 
tancerki i trenerka.

Na str. 6 przedstawiamy 
fotokopie dokumen-
tów znajdujących się 

w tubie umieszczonej na szczy-
cie kościelnej wieży. Na temat 
tych dokumentów zasięgnęli-
śmy informacji u bialskiego pro-
boszcza o. Franciszka Bieńka. 
Na zdjęciu obok wykonanym 
przez Danutę Olajossy me-
talowa tuba w której umiesz-
czono dokumenty. 
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Historia 
różańca

Dominika przestało sie blyskać i grzmieć, 
a łon zacznoł nauczać znaczenie i wartość 
św. Różańca. Robił to tak gorąco i  z  takij 
przekonani, iż prawie wszyscy mieszkańcy 
Tulozy go przyjali. Za jakiś czas ludzie 
w mieście se poprawiyli, łodrzucili fałszywe 
wierzenia i  zaczli żyć po chrześcijańsku. 
Taka jest legenda ło św. Dominiku, co dostoł 
różaniec łod Matki Najświętszej.
 A jak my rzykomy różaniec – to trudno 
powiedzieć. Modzi padajoł, iż to jest dloł 
starych ludzi, majo czas to klepioł różaniec. 
Pamiałtoł moja starka, co mieli różaniec 
z wielkimi kulkoma, bodejś boły ze drzewa 
oliwkowego, co rośnie na ziemi świałtej. 
Możno kiedyś boły czołrne, ale potyj takie 
siwe, bo Starka cały dzień też nim łobrołcali 
i rzykali. Joł moł trzy różańce, jeden też bardzo 
stary ze szczebra, ale zrobił se już czołrny, 
a drugi bioły z drobnymi kulkoma, coch go 
erbła razał z taszkoł po siostrzenicy co do 
Rajchu uciekła, trzeci dostałach na spotkaniu 
z Kardynałem Dziwiszem w Krakowie. Siłał 
różańców zawijałach na palce dzieciom, 
jak przyszły robić łobrołzki do pierwszej 
komuniji. Nazbierało by se z połrałset za 
te 30 lołt jako fotograf. Krzyżyk bół wdycki 
zamazany, na zdjęciu, bo se huśtoł. Różaniec 
też rzykali piyrwej na wsi ludzie w domu 
umarłego, terołz już kościołach. Widziałach 
też kiedyś konkurs na nołfajniejszy różaniec 
w  kościele w  Otmencie. Wszystkie boły 
wywieszony na takiej tabuli i  zrobione 
z orzechów, z kostek od śliwek, z jarzębiny, 
dzikiej róży, ani nie idzie powiedzieć z czego 
jeszcze i kożdyj boł jak prawdziwy różaniec.
Już niedługo baniemy rzykać różaniec za 
naszych zmarłych we Wszystkich Świałtych 
i dzień Zaduszny.

Kończy se październik – miesiołc 
różańca świałtego w kościele. Jest takoł 
staroł legenda ło św. Dominiku, co 

dostoł różaniec łod samej Matki Najświętszej. 
A miało to być tak.
 Powstałoł na połołdniu Francji herezja 
albigenzów i jej wyznawcy, co uczyli, iż soł 
jyno dwie nołwyższe istoty: dobry Bóg i zły 
diołbeł. Dobry Bóg miał se starać jyno ło 
sprawy ducha, a  zły diołbeł ło wszystko 
inszy, co boło zwiołzany ze ludzkij ciała, jak 
jedzenie, picie, dzieci, bogactwo i  to boło 
u nich nic wert, nawet namołwiali, coby ludzie 
sobie życie łodbierali. Tak se ta herezyjoł 
panoszyła, iż kościoły se poleku zrobiyły 
prózne. Ludzie żyli bez Boga, umierali 
bez sakramentów, bluźnili i  wyśmiewali 
se z pokuty. Wtedy papież posłał do tych 

heretyków św. Dominika, żeby ich nawrócił. 
Legenda głosi, iże próbował siła lołt, wygłaszał 
gorliwie kołzania, cały czas wandrował po 
krainie coby przekonać ludzi, iż źle robioł, 
ale wszystko było na nic. Widzioł, iż ten 
jego wielki trud położony w to nawrołcanie 
jest nadaremne, i poszoł św. Dominik do 
lasu blisko Tuluzy kaj rzykoł dzień i  noc 
bez trzy dni. Nic nie jołd ani nie pił, jyno 
płakoł i surowoł pokuta sobie zadawoł, by 
powstrzymać gniew Ponbóczka. Ale za siła 
sobie wez tej dyscypliny na siebie i w końcu 
stracił przytomność. Wtedy pokołzała mu se 
Najświętsza Maria Panna z trzema aniołoma 
i padała: czy wiesz jakiej broni chce użyć 
błogosławiona Trójca aby zmienić ten świat? 
O moja pani – odpowiedział św. Dominik, 
to tyj wdycki bołaś blisko kole Jezusa 
Chrystusa naszego zbawcy. Wtedy Matka 
Najświętsza rzekła: chcał abyś wiedział, iże 
we walce z aldigenzoma łostanie psałterz 
anielski, który jest kamieniem węgielnym 
Nowego Testamentu. Sieli chcesz nawrócić te 
zatwardziałe dusze i pozyskać loł Boga, głoś 
mój psałterz. Św. Dominik wstał uradowany 
i ruszył prosto do katedry. Zarołz niewidzialni 
aniołowie zaczły bić w zwony, chtóre wzywały 
do katedry na kołzania św. Dominika. Ale 
w czasie kołzania przyszła wielkoł błyskawica 
i  grzmot – ziemia se zatrzołsła, słońce 
przestało świecić i wszystkich łoblecioł wielki 
strach. Jeszcze wiałkszoł trwoga ich łogarła 
jak spojrzeli na łobraz Najświętszej Marii 
Panny, który wisiał nad łoltorzał i widzieli, iż 
Maryja trzykrotnie unosi rałki, by przyzywać 
bożą pomsta jeśli se nie nawrócoł.
 Ponbóczek chciał przez to nadprzyrodzone 
zjawisko uczynić nowe nabożeństwo świałtego 
różańca szeroko znane. Po modlitwie św. 

Dary dla szpitala
Dary pieniężne dla bialskiego szpitala przekazali: Jan Wieją z Nowej 

Wsi Prudnickiej, Erika Wistuba z Łącznika, Jadwiga Rogosz z Prud-
nika, Stefania Flak z Dytmarowa, Władysława Czarniecka z Lubrzy, 

Władysława Bar z Prudnika, Jan Leszczyński ze Ścinawy Małej, Krystyna 
Dapa z Prężyny, Maria Goniarska z Prudnika, Alina Kucharuk z Prudnika, 
Hildegarda Langfort z Olbrachcic, Stanisław Rygiel z Kazimierza, Elżbieta 
Wendt z Łącznika, Alfreda Kownacka z Łambinowic, Jadwiga Richter z 
Łambinowic, Gertruda Płachta z Górki Prudnickiej. Za finansowe wspar-
cie wszystkim pacjentom dziękuje Dyrekcja bialskiego szpitala.

25 września w Sali Gminnego Cen-
trum Kultury odbyła się kolejna 

w tej kadencji sesja Rady Miejskiej.

 Na początku sesji za zasługi zawodników 
sekcji Torakan wchodzącej w  skład KS 
Polonia zawodnikom i działaczom sekcji 
złożono podziękowanie za osiągnięcia 
karateków na Mistrzostwach Europy oraz 
Mistrzostwach Polski. W nagrodę wręczono 
im sprzęt sportowo – rekreacyjny. Burmistrz 
Arnold Hindera złożył informację z wyko-
nania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. 
Radni zapoznali się również z informacją 
o  realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2012/2013 i przygotowaniu placówek 
oświatowych w  nowym roku szkolnym 
2013/2014. Podjęte zostały między innymi 
uchwały w sprawach:

 W I półroczu 2013 r. budżet zreali-
zowano po stronie dochodów na kwotę 
17.104.899 zł co stanowi 53% planu 
rocznego, w tym:

 – dochody bieżące własne – 5.497.874 zł. 
tj.47,1%

 – dotacje celowe na zadania bieżące – 
2.132.064 zł tj. 67,6%

 – subwencja ogólna – 9.026.106 zł tj. 57,1%
 – dochody majątkowe – 448.855 zł tj. 27,2%

 Realizacja dochodów ogółem w I pół-
roczu 2013 r. wyniosła 17.104.899 zł tj. 
53% planu rocznego, czyli na poziomie 
o  2,3% niższym niż w  analogicznym 

We wrześniu w Sali Gminnego 
Centrum Kultury w Białej od-

było się spotkanie z prof. Jerzym Ro-
kickim z Uniwersytetu Gdańskiego.

