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Biała bez szkoły średniej
Od 1951 r. w bialskim Liceum 

Ogólnokształcącym uczyło 
się wielu młodych ludzi, którzy 

tu wzbogacali swoją wiedzę. Szkoła 
średnia w Białej oddziaływała na ca-
łokształt kulturalny miasta i gminy, 
była naszą dumą i elementem nobi-
litacji dla tego regionu. Od września 
1980 r. przez kolejne 32 lata szkoła 
średnia mieściła się w nowym budyn-
ku na Osiedlu Tysiąclecia. Wielu ab-
solwentów bialskiego Liceum ukoń-
czyło studia wyższe. Wśród nich do 
najbardziej znanych absolwentów 
należą piosenkarz Wiktor Zatwarski, 
profesor Cziomer wykładowca na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, redaktor 
naczelny czasopisma „Wiedza i Życie”. 
Wielu byłych absolwentów zajmowa-
ło znaczące stanowiska w różnych 
dziedzinach. Są wśród nich profe-
sorowie wyższych uczelni, artyści, 
redaktorzy, lekarze, prawnicy, księ-
ża i wielu nauczycieli.

cd. na stronie 2

Włamanie do marketu Dino – czytaj na str. 5

Remont wieży kościelnej – na str. 7
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W 2013 roku nie przyniósł oczeki-
wanych efektów nabór uczniów 

do bialskiego Liceum na rok szkolny 
2013/2014. Brak naboru gimnazjalistów 
do dalszej nauki w miejscowym Liceum 
Ogólnokształcącym był przyczyną 
zamknięcia szkoły średniej i klas w za-
sadniczej szkole zawodowej.
 Prudnicki starosta Radosław Rosz-
kowski przedłużył czas rekrutacji do 
bialskiego Licem, niestety okazało się, 
że tylko nieliczni gimnazjaliści zdecy-
dowali się do podjęcia nauki w Białej. 
Zdaniem władz powiatowych jedyną 
szansą dalszego istnienia szkoły średniej 
w Białej było założenie bądź pozyskanie 
stowarzyszenia i utworzenie niepublicznej 
szkoły średniej. Należało takie działania 
podjąć kilkanaście miesięcy wcześniej.
 Uczniowie z  klas wchodzących 
w  skład zespołu szkół tj. zasadniczej Już w   p o ł o w i e  m a j a 

mogliśmy poczuć 
przedsmak wakacji. 

Nareszcie doczekaliśmy się nasze-
go dziesięciodniowego wyjazdu do 
Hiszpanii. Przejeżdżaliśmy przez 
Czechy, Austrię, Włochy i Francję. 
Długo jechaliśmy, a widoki były co-
raz piękniejsze! Z jednej strony dro-
gi wysokie, strome góry, a z drugiej 
błękitne morze.

 Naszym pierwszym, dłuższym postojem 
w wyczekiwanej od miesięcy podróży była 
Nicea. Jest to bardzo znane miasto we Fran-
cji. Słynie przede wszystkim z turystyki. Ma 
przepiękną plażę, po której wędrują fale 
Morza Śródziemnego. Lazurowe Wybrze-
że-bo tak nazywał się ten region. Widoki 
zapierały dech w piersiach. Zauroczyła nas 
gęsta zabudowa domów, ich wyjątkowy styl, 
jasne, wesołe barwy i drewniane okiennice. 
Zwiedzaliśmy miasto łącznie z targiem owo-
cowo-kwiatowym, smakowaliśmy przepyszne 
lody, byliśmy w zakładzie kandyzacji owoców, 
spacerowaliśmy brzegiem morza udając się 
w kierunku ogrodu botanicznego. Poznali-
śmy nowe, egzotyczne rośliny m.in. drzewo 
bananowca, krzewy chili, bujne kwiaty i nie-
znaną nam dotąd przyrodę śródziemnomor-
ską. Przejechaliśmy do Cannes, gdzie akurat 
odbywała się gala filmów fabularnych. Ach, 
cudownie...!
 Udaliśmy się w dalszą podróż w stronę 
Hiszpanii. Tam pogoda już była taka, na jaką 
liczyliśmy. Wokoło witały nas wysokie palmy. 
Do hotelu Acacias w Lloret de Mar na Costa 
Brava dotarliśmy wieczorem. Zakwaterowa-
liśmy się w eleganckich pokojach, zjedliśmy 
kolację-codziennie czekał na nas suto zasta-
wiony stół uginający się po ciężarem wyśmie-
nitych potraw. Poszliśmy na spacer brzegiem 
morza. Wtedy po raz pierwszy mieliśmy oka-
zję poczuć fale morskie na własnym ciele. 
Zachwyciło nas piękne miasto słynące z wła-
ściwości uzdrowiskowych: świecące napisy, 
reklamy, palmy wokoło i ten szum fal...nic 
lepszego nie można sobie wyobrazić! Następ-
nego dnia pogoda była super! Poszliśmy na 
plażę. Spędziliśmy tam część czasu, a resztę 
dnia przeznaczyliśmy na zakupy na targu. 
Było bardzo wesoło.
 Pojechaliśmy do odległej o ok.70km Bar-
celony, zwiedzaliśmy miasto. Widzieliśmy 
najsłynniejszą budowlę Gaudiego-kate-
drę Sagrada Familia. Byliśmy również na 