 Prof. Rokicki jest byłym mieszkańcem 
Białej, w której spędził dzieciństwo. Do 
dziś żywi wiele sympatii do naszego miasta. 
Wyrazem tego sentymentu do miejsca 
urodzenia jest to, że jedną z odkrytych 
rybek na Syberii nazwał „Biala”. 

Trwa budowa nowej siedziby 
Agencji Rozwoju i Moderni-
zacji Rolnictwa przy zbiegu 

ulic Kościuszki i Wałowej.
 Budynek jest już zadaszony i 
ocieplony od zewnątrz płytami 
styropianowymi. Powstanie w Bia-
łej powiatowego oddziału Agencji 
jest dowodem uznania dla osią-
gnięć naszych rolników w gmi-
nie. Szkoda tylko, że w sąsiedz-
twie obiektu  znajduje się niewiele 
miejsc parkingowych

 – udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Prudnickiemu na przebudowę 
drogi powiatowej Biała – Sowin na od-
cinku miejscowości Górka Prudnicka,

 – zmian w  budżecie gminy Biała na 
2013 r.,

 – wyrażenia zgody na przystąpienie 
do opracowania zmian planów prze-
strzennego zagospodarowania na grun-
tach wsi Browiniec Polski – Rostkowice 
– Wilków, Krobusz – Gostomia – Solec 
oraz Biała – Olbrachcice i lokalizacji 
na tych terenach farm wiatrowych.

 (n)

Wrześniowa sesja

Budżet gminy w I półroczu
okresie roku ubiegłego.
 Wykonanie wydatków budżetowych
Realizacja wydatków ogółem w I półroczu 
2013 r. wyniosła 14.800.263 zł tj. 40,5% planu 
rocznego, czyli na poziomie o 1,1% niższym 
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 Kwota zadłużenia gminy wynosi 
4.656.469 zł powstała w  wyniku za-
ciągniętych kredytów i  pożyczek na 
realizację inwestycji. Zadłużenie na dzień 
30.06.2013 r. wynosi 14,4% w stosunku 
do planowanych dochodów.
Więcej informacji o dochodach i wy-

datkach budżetowych na str. 4 i 5.

Spotkanie z naukowcem

Budowa siedziby ARiMR

 W  minionym roku profesor badał 
faunę i florę w okolicach jeziora Bajkał 
oraz Kamczatki. Stamtąd przywiózł wiele 
unikatowych zdjęć i w sposób interesujący 
mówił o przyrodzie w tamtych syberyj-
skich okolicach. Wspominał również 
o mieszkańcach zamieszkałych na Syberii, 
ich zwyczajach i codziennym życiu. 
   Zapewnił, że nie jest to jego ostatni pobyt 
w Białej i chętnie przyjedzie tu na spotkanie 
z mieszkańcami w kolejnych latach. 
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Nasze gminne sprawy

–  Jaki jest stan budowy nowej kanalizacji 
w Białej?

–  Zgodnie z  harmonogramem trwa 
budowa nowej kanalizacji na ulicy 
Szynowice. W przyszłym roku planujemy 
skanalizowanie ulicy Świerczewskiego, 
w dalszej kolejności budowę kanalizacji 
na Opolskiej, częściowe prace będą 
wykonywane na ulicach Kościuszki 
i Prudnickiej. W ostatnim etapie pod-
łączone zostaną do miejskiej kanalizacji 
wsie Prężyna, Wasiłowice i Ligota.  
Planujemy zakończenie podłączenia 
do sieci Wasiłowic do 2017 roku.

–  Dlaczego do kanalizacji nie zostaną 
włączone pozostałe wsie bialskiej gminy?

–  Jesteśmy gminą posiadającą wsi roz-
rzucone na dużym obszarze, to byłoby 
zbyt kosztowne przedsięwzięcie, na ta 
Unia Europejska nie przyzna środki 
finansowe. Rozwiązanie problemów 
ściekowych gminy wymaga znaczących 
nakładów finansowych przekracza-
jących możliwości finansowe gminy. 
Wszystko więc zależy od finansowego 
wsparcia z zewnątrz. W przeszłości była 
koncepcja podłączenia miejscowości 
położonych w północnej części gminy 
do kolektora w Strzeleczkach. Byłyby 
ścieki te przekazywane do krapkowickiej 
oczyszczalni. Gmina Strzeleczki na 
razie dopiero rozpoczyna prace w tym 
kierunku. My jednak w  przyszłości 
takiego rozwiązania nie wykluczamy.

–  Czy żal Panu Burmistrzowi likwidacji 
szkoły średniej w Białej?

–  Żal, ale ta sprawa związana była 
z liczbą chętnych do nauki w bialskim 
liceum, a  okazało się, że zbyt mała 
liczba gimnazjalistów była chętna do 
podjęcia nauki w bialskim Liceum.

–  Prawdopodobnie powiat zamierza 
budynki po byłym Zespole Szkół 
przekazać dla naszej gminy?

–  Jeśli będzie taka decyzja powiatowych 
władz, będziemy rozważali różne 
warianty rozwiązań w tym zakresie. 
Jeśli okazałoby się, że młodzież jest 
chętna do nauki w szkole średniej pro-
wadzonej przez gminę to podejmiemy 
stosowne działania w tym kierunku. Są 
różne możliwości zagospodarowania 
obiektów po byłym Zespole Szkół, 
ale za wcześnie mówić o konkretach.

– Dziękuję za rozmowę.

z burmistrzem Białej
Arnoldem Hinderą
rozmawia 
Ryszard Nowak

Przed Wszystkimi Świętymi

Rokrocznie w drugiej połowie panuje wzmożony ruch na naszych cmenta-
rzach. Rodziny i bliscy osób zmarłych porządkują groby, przyozdabiają je 
kwiatami. Przez cały rok wiele kwiatów przyozdabia nagrobki, co jest po-

twierdzeniem naszej pamięci o bliskich zmarłych. Na szczęście w czasie prac 
porządkowych i odwiedzin miejsc pochówku zmarłych nie odnotowuje się  
przypadków kradzieży torebek lub innych cennych przedmiotów. 

Sukcesy 
bialskich 
piłkarzy

Seniorzy Polonii Białej, którzy 
w tym sezonie po wielu latach 
bezskutecznych starań o awans 

do klasy A awansowali i radzą sobie 
dobrze. Po kilku rozegranych me-
czach zanotowali większość zwy-
cięstw, co sprawia, że znajdują się 
w czołówce tabeli. To cieszy nie 
tylko piłkarzy, ale również kibiców, 
którzy swojej drużynie życzą kolej-
nych laurów. Piłkarze mają w swym 
gronie dobrego opiekuna - księdza 
wikarego z bialskiej parafii, który 
nie opuszcza żadnego meczu i za-
grzewa do walki polonistów. 

Kącik poetycki
Głaz Syzyfa
uwalany gliną
złowieszczych izmów,
spada z góry życia
druzgocąc po drodze
to co Bożym darem!

Czy głaz Syzyfa
może jeszcze rosnąć?
Przybierać na wadze.
gdy pchany pod górę.
Widocznie może 
wchłaniając twarde głowy,
zwierzęcość pchaczy,
nadętość pychy nadsiłaczy.
Opowiedziało po awansie
serce skamieniałe
schowane w tym głazie!

ks. Manfred Słaboń

W wieku 76 lat zmarła znana 
wielu mieszkańcom Białej 
poetka i pisarka – autorka 

kilku tomików wierszy, książek dla 
dzieci i książek autobiograficznych 
poświęconych jej walce z reżimem 
komunistycznym.
 Po II wojnie światowej osiadła wraz 
z rodzicami w Katowicach. Należała do 
Związku Więźniów Politycznych. Była 
również znaną działaczką społeczną. Przez 
trzydzieści lat pracowała w placówkach 
oświatowych jako nauczycielka.
 Przez kilka lat mieszkała również 
w  Białej. Należała jako członek do 
Związku Literatów Polskich im. Jana 
Pawła II w Chicago. Utrzymywała bliskie 
więzi przyjacielskie z naszą mieszkanką 
Anną Myszyńską.
 Pozostanie w  naszej pamięci jako 
pisarka i poetka, niestrudzona działaczka 
na rzecz walki o wolną Polskę.

Natalia Piekarska Poneta 
nie żyje

Łącznik, 12.III.2013 r.

PROMOCJA
Dachówka ceramiczna 

 TITANIA
firmy CREATON

Jacek Thiel

37,04 zł37,04 zł  brutto/m2
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TABELA NR 1

strona 3 z 4

Wyszczególnienie 
Ulgi i zwolnienia Potrącenia Struktura 

w zł w %%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dotacje  #  #  #  #  # 12,5 67,6 12,8

na zadania z zakresu adm. rządowej  #  #  #  #  # 9,1 65,6 9,4

na zadania własne  #  #  #  #  # 2,5 74,6 2,5

 #  #  #  #  # 0,3 78,2 0,3

dotacja rozwojowa (środki unijne)  #  #  #  #  # 0,6 68,2 0,6

Subwencja ogólna  #  #  #  #  # 52,8 57,1 54,2

część oświatowa  #  #  #  #  # 35,0 61,5 36,0

część wyrównawcza  #  #  #  #  # 17,6 50,0 18,1

część równoważąca  #  #  #  #  # 0,1 50,0 0,1

Dochody majątkowe                 -                       -                       -                       -                       -        2,6 27,2 2,7

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne  #  #  #  #  # 1,5 21,1 1,6

otrzymane z budżetu państwa                       -                              -        0,0 0,0 0,0

otrzymane ze środków europejskich  #  #  #  #  # 1,5 59,9 1,6

otrzymane z funduszy celowych                       -                              -         #  #  #  #  # 0,0 0,0 0,0

                      -                        -                       -                       -                       -                       -        0,0 0,0

środki krajowe                       -                        -                       -                       -                       -                       -        0,0 0,0

środki europejskie                       -                              -                              -        0,0 0,0

Dochody ze sprzedaży majątku                 -                       -                       -                       -                       -        1,1 45,5 1,1

Plan 
(po zmianach)

Dochody 
wykonane

(wpływy minus zwroty)

Dochody 
otrzymane

Obniżenie górnych 
stawek 

podatkowych

Umorzenie 
zaległości 

podatkowych

Rozłożenie na raty, 
odroczenie terminu 

płatności

Wskaźnik 
(3:2)

Struktura 
dochodów 
bieżących

 3 153 920       2 132 064       2 132 064      

 2 377 517       1 560 823       1 560 823      

 567 400       423 005       423 005      

na zadania realizowane na podstawie porozumień między 
jst  56 000       43 812       43 812      

 153 003       104 424       104 424      

 15 804 101       9 026 106       8 283 183      

 9 741 804       5 994 960       5 252 037      

 6 029 390       3 014 694       3 014 694      

 32 907       16 452       16 452      

 1 648 563       448 855       448 855      

 1 244 563       262 954       262 954      

 645 306      

 439 257       262 954       262 954      

 160 000      

Środki na inwestycje uzyskane z innych 
źródeł

 2 200       2 200      

 2 200       2 200      

 404 000       183 701       183 701      

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała - wydatki
TABELA NR 1

strona 2 z 4

                             Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za I półroczne 2013 r.                                       TABELA NR 1

Wyszczególnienie 
Ulgi i zwolnienia Potrącenia Struktura 

w zł w %%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

               -        100,0 53,0

Dochody bieżące                -        97,4 54,4 100,0

Dochody własne                -        32,1 47,1 33,0

podatek dochodowy od osób fizycznych                 -                       -                       -                       -                       -        6,3 41,7 6,4

podatek dochodowy od osób prawnych                 -                       -                       -                       -                       -        0,2 53,0 0,2

podatek rolny                 -                    345                     -        9,6 51,9 9,8

podatek od nieruchomości             821                     -        8,6 52,2 8,8

podatek leśny                        -                       -                       -                        7                     -        0,1 50,7 0,1

podatek od środków transportowych                -                       -                       -        0,3 53,8 0,3

                -                       -                       -                       -                       -        0,0 54,6 0,0

podatek od spadków i darowizn                       -                       -                       -                       -                       -        0,1 15,2 0,1

podatek od czynności cywilnoprawnych                 -                       -                       -                       -                       -        0,3 55,9 0,3

wpływy z opłaty skarbowej                        -                       -                       -                       -                       -        0,1 41,9 0,1

wpływy z opłaty eksploatacyjnej                       -                              -                        -                       -                       -                       -                       -        0,0 0,0 0,0

wpływy z opłaty targowej                    500                            -                              -                        -                       -                       -                       -                       -        0,0 0,0 0,0

wpływy z opłaty produktowej                       -                           494                         494      0,0 0,0

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                 -                       -                       -                       -                       -        0,7 75,0 0,8

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3,0 49,7 3,1

wpływy z usług                 -                       -                       -                       -                       -        1,0 54,6 1,0

0,2 92,5 0,2

pozostałe dochody                -        1,7 24,2 1,7

Plan 
(po zmianach)

Dochody 
wykonane

(wpływy minus zwroty)

Dochody 
otrzymane

Obniżenie górnych 
stawek 

podatkowych

Umorzenie 
zaległości 

podatkowych

Rozłożenie na raty, 
odroczenie terminu 

płatności

Wskaźnik 
(3:2)

Struktura 
dochodów 
bieżących

DOCHODY OGÓŁEM, 
z tego:

 32 278 582       17 104 899       16 271 612       334 084       87 056       16 738       9 907      

 30 630 019       16 656 044       15 822 757       334 084       87 056       16 738       9 907      

 11 671 998       5 497 874       5 407 510       334 084       87 056       16 738       9 907      

 2 565 069       1 070 202       972 874      

 50 000       26 517       33 696      

 3 152 000       1 634 874       1 634 874       68 075       9 079      

 2 810 000       1 467 113       1 467 113       237 823       87 056       16 393      

 46 350       23 505       23 505      

 101 400       54 510       54 510       28 186      

podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w 
formie karty podatkowej  12 000       6 548       6 423      

 60 000       9 114       9 114      

 102 000       56 972       56 882      

 30 000       12 583       12 583      

 5 000      

 170 000       127 423       127 423      

 1 031 840       512 338       512 338      

 320 000       174 718       174 718      

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości  40 000       36 982       36 982      

 1 175 839       283 981       283 981      

TABELA NR 1

strona 4 z 4

Wyszczególnienie 
Zaangażowanie Struktura 

ogółem

w tym wymagalne:

w zł w %%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

               -                       -                                                -        100,0 40,5

               -                       -                                                -        93,3 47,3

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                -                       -                                                -        44,4 47,6

dotacje                 -                       -                       -                                                -        9,2 52,5

obsługa długu                 -                       -                       -                                                -        0,7 17,6

świadczenia na rzecz osób fizycznych                -                       -                                                -        11,2 53,9

               -                       -                                                -        0,8 95,2

pozostałe wydatki bieżące                -                       -                                                -        27,0 44,4

               -                       -                                                -        6,7 13,6

                -        ###                -                                                -        0,6 56,0

Plan 
(po zmianach)

Wydatki
 wykonane

Zobowiązania wg stanu na koniec 
okresu sprawozdawczego

Wydatki, które nie wygasły 
z upływem roku budżetowego2) 

(art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych)

Wskaźnik 
(4:2)

powstałe w latach 
ubiegłych

powstałe w roku 
bieżącym

WYDATKI OGÓŁEM 
z tego:

 36 505 900       28 311 433       14 800 263       529 424      

Wydatki bieżące 
z tego:

 29 169 065       23 786 093       13 801 788       526 054      

 13 825 499       13 304 895       6 576 579       397 673      

 2 586 614       2 586 556       1 358 840      

 554 000       97 557       97 557      

 3 062 343       2 448 305       1 651 375       11 967      

na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów 
z udziałem środków europejskich  121 064       115 277       115 277      

 9 019 544       5 233 503       4 002 160       116 414      

Wydatki majątkowe                                               
  z tego:

 7 336 835       4 525 340       998 475       3 370      

finansowane i współfinansowane z programów i 
projektów z udziałem środków europejskich

 146 422       81 987       81 987      

WYNIK OGÓŁEM 
(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)

-4 227 318       2 304 636      

 WYNIK BIEŻĄCY 
 (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)

 1 460 954       2 854 256      

 WYNIK MAJĄTKOWY 
 (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)

-5 688 272      -549 620      
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 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała - dochody

Strona 1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykonanie dochodów budżetu gminy Biała za I półrocze 2013 r. wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia

w zł.