O uszkodzonej pokrywie na studzience 
kanalizacyjnej na zbiegu dróg powiato-

wych z Ligoty i Radostyni do Białej i spowo-
dowane tym zagrożenie dla ruchu kołowego 
na tym odcinku dróg pisaliśmy już na naszych 
łamach. Interwencje na rzecz naprawy podej-
mował zamieszkały w sąsiedztwie mieszka-
niec Ligoty. Przedstawiciele prudnickiego 
starostwa obejrzeli to niebezpieczne miej-
sce, obiecali naprawę studzienki i … odje-
chali. Do chwili obecnej nic się w tym zakre-
sie nie zmieniło. Mieszkaniec tej części wsi 
postawił kilka metrów przed zakrętem znak 
ostrzegawczy wykonany we własnym zakre-
sie. Czy tym razem coś się zmieni i podjęte 
zostaną czynności likwidacji zagrożenia to 
się dopiero okaże.

Biała bez szkoły średniej Wyjazd marzeń!
dokończenie ze str. 1

szkoły zawodowej zostali przeniesieni 
do Prudnika, do tamtejszej ZSZ, gdzie 
kontynuują dalszą naukę. Nauczycielom 
z Zespołu Szkół w Białej zapewniono pracę 
w  prudnickich placówkach szkolnych 
w  wymiarze godzin nie niższym niż 
mieli zapewnione w bialskim Zespole 
Szkół. Starosta R. Roszkowski zapewnia, 
że budynek po zlikwidowanych w Białej 
szkołach zostanie w  styczniu 2014 r. 
przekazany Urzędowi Miejskiemu 
w Białej. Być może zostanie do tej części 
kompleksu szkolnego przeniesiona 
dotychczasowa szkoła podstawowa. Nie 
można również wykluczyć, że powstanie 
w ramach stowarzyszenia zespół szkół 
średnich. Jakie zostaną podjęte działania 
przez bialskie władze obecnie za wcześnie 
o tym pisać. Możliwe są różne warianty 
rozwiązań. Czas pokaże, który z  nich 
zostanie wdrożony do realizacji.

Camp Nou-stadionie drużyny FC Barcelona. 
Z daleka można było zauważyć Kolumnę 
Kolumba, Pałac Narodów, stadion olimpij-
ski, arenę korridy.
 Mieliśmy czas wolny, by zakupić pamiątki 
związane z  tym miastem. Później poszli-
śmy do oceanarium-widzieliśmy i pozna-
liśmy nieznane nam okazy zwierząt wod-
nych. Po obiadokolacji poszliśmy na plażę, 
gdzie były gry w grupach, które wymagały 
wysiłku, sprytu i myślenia. Świetnie się bawi-
liśmy! Następnego dnia leniuchowaliśmy na 
plaży. Słońce smażyło nasze ciała. Poszliśmy 
do sauny, na siłownię... Byliśmy na dyskote-
ce-bardzo nam się podobało. Odwiedziliśmy 
zamek, gdzie braliśmy udział we wspania-
łym turnieju rycerskim, połączonym z naj-
prawdziwszą ucztą średniowieczną-degusta-
cją potraw i pokazem flamenco. Został nam 
jeden dzień pobytu na Costa Brava. Musieli-
śmy już pakować swoje rzeczy. Na targu kupo-
waliśmy pocztówki i pamiątki. Ostatni spa-
cer brzegiem morza, który doprowadził nas 
do...klubu na dyskotekę. Po niej wyjechali-
śmy już z pięknej, słonecznej Hiszpanii. Ale 
to jeszcze nie koniec naszej wycieczki!
 Zwiedziliśmy Eze-prześliczną, najbardziej 
ukwieconą, średniowieczną wieś. Byliśmy 
w perfumerii, w której zobaczyliśmy, jak od 
najdawniejszych czasów tworzono wspaniałe 
kompozycje zapachowe. Przejechaliśmy do 
Księstwa Monaco-jednego z najbogatszych 
państw świata. Weszliśmy na Wzgórze Zam-
kowe, gdzie podziwialiśmy uroki Pałacu Ksią-
żęcego. Lecz największą atrakcją okazał się 
wyścig Formuły1. Mieliśmy takie szczęście 
i udało się zobaczyć kwalifikacje. Było to 
nie lada przeżycie, gdyż do tej pory dźwięk 
przejeżdżających aut nie sprawiał nam tyle 
zadowolenia. Po tych emocjach wyruszyli-
śmy w drogę powrotną do Polski. Zabrali-
śmy ze sobą wspaniałe, cudowne i gorące 
wspomnienia.
 Chcielibyśmy podziękować wszystkim, 
dzięki którym możliwy był nasz wyjazd do 
Hiszpanii. Dziękujemy serdecznie opieku-
nom: P.dyrektorowi, P.Ewie, P.Aleksandrze, 
P.Kasi oraz przewodniczce P. Ani, że dzielnie 
znosili nasze towarzystwo. Dziękujemy wspa-
niałym kierowcom, że szczęśliwie dowieźli 
nas do celu naszej podróży i z powrotem.
 Ta niesamowita wycieczka na pewno zosta-
nie dla nas wyjątkowym wspomnieniem 
połączonym z pobytem w gimnazjum.