Wyszczególnienie § Plan Wykonanie % wykonania

A. Dochody bieżące 54,4 97,4

I. Dochody własne, w tym: 47,1 33,0
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 41,7 19,5
2 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 53,0 0,5
3 Podatek od nieruchomości 0310 52,2 26,7
4 Podatek rolny 0320 51,9 29,7
5 Podatek leśny 0330 50,7 0,4
6 Podatek od środków transportowych 0340 53,8 1,0

7 0350 54,6 0,1

8 Podatek od spadków i darowizn 0360 15,2 0,2
9 Opłata od posiadania psów 0370 78,7 0,0
10 Wpływy z opłaty produktowej 0400 0 494 Błąd:522 0,0
11 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 41,9 0,2
12 Wpływy z opłaty targowej 0430 500 0 0,0 0,0
13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 0 0,0 0,0

14 0470 92,5 0,7

15 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 75,0 2,3

Lp.
Udział w 

strukturze

30 630 019 16 656 044

11 671 998 5 497 874
2 565 069 1 070 202

50 000 26 517
2 810 000 1 467 113
3 151 000 1 634 874

46 350 23 505
101 400 54 510

Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

12 000 6 548

60 000 9 114
3 100 2 440

30 000 12 583

5 000

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości

40 000 36 982

170 000 127 423

Strona 2

16 0490 1,6 0,9

17 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 55,9 1,0
18 Wpływy z różnych opłat 0690 54,6 5,3

19 0750 49,7 9,3

20 Wpływy z usług 0830 54,6 3,2
21 0970 37,3 1,6

odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogę

0

57,1 ---

odpłatności za pobyt w domu starców 53,4 ---

22 2700 75,0 0,1

23 Pozostałe dochody 57,0 11,5

II. Dotacje celowe, w tym: 67,6 12,8

1 2010 65,6 73,2

2 na zadania własne 2030 74,6 19,8

3 68,2 4,9

4 2310 78,2 2,1

III. Subwencja ogólna, w tym: 2920 57,1 54,2
1 część oświatowa 61,5 66,4
2 część wyrównawcza 50,0 33,4

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw

610 000 9 590

102 000 56 972
102 957 56 243

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych

1 031 840 512 338

320 000 174 718
Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in: 241 472 90 054

6 000 4 074

planowany zwrot  środków z funduszu sołeckiego 
za 2011 r.

90 000

środki z Urzędu Pracy na prace publiczne i 
społecznie użyteczne

50 500 28 840

62 000 33 088

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin

4 000 3 000

215 310 122 656

3 153 920 2 132 064

na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej

2 377 517 1 560 823

567 400 423 005

realizowanych w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich

2007/
2009

153 003 104 424

realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego

56 000 43 812

15 804 101 9 026 106
9 741 804 5 994 960
6 029 390 3 014 694

Strona 3

3 część równoważąca 50,0 0,2

B. Dochody majątkowe, w tym: 27,2 2,6

I. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne, w tym: 21,1 58,6

1 z budżetu państwa 6330 0 0,0
2 z państwowych funduszy celowych 6260 0 0,0 ---
3 ze środków europejskich 6207 59,9 ---

II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł 0 0,0 0,5

1 środki pochodzące z innych źródeł 6290 0 0,0 ---

III. Dochody ze sprzedaży majątku 45,5 40,9

Ogółem dochody 53,0 100,0

32 907 16 452

1 648 563 448 855

1 244 563 262 954

645 306
160 000
439 257 262 954

2 200

2 200

0760/ 
0770

404 000 183 701

32 278 582 17 104 899
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złote gody
Maria i Wiesław Fików zam. Biała ślub: 01.10.1963 r.

Małgorzata i Jan Lemko zam. Biała ślub: 12.10.1963 r.
Maria i Alojzy Fogel zam. Olbrachcice ślub: 12.10.1963 r.

Maria i Józef Sokoll zam. Łącznik ślub: 19.10.1963 r.

Wycięto
zdrowe drzewa

Za basenem w Białej przy ul. Koraszewskiego wycięte zostały zdrowe 
drzewa rosnące po obu stronach poboczy tej drogi. Donieśli 
nam o tym rzekomo skandalicznym postępku niektórzy miesz-

kańcy. Na zdjęciach pokazujemy wycięte drzewa. Zapachniało skandalem.
 Po sprawdzeniu okazało się, że wycięcie pochylonych w kierunku drogi 
drzew stwarza zagrożenie dla przebiegającej tam linii energetycznej, za-
tem wycinka ich była uzasadniona względami bezpieczeństwa.

Dokumenty z wieży kościelnej
O znajdujących się dokumen-

tach umieszczonych w kuli 
na zwieńczeniu wieży ko-

ścioła parafialnego w Białej pisa-
liśmy w poprzednim wydaniu na-
szej gazety.

 Jak informuje proboszcz o. Fran-
ciszek Bieniek jeden z dokumentów 
napisanych przed 1853 r. został 
sporządzony przez ówczesnego 
bialskiego proboszcza. W trakcie 
tłumaczenia są również dokumenty 
pisane ręcznie w niemieckim języku 
w stylu gotyckim. Ponadto w tubie 
znajdowały się nuty z  utworami 
muzycznymi. Wszystkie te doku-
menty zostaną poddane badaniom 
i tłumaczeniu. Wówczas będziemy 
mogli bliżej przedstawić informacje 
w tej sprawie.

Runda jesienna nowego 
sezonu p i ł ka r sk ie go 
2013/2014 małymi kro-

kami zbliża się ku końcowi.

 Bardzo dobrze radzą so-
bie w klasie A seniorzy z Bia-
łej, jako beniaminek zajmuje 
bardzo wysokie miejsce w ta-
beli i  jeżeli utrzyma obecną 
dyspozycję to może sprawić 
wielką niespodziankę na ko-
niec sezonu. Trochę gorszy 
początek sezonu w tej samej 
klasie mieli seniorzy z Po-
górza, którzy grali nieźle ale 
tracili punkty. Obecnie grają 
dobrze i zdobywają punkty. 
Unifikacja rozgrywek mło-
dzieżowych spowodowała, 

Piłkarska jesień
że obecnie w naszej gminie 
mamy mniej drużyn trampka-
rzy. Pierwsza liga juniorów to 
obecnie chyba za wysoka klasa 
dla młodych piłkarzy z Białej, 
którzy zamykają tabelę. 
 O wiele lepiej radzą sobie ju-
niorzy młodsi z Pogórza, któ-
rym niewiele brakuje aby zostać 
liderem swojej grupy w II lidze. 
W tej kategorii wiekowej mamy 
jeszcze zespół z Olbrachcic, 
ale jego zdobycz punktowa nie 
jest imponująca. W drugiej lidze 
trampkarzy mamy dwie Polo-
nie. Ta z Pogórza to ścisła czo-
łówka, a ta z Białej walczy aby 
nie zostać czerwona latarnią 
w swojej grupie.

informujemy
sympatyków 

KS Polonia Biała
i miłośników sportu

że zamierzamy przystąpić do opracowania 
monografii klubu sportowego w Białej w okre-
sie przedwojennym i powojennym. Dlatego 
zwracamy się do wszystkich, którzy dysponują 
pamiątkami ( zdjęciami, plakatami, komunikata-
mi, pucharami, wycinkami prasowymi, tabelami), 
aby je udostępnili, zostaną one zwrócone po 
ich zeskanowaniu. Materiały należy przekazy-
wać bezpośrednio do Joachima Kosza lub u 
pracowników Gminnego Centrum Kultury w 
Białej (tel. 77 4387 026 w.22.
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Większość mieszkańców stawia przy swoich posesjach estetyczne 
drewniane altany. Jerzy Kosmala z Wasiłowic na budowę murowa-
nej altany przeznaczył miejsce na swoim podwórku. Zbudował ją 

po wyburzeniu części murowanego silosu. Przy budowie altany wsparły go 
dzieci. Tu pan Jerzy spędza wolne od pracy chwile ze swoją żoną Stefanią. 

Tradycyjnie, rokrocznie w październiku w szkołach podstawowych od-
bywa się uroczyste pasowanie na ucznia, uczniów klas pierwszych. 
W tym roku nowo przyjętych w skład szkolnej społeczności zostało 29 

uczniów dwóch klas pierwszych. Uroczystość pasowania miała odświętny 
charakter. Zorganizowana została krótka część artystyczna, swoimi arty-
stycznymi umiejętnościami popisali się również pierwszoklasiści. Do klasy 
pierwszej w obecnym roku szkolnym uczęszcza tylko jeden sześciolatek.

Pasowanie na ucznia

Opolski Hipokrates

W piątym plebiscycie „Opol-
ski Hipokrates” organizowa-
nym przez Redakcję „Nowej 

Trybuny Opolskiej” jednym z dwóch 
laureatów został dr. n. med. Zdzi-
sław Juszczyk z bialskiego szpi-
tala, który kieruje tą placówką me-
dyczną od 1979 r.

 Bialski szpital składa się z  oddziału 
wewnętrznego i Oddziału Niewydolności 
Serca. Kardiologia inwazyjna przedłuża życie.
 Dr Juszczyk jako pierwszy na Opolsz-
czyźnie wprowadził badania ultrasono-
graficzne, które są obecnie standardowym 
badaniem w diagnostyce. Ma w swoim 
dorobku pięćdziesiąt prac naukowych na 

temat kardiologii. Cały czas pracuje dla 
Europejskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego. Znany jest również za granicą.
 Bialski szpital posiada także certyfikat 
przyznany przez Centrum Monitorowa-
nia Jakości. Credo szpitala zawiera się 
w zdaniu umieszczonym przy wejściu 
do placówki – „Pomagamy ludziom 
odzyskać zdrowie”. Dr n. med.
 Zdzisław Juszczyk podkreśla, że na 
ten sukces pracowali wszyscy – zatrud-
nieni w placówce lekarze, pielęgniarki 
i personel pomocniczy.
 Starosta prudnicki Radosław Rosz-
kowski jest pełen uznania dla jakości 
pracy szpitala w Białej, który cieszy się 
od wielu lat zaufaniem pacjentów.

Zaśmiecony 
chodnik

Od kilku lat chodnik naprzeciwko 
bialskiego szpitala przy ulicy 
Moniuszki jest zaśmiecony, 

zwłaszcza w okresie jesiennym przez li-
ście opadające z drzew które rosną w 
przyzamkowym parku. Jadąc w kierunku 
ul. Nyskiej prawą stronę chodnika na bie-
żąco sprzątają pracownicy szpitala. Po-
dobno chodnik po lewej części ulicy na-
leży do drogi powiatowej, a być może wła-
ścicieli zamku. Szpital w Białej odwiedza 
wiele osób z różnych części wojewódz-
twa i nie wydaje najlepszego świadectwa 
porządkom w mieście.

Nietypowa altana
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 Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnie-
nie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przed-
szkolach w tym z oddziałami integracyjnymi, w innych for-
mach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 
14a ust. 1a ustawy o systemie oświaty, tj. punktach i zespo-
łach przedszkolnych, a także w szkołach podstawowych oraz 
gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi, o których 
mowa w art. 5 ust. 5 wspomnianej wyżej ustawy.
 Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i pla-
cówek wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji nad-
zorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacją obowiąz-
ków określonych w ustawie o systemie oświaty. Organ pro-
wadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.
 Od 1 września 2012r. struktura prowadzonych przez gminę 
Biała placówek oświatowych wygląda następująco:
1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej ul. Tysiąclecia 16 

w skład, którego weszły:
 •  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkie-

wicza w Białej z klasami I-VI i szkołami filialnymi z kla-
sami I-III w Gostomi, Radostyni i Śmiczu.

 •  Przedszkole w Białej z oddziałami zamiejscowymi w Prę-
żynie, Solcu, Gostomi, Śmiczu i Ligocie Bialskiej

2.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 
4a w skład, którego weszły:

 •  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łącz-
niku z Filią Szkoły w Pogórzu z klasami I-III.

 •  Publiczne Przedszkole z  oddziałami zamiejscowymi 
w Brzeźnicy, Chrzelicach i Pogórzu

 •  Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku
3. Publiczne Gimnazjum w Białej
 W  roku szkolnym 2012/2013 na terenie Gminy Biała 
funkcjonowała również Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
z klasami I-VI i oddziałem przedszkolnym w Grabinie oraz 
Punkt Przedszkolny w Kolnowicach, który z dniem 2 stycz-
nia 2013r. został przekształcony w Niepubliczne Przedszkole.
Funkcje kierownicze w placówkach oświatowych Gminy 
Biała pełnią: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej- 
Pan Lesław Czerniak, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Łączniku – Pan Janusz Siano, w Publicznym Gimnazjum 
w Białej –Pan Wojciech Szukalski

PRZEDSZKOLA
Liczba dzieci w przedszkolach w roku szkolnym 2012/2013:
ogółem 359 • w tym w wieku 3‒5 lat 275 • w wieku 6 lat: 84
–  Liczba oddziałów przedszkolnych: 16 w tym: 1 Oddział 

Przedszkolny w strukturze Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej w Grabinie.

– liczba dzieci uczęszczających z terenu Gminy Biała: 16
    i Niepubliczne Przedszkole w Kolnowicach – 1 oddział
– liczba dzieci uczęszczających z terenu Gminy Biała: 17
Ogółem w  minionym roku szkolnym funkcjonowało 16 
oddziałów przedszkolnych, objętych wychowaniem przed-
szkolnym było 359 dzieci.

SZKOŁY PODSTAWOWE
– 2 szkoły podstawowe z klasami I-VI prowadzone przez gminę
w tym 4 filie z klasami I-III i 1 Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa z klasami I-VI i oddziałem przedszkolnym w Grabinie.
Liczba uczniów ogółem – 576 • Liczba oddziałów – 39  w tym:

kl. I – l. ucz. 90 l. oddz. 7
kl. II – l. ucz. 78 l. oddz. 8

kl. III – l. ucz. 97 l. oddz. 8
kl. IV – l. ucz. 113 l. oddz. 6
kl. V – l. ucz. 105 l. oddz. 5
kl. VI – l. ucz. 93 l. oddz. 5

Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 14,77
GIMNAZJA

Liczba szkół – 2 • Liczba oddziałów: 14 • Liczba uczniów 
ogółem 295 – w tym:

kl. I – l. ucz. 86 l. oddz. 4
kl. II – l. ucz. 107 l. oddz. 5

kl. III – l. ucz. 102 l. oddz. 5
 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21,08
Ogólna liczba uczniów w szkołach i przedszkolach: 1 230
Ogólna liczba oddziałów: 71
 Liczba dzieci objęta wychowaniem przedszkolnym w przed-
szkolach prowadzonych przez gminę wyniesie ok. 302, w tym 
222 dzieci w wieku 3‒5 lat i 80 – 6 latków, co daje ok. 73% 
populacji przedszkolnej (3‒6lat).
 Czynne będzie również Niepubliczne Przedszkole w Kol-
nowicach i oddział przedszkolny w strukturze Niepublicz-
nej Szkoły podstawowej w Grabinie.
 W przedszkolu w Białej funkcjonować będzie oddział inte-
gracyjny, jako kontynuacja procesu integracji dzieci zdro-
wych z niepełnosprawnymi.

o realizacji w Gminie Biała zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013
i przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014INFORMACJA

 Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach dostosowane 
jest do liczby godzin nauczycielskich i wyniesie ogółem 18 
nauczycieli pełnozatrudnionych.
 Ponadto w przedszkolu w Białej zatrudniony jest logopeda 
i psycholog stanowiący wsparcie we wczesnym wspomaga-
niu rozwoju dziecka i nauczyciel wspomagający z odpowied-
nimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
Organizacja szkół według Arkuszy organizacyjnych w roku szkolnym 2013/2014

Lp. Szkoła L. oddz. L. ucz. Śr. l. ucz./oddz.
1 ZSP w Białej 15 360 24
2 ZSP w Łączniku 13 226 17,39

Razem 28 586 20,93
3 PG w Białej 10 202 20,20

Razem 10 202 20,20
Ogółem 38 788 20,74

 Powyższa tabela zawiera dane z Arkuszy organizacyj-
nych szkół, które zostały zatwierdzone w miesiącu maju 
b.r. Aneksy do Arkuszy, uwzględniające ewentualne zmiany 
zostaną przedstawione do zatwierdzenia z początkiem roku 
szkolnego, a ostateczna liczba uczniów i zatrudnienie wyni-
kać będzie ze sprawozdań sporządzonych do bazy Systemu 
Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2013r.

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy na 
stopień nauczyciela:

1. Kontraktowego – 4
2. Mianowanego – 3
3. Dyplomowanego – 3

ORGANIZACJA DOWOŻENIA UCZNIÓW
 Uczniowie dowożeni będą komunikacją publiczną przez 
firmę – ARRIVA z wykorzystaniem Gimbusa szkolnego, 
wydzierżawionego przez gminę temu przewoźnikowi. Ogó-
łem dowozem objętych zostanie ok. 466 uczniów.
 Opiekę nad uczniami w czasie przejazdów sprawują opie-
kunowie wyznaczeni przez dyrektorów szkół. Koordynacja 
dowozów sprawowana będzie przez dyrekcje Szkoły Podsta-
wowej w Białej.
 Jednocześnie gmina Biała realizuje obowiązek wynikający 
z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zapew-
nienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu do szkół. W okresie od września 
2012r. do czerwca 2013r. wydano na ten cel 23 591,60 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
 Uczniowie potrzebujący wsparcia otrzymali pomoc mate-
rialną w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy pomocy 
skorzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjanych, którzy zamieszkują w gminie Biała.,
 dożywianie
 Gmina Biała uczestniczy w rządowym programie doży-
wiania uczniów. Szkoły i przedszkola organizują dożywianie 
uczniów, którzy kwalifikują się do tej formy pomocy w sto-
łówkach szkolnych i przedszkolnych.
 Z tej formy pomocy skorzystało w ubiegłym roku szkol-
nym 72 uczniów. Decyzję o przyznaniu pomocy w zakresie 
dożywiania podejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 
na wniosek rodziców, dyrektorów szkół i przedszkoli i z wła-
snego rozpoznania środowiskowego.
 Jednocześnie w placówkach oświatowych prowadzone są 
programy mające na celu propagowanie zdrowego sposobu 
odżywiania min.: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.
 pomoc uczniom niepełnosprawnym
 Organizacja szkól i przedszkoli w gminie Biała obejmuje 
działania na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Dla dzieci 
w wieku przedszkolnym utworzony jest w przedszkolu w Bia-
łej oddział integracyjny, a dla uczniów szkół podstawowych 
utworzone zostały dwie klasy integracyjne w Szkole Podsta-
wowej w Białej. Praca w tych oddziałach zorganizowana jest 
według zasad ustalonych w przepisach oświatowych zapew-
nieniem opieki drugiego nauczyciela z odpowiednimi kwa-
lifikacjami do pracy z uczniem niepełnosprawnym.
 Nauczanie indywidualne organizowane jest przez dyrek-
torów szkół na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej – objęci są nim uczniowie, którzy ze względów 
zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły lub realizują 
zajęcia indywidualne na terenie szkoły.
 Decyzja o przyznaniu nauczania indywidualnego podej-
mowana jest przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowa liczba 
godzin lekcyjnych prowadzonych zajęć w domu i w szkole, 

ustalana jest w porozumieniu z organem prowadzącym.  
Środki finansowe na realizację tej formy nauczania zabez-
pieczone są w planach finansowych szkół, które prowadzą 
nauczanie indywidualne.
 Ogółem liczba uczniów i dzieci posiadających orzeczenie 
poradni psychologiczno-pedagogicznej o niepełnospraw-
ności wynosi 20 osób dodatkowo dwoje dzieci objętych jest 
wczesnym wspomaganiem rozwoju.

FINANSOWANIE OŚWIATY
 Budżet oświaty wynika głównie z otrzymywanej subwen-
cji oświatowej i dochodów własnych gminy. Każda gmina 
otrzymuje środki finansowe w postaci subwencji oświato-
wej w zależności od liczby uczniów.
 Subwencja oświatowa nie obejmuje zadań związanych 
z  prowadzeniem przedszkoli, oddziałów integracyjnych 
w przedszkolach ogólnodostępnych oraz zadań związanych 
z dowożeniem uczniów do szkół.
 Powyższe zadania finansowane są w całości przez gminę 
gdyż są zadaniami własnymi gminy.
 Obsługę finansową szkół i przedszkoli prowadzi Biuro 
Obsługi Szkół Samorządowych, które na bieżąco wyko-
nuje zadania dla szkół i przedszkoli wynikające z przepi-
sów prawa finansowego.
 W roku szkolnym 2012/2013 pozyskano środki finan-
sowe z funduszy unijnych – Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na realizację projektów realizowanych w szkołach 
i przedszkolach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
Priorytet IX. 9.1.1 i 9.1.2. realizowano projekt pn.: Szkoła 
horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II – 
wartość projektu 213 143,00 zł.

BAZA OŚWIATOWA
 W okresie sprawozdawczym czyniono wszelkie starania 
mające na celu poprawę bazy lokalowej placówek i wyposa-
żenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
 Wyposażenie placówek oświatowych uległo znaczącej popra-
wie również w wyniku zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych 
w ramach realizowanego projektu unijnego. Przygotowując się 
do nowego roku szkolnego 2012/2013 w szkołach i przedszko-
lach wykonano liczne remonty mające na celu poprawę bez-
pieczeństwa uczniów i warunków w placówkach oświatowych:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej:

PSP Biała, PP Biała
–  wymiana drzwi
–  malowanie sanitariatów i pomieszczeń kuchennych,
–  wymiana części kanalizacji i rur wodnych,
–  wymiana całościowa instalacji elektrycznej i założenie 

instalacji internetowej oraz monitoringu na sali gimna-
stycznej z przyległymi pomieszczeniami,

–  remont pomieszczenia intendentki Zespołu
Oddział PP w Prężynie
–  wymiana podłogi w pomieszczeniach
–  malowanie pomieszczeń
Gostomia
–  Przygotowanie pomieszczeń w budynku szkoły filialnej 

na przeniesienie oddziału przedszkolnego
–  wymiana części ogrodzenia przy placu zabaw filia PSP 

w Gostomii (08-09),
–  wymiana podłoża dojścia do oddziału przedszkolnego (08-09)
–  wymiana rynien
Filia PSP Radostynia
–  wymiana rynien, montaż wywietrzników szamba,
Filia Śmicz
– zabezpieczenie piwnicy przed zalaniem, remont pomiesz-
czenia na salę multimedialną, remont części kanalizacji.

2. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łączniku:
–  przedszkole w Łączniku – termomodernizacja (03-04. 2013)
–  poszerzenie korytarzy PSP budynek 4b (08.2013)
–  malowanie korytarzy PSP budynek 4b (08.2013)
–  remont klatki schodowej w filii w Pogórzu
–  wymiana okien – budynek w Brzeźnicy
–  przebudowa placu zabaw PSP w Łączniku, Pogórzu 2012
–  zamontowanie monitoringu w PSP w Łączniku na placu 

zabaw przedszkola
–  PSP Łącznik – termomodernizacja (08-09.2013)

3. Publiczne Gimnazjum w Białej:
–  remont sanitariatów w bloku sportowym
–  wymiana w całym bloku sportowym instalacji elektrycznej
–  odnowienie dwóch gabinetów
 Koszty dokonanych inwestycji w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Biała – wg stanu na 09.2013r. 
wyniosły 139 271,09 zł.

Opracowała Jadwiga Małota
– podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych
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Dzielnicowi w BiałejMistrzostwa 
Opolszczyzny Rejon służbowy nr 13 

st. sierż. Mateusz Hellebrand
tel. 77-438-71-60

Obsługuje ulice na terenie Białej: 
Aleja PKP, Arki Bożka, Armii Ludowej, 
Jana i Karola Augustynów, Czarna, 
Głogówecka, Góra Wolności, Kiliń-
skiego, Jana Kochanowskiego, Kołłątaja, 
Kopernika, Ks. Karola Koziołka, Alfreda 
Liczbańskiego, Lipowa, Łąkowa, 1-go 
Maja, Moniuszki, Nyska, Opolska, 
Oświęcimska, Parkowa, Plac Zamkowy, 
Traugutta, Aleksandra Zawadzkiego, 
Franciszka Suchego, Prudnicka, Bronislawa Koraszewskiego, Stanisława Staszica, 
składowa, Hanki Sawickiej, Św. Kamila, Krotka, Piotra Skargi, Reymonta, Rynek, 
Szkolna, Szynowice, Świerczewskiego, Walowa, Tysiąclecia, kościuszki, Stare Miasto, 
Stawowa, Wodociągowa, Ogrodowa, Adama Asnyka, Josepha von Eichendorfa.

Rejon służbowy nr 15
mł. asp. Arkadiusz Krupiński
tel. 77-438-71-60

Obsługuje miejscowości: Radosty-
nia, Ligota Bialska, Górka Prudnicka, 
Frącki, Pogórze, Kolonia Otocka, Otoki, 
Wasilowice, Śmicz, Prężyna, Miłowice, 
Kolnowice, Laskowiec, Grabina, Brzeźnica.

Rejon służbowy nr 14
sierż. sztab. Szymon Dorożyński
tel. 77-438-71-60

Obsługuje miejscowości: Łącznik, 
Gostomia, Nowa Wieś, Solec, Wilków, 
Mokra, Rostkowice, Krobusz, Chrzelice, 
Dębina, Browiniec, Józefów, Czartowice, 
Olbrachcice, Ogiernicze.

Tydzień po „II Pucharze Burmi-
strza Białej w Kolarstwie Gór-
skim” odbyły się w Głucho-

łazach Mistrzostwa Opolszczyzny 
w tej samej dyscyplinie. Do Głu-
chołaz, które w środowisku kola-
rzy górskich jest uznawane za jedno 
z najlepszych miejsc do uprawiania 
tego sportu w Polsce ściągnęły naj-
lepsze ekipy z regionu w tym White 
MTB Team Biała. Nasi zawodnicy ry-
walizowali o tytuły najlepszych na 
Opolszczyźnie.

 Jako pierwsza rywalizację rozpoczęła 
Żaneta Karwat w kategorii dzieci młodsze. 
Do pokonania miała jedno okrążenie 
trasy i 14 rywalek. Przejazd zajął jej 3.34 
sekundy, na metę wjechała jako druga, 
przegrywając jedynie z  zawodniczką 
z Tych ale jako pierwsza z województwa 
Opolskiego z 3 sekundową przewagą nad 
drugą zawodniczką z naszego regionu! 
Nasza najmłodsza zawodniczka, w świet-
nym stylu zakończyła sezon tytułem 
Mistrzyni Województwa Opolskiego!
Po dzieciach na starcie ustawiły się 
żaczki i nasza reprezentantka Paulina 
Jargosz. Kolejna z naszych reprezentantek 

spisała się znakomicie ustępując miejsca 
jedynie bardzo doświadczonej jak na 
swój wiek Laury Wójcik z LZS Ziemia 
Brzeska. Paulina do wicemistrzostwa 
Opolszczyzny Amatorów ze Skarbiszowic 
dorzuciła srebro wśród zawodniczek 
licencjonowanych!
 W żakach wystartowało 16 zawodników 
w  tym 3 zawodników WMT: Marcin 
Karwat, Rafał Brylka i Kamil Jargosz. 
Chłopakom przyszło rywalizować 
z doświadczonymi kolarzami, przyzwy-
czajonymi do stresu jaki generuje start 
w tak ważnych zawodach. Z tego wyścigu 
chłopaki mieli wynieść sporo nauki, 
mieli obserwować lepszych zawodników 
uczyć się techniki na trudnej trasie oraz 
interakcji z  licznymi zawodnikami. 
Z zamiarem nauki Marcin, Rafał i Kamil 
ruszyli na trasę. Do mety przyjechali na 
świetnych pozycjach i tak Kamil Jargosz 
wywalczył brązowy medal Mistrzostw 
Opolszczyzny, Rafał dojechał na 5 pozycji 
a Marcin 8. Najszybsi okazali się zawodnicy 
z  KTUKOL Głuchołazy. Rywalizacja 
w tak ciężkich zawodach z pewnością 
zaprocentuje w przyszłości i liczymy że 
z poza wyznaczonego w Głuchołazach 
poziomu już schodzić nie będą.

 W niezwykle mocno obsadzonej kate-
gorii młodziczek wystartowała Karolina 
Ivakh. Dziewczyny do pokonania miały 
3 okrążenia ciężkiej technicznie trasy. 
Na starcie ustawiło się 14 zawodniczek. 
Najszybsza okazała się Maja Drelak ze 
Stobrawy Kluczbork, którą przyjemność 
mieliśmy oglądać także w Białej. Karolina 
pojechała z  wielkim zaangażowaniem, 
rywalizując z  zawodniczkami, które 
już po 3 lub 4 lata ścigają się po trasach 
MTB. Pomimo groźnego upadku na 
trasie, nasza zawodniczka nie poddała 
się, wskoczyła na rower i przyjechała na 
wspaniałym 3 miejscu! Brązowy medal 
był wynagrodzeniem za trud przejechania 
ciężkiej trasy oraz odniesione zadrapania 
i siniaki.
 Swój pierwszy start w barwach klubu 
zaliczył Paweł Głombica. Nie każdy od-
ważyłby się debiutować w tak trudnych 
zawodach, ale nie było to problemem dla 
Pawła. W kategorii młodzik wystartowało 
26 zawodników. W klasyfikacji Mistrzostw 

Opolszczyzny nasz zawodnik zajął 7 
miejsce! Była to z pewnością wspaniała 
lekcja dobrego kolarstwa.
 W kategorii junior młodszy o tytuł 
najlepszego w Opolszczyźnie rywalizował 
Dawid Kauczor. Niestety z  powodu 
kontuzji musiał się wycofać z rywalizacji 
na 2 okrążeniu.
 Z powodu problemów ze sprzętem 
nie mógł wystartować ostatni z naszych 
reprezentantów Marcin Machaj.
 Z Mistrzostw Opolszczyzny zawod-
nicy White MTB Team Biała przywieźli 
jeden złoty, jeden srebrny i dwa brązowe 
medale. Wszyscy nasi reprezentacji 
trenują w  klubie od niespełna roku. 
Wyniki, które osiągnęli w tym sezonie 
napawają olbrzymią radością. W krótkim 
czasie dziewczyny i chłopcy wspięli się 
na poziom mistrzowski. Progres jaki 
uczynili wszyscy zawodnicy WMT jest 
ogromny. Dzięki umiejętnościom jakie 
nabyli w tym roku mogą nazywać siebie 
„kolarzami górskimi”. 
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Znajomym, sąsiadom oraz wszystkim którzy wzięli udział 
w pogrzebie naszego syna i brata

śp. Marka Wojtali
szczere wyrazy podziękowania 

składają
rodzice i bracia

Wszystkim, którzy pomagali
w ostatnich dniach życia mojego męża 

Jana Wieja
a w szczególności dr. Barnatowi, pielęgniarkom Caritasu 

Judycie i Teresie, pani Gabrieli, proboszczowi Piotrowi Koziolowi,  
sąsiadom i znajomym oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 

w modlitwie i pogrzebie podziękowania składa
żona Weronika

• 08.10. 2013 r. w Białej sprawca do-
konał oszustwa przy sprzedaży samo-
chodu na portalu internetowym Oto-
-Mot. Kupujący poniósł stratę w kwo-
cie 6.000 zł. 

• 10.10.2013 r. w Białej mieszkaniec 
lat 43 uchylał się od płacenia alimen-
tów na rzecz nieletniej córki.

• W okresie od 23.09. do 10.10. 
na terenie gminy zatrzymano sied-
miu nietrzeźwych rowerzystów, 
w tym trzech kierujących jednośla-
dami wbrew orzeczonym zakazom 
sądowym. Przypadki te miały miej-
sce w Łączniku, Brzeźnicy, Pogórzu 
i na trasie Krobusz – Radostynia

K R E D Y T Y
• gotówkowe

/ konsolidacyjne
• dla osób fizycznych

• na działalność
gospodarczą

 • dla rolników 
bez poręczycieli
i zabezpieczeń

tel. 784-07-17-19

Wszystkim podatnikom 
podatku dochodowego, 
którzy w 2013 r. przeka-

zali 1 % podatku dochodowego 
na rzecz Stowarzyszenia Bialska 
Orkiestra Dęta serdeczne po-
dziękowanie
 Składa Zarząd i członkowie  
Bialskiej Orkiestry Dętej

Sprzedam kawalerkę 30 m2 w Białej, osobną kuchnię, 
mieszkanie z  balkonem i  piwnicą. Okna PCV. Meble 
w kuchni na wymiar ze sprzętem AGD. Mieszkanie goto-
we do wprowadzenia się. Kontakt tel. 48 607 816 919.

Salon Fryzjerski 
dla Zwierząt 
• strzyżenie według życzeń klienta • obcinanie pazurków •
• kąpanie wszystkich psów w wysokiej jakości 
kosmetykach  • trymowanie (80%  mniej sierści na 

dywanie) •  kosmetyka oczu i uszu •

ul. Kościelna 13, 47-364 Strzeleczki, tel. 660 542 521

Podziękowanie

Odeszli
Urszula Kauczor ur. 1972 r. zm. 16.09.2013 r. zam. Biała

Bronisław Kulka ur. 1933 r. zm. 18.09.2013 r. zam. Radostynia

Karol Olszynka ur. 1935 r. zm. 20.09.2013 r. zam. Nowa Wieś Prudnicka

Paulina Fiołka ur. 1931 r. zm. 20.09.2013 r. zam. Browiniec Polski

Jerzy Nowak ur. 1942 r. zm. 23.09.2013 r. zam. Rostkowice

Brygida Siano ur. 1948 r. zm. 28.09.2013 r. zam. Krobusz

Józef Chwałek ur. 1922 r. zm. 28.09.2013 r. zam. Gostomia

Marek Wojtala ur. 1978 r. zm. 28.09.2013 r. zam. Biała

Elfryda Hupka ur. 1936 r. zm. 30.09.2013 r. zam. Rostkowice

Izabela Wierzbicka ur. 1950 r. zm. 01.10.2013 r. zam. Chrzelice

Jan Wieja ur. 1935 r. zm. 02.10.2013 r. zam. Nowa Wieś Prudnicka

Róża Kusber ur. 1930 r. zm. 07.10.2013 r. zam. Otoki

Alojzy Kołek ur. 1933 r. zm. 07.10.2013 r. zam. Pogórze

Franciszka Bartnik ur. 1923 r. zm. 09.10.2013 r. zam. Laskowiec

Marie Wolny ur. 1924 r. zm. 11.10.2013 r. zam. Nowa Wieś Prudnicka

Panu Burmistrzowi wszystkim pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Białej oraz pracownikom spółki 
Wodociągi i Kanalizacja  za przeprowadzony remont 

i położenie nowej elewacji na budynku przy ul. 1-go Maja 
34 w Białej serdeczne podziękowania składają wdzięczni 
najemcy lokali mieszkalnych 
 Leokadia Usowicz i Marcin Scholz

BIOMED OŚRODEK REHABILITACJI
Magdalena Bugajska

Biała, ul. Opolska 18/1
rejestracja 691 785 050

LECZENIE PIJAWKĄ LEKARSKĄ - żylaki, trudno 
gojące się rany, obrzęki, zakrzepy, choroba 

zwyrodnieniowa, zapalenie zatok i inne

LASEROTERAPIA
ULTRADŹWIĘKI

MAGNETOTERAPIA
KRIOTERAPIA

HIRUDOTERAPIA
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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

Wynajem namiotów

- namiot 4 x 8  i  6 x 12
- stoły biesiadne
- rollbar 

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864 
 77 437 54 12

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
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Sukces 
fotograficzny
Anny 
Myszyńskej

Anna Myszyńska w konkursie 
fotograficznym ogłoszonym 
przez Nową Trybunę Opol-

ską zdobyła I miejsce za fotografię 
syna Piotra z pieskiem. Gratulujemy.

Kolejny sukces 
gospodarstwa Wollnych

Fundusz sołecki na półmetku

Piękna Wieś Opolska

Efekty kontaktów
z dr. J.Himankiem

Na tegorocznych dożynkach 
gminnych w Łączniku Ro-
bert Giblak z nyskiego od-

działu KRUS wręczył list gratulacyjny 
Gerdzie i Reinhardowi Wollnym z No-
wej Wsi Prudnickiej za zajęcie I miej-
sca na Opolszczyźnie w konkursie na 
najbezpieczniejsze pod względem 
bhp gospodarstwo rolne. 

 W nagrodę właściciele gospodarstwa 
otrzymali profesjonalną kosiarkę do trawy 

i wyjazd na wystawę agrotechniczną do 
Hanoweru.
 Nagrodzeni gospodarze prowadzą 
20 ha gospodarstwo rolne. Nie pierwszy 
to sukces Wollnych w  konkursach na 
szczeblu wojewódzkim. Rywalizacja była 
duża, komisja zwracała uwagę nawet na 
drobne detale związane z  bezpieczną 
pracą w rolnictwie. O ich poprzednich 
sukcesach pisaliśmy już na łamach naszej 
gazety. Zwycięzcom gratulujemy życząc 
kolejnych osiągnięć.

W tym roku Gostomia po-
dejmowała działania 
na rzecz wytypowania 

tej miejscowości do konkursu 
na szczeblu wojewódzkim pn. 
„Piękna Wieś Opolska”.

 Nie udało się, do konkursu wytypo-

wany został Łącznik, jednak na szczeblu 
kwalifikacyjnym i ta gospodarna wieś 
nie uzyskała nominacji do udziału w 
finałowych zmaganiach. Mamy nadzieję, 
że w następnym roku jedna z wis z terenu 
bialskiej gminy zakwalifikuje się do 
finałowych zmagań.
 Na zdjęciu: zadbana Gostomia

Komisja Historii i Tradycji Ziemi 
Chrzelickiej proponuje zmianę 
nazwy grupy objęcie obsza-

rem działania całego byłego po-
wiatu prudnickiego w jego dawnych 
granicach – mówi Robert Helfaier.

 Przed dwoma laty dr Joachim Hima-
nek, zamieszkały od lat w Niemczech 
w czasie interesującego wykładu o hi-
storii Radostyni, życiu jej mieszkańców, 
przodkach obecnych mieszkańców, które 
cieszyło się znacznym zainteresowaniem 
poinformował, że zamierza znaleźć 
w muzeum w czeskim Brnie materiały, 
które pozwolą na sprostowanie wielu 
błędów związanych z  historią Ligoty 
Bialskiej. I  słowa dotrzymał. Wiele 
sobie obiecywano przed dwoma laty 
po nawiązanych bliższych kontaktach 
z chrzelickim pasjonatem historii Erykiem 
Murlowskim, niestety śmierć pana Eryka 
uniemożliwiła dalsze obustronne kontakty. 
W tegorocznym spotkaniu w Radostyni 
oprócz dr Joachima Himanka wzięli 
udział również Norbert Rasch – prze-

wodniczący TSKN na Śląsku  Opolskim, 
Aleksander Devosges – dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Głogówku, Aleksandra 
Starczewska – Wojnar – kierownik 
Oddziału i  Materiałów Archiwalnych 
z  Archiwum Państwowego w  Opolu 
oraz ks. Manfred Słaboń – etnograf 
i  badacz gwary śląskiej.  Obecny na 
spotkaniu Robert Helfaier przedstawił 
koncepcję rewitalizacji starego cmentarza 
w  Ligocie Bialskiej, w  miejscu gdzie 
dawniej znajdował się stary kościół. 
Zaproponowano również, aby ulicom 
w Ligocie Bialskiej nadać nazwy nawią-
zujące do osób związanych z  historią 
(m.in. Matuschka, Larisch, Pruskowski). 
Na koniec czerwcowego spotkania padł 
pomysł aby przemianować Komisję 
Historii i  Tradycji Ziemi Chrzelickiej 
na Komisję Historii Ziemi Prudnickiej, 
dzięki czemu można będzie zwiększyć 
zakres działania obecnej komisji, a także 
nawiązać szerszą współpracę z wszystkimi 
osobami zajmującymi się lokalną histo-
rią. Pomysł to godny upowszechnienia 
i wdrożenia do realizacji.

W 2013 roku wysokość fun-
duszu sołeckiego dla 28 so-
łectw bialskiej gminy wynie-

sie 660.715 zł.

 Do 30 czerwca br. powyżej 50 proc. 
Tego funduszu wykorzystały sołectwa: 
Gostomia 97,4%, Józefów 71,65% 
Kolnowice 97,23%, Mokra 70,86%, 

Olbrachcice 83,85%, Pogórze 82,09% 
Radostynia 70,81%, Rostkowice 63,93%. 
Kilka sołectw w I półroczu nie wydatkowało 
na zaplanowane cele żadnych środków 
z funduszu sołeckiego.
 Zdaniem skarbnika gminy Klaudii 
Kopczyk ponad 50% funduszu zostanie 
wykorzystane na realizację zaplanowanych 
zadań w II półroczu 2013 roku. 

Niespotykane dynie

Widoczne na zdjęciu bardzo rzadkie dynie wyhodował w swoim go-
spodarstwie Jarosław Olajossy. 
zdj. Danuty Olajossy