Paulina Wilde
PG Biała

Uszkodzona pokrywa studzienki
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Piyrwejszy 
żniwowanie

foter. A to tyj Zefel mój drugi? Ja foter. Teraz 
Janton – przyjdź tu bliżej. Ja foter. Na koniec 
wlołz nołstarszy- August- dobrze syjnek 
żeś przyszoł – padali foter i zrobiło se cicho 
w izbie na trochał. Potyj słabyj cichyj głosał 
se pytali: czy wszyscy moji syjnowie tu przy 
mnie soł? Ja foter – zawołali do kupy. To chto 
do diołska dzisiej pszeńcał z pola zwozi?
 Tak to żniwa były pierwyj ważne i kożde 
ziołrko było szanowane. A jak jest terołz?
 Jechałach pod koniec żniw z  Białej do 
Głogówka. Patrzał a  tu jeszcze cały szlag 
złotego zboża stoi. Co za jachrołki ech se 
padała. Tak fajnie sucho a  łoni nie siekoł. 
Dziepiero jak ech dalij jechała, widziałach, 
iż to już nie jest zboże jyno ściernisko aż 
pod kolana wysokie. Wiela tał zbożoł mogło 
w ziemi łostołć.
 Ale joł se przecał muszał wrócić na dożynek 
w Kórnicy połra lołt tymu Zacznał łod tyj 
wielkij słomiannej połry – babie i chłopie 
ze słomy. Wysokie były te kukły na pięć 
metrów i fest wydarzone. Łobrocone przodkał 
w stronę Krapkowic witały gminny regirunek 
i wszystkich gości.Te dwie kukły to boły wtedy 
coś fajnego ale taki richtich majstersztik to 
boła korona żniwna, chtoroł kórniczanki 
łońskiego roku uplotły na dożynki woj. 
w Gogolinie i chtoroł narobiyła tela komedyje 
w tyj roku na dożynkach woj, w Racławicach 
Śląskich. Jak tał genau boło jest nieważne, 
ważne jest, że kobiety na wsi z roku na rok 
robioł corołz to piykniejsze korony żniwne 
na dożynki. 

Choć już poleku idzie na podzim, to 
świałty Gerard nierołz wróży na to, 
iż snij przidzie drugie lato. Bestusz 

joł choć tak nieskoro chcał woł jeszcze 
porozprawiać ło tyj jak se piyrwyj żniwowało 
bez maszyn i trocha ło dożynkach dołwno 
tymu w  Kórnicy. Czamu akuratnie mie 
zagnało do Kórnicy, boch se w tał urodziła. 
To z  tej wsi wyniysłach tela spomnień ło 
życiu i pracy na wsi i dane mi było spisać 
to wszystko w  ksiołżkach, tak iż łostanie 
to loł tych młodych, niech se przeczyjtają, 
wiela potu trza było wylać pierwyj, zanij ten 
chlebiczek pokrołnyj z wielkij nabożeństwał 
ludzie mogli położyć na swój stół.
 Jak kożde ziołrko było drogie powiał 
woł na tyj przykładzie: chopi siekli żyto, 
baby za nimi ubierały, wiołzały snopki 

i wszyscy potyj razał na koniec postawili te 
snopki żyta w mondeliki. Swiołzali, coby za 
feste nie zamokły jakby padało. Jak zboże 
uschło, łostało poskludzane do stódoły. 
Wdycki ukłołdane były snopki na furał, czy 
w somsieka kłosoma do poszczodka, by se 
po drodze nic nie wysuło. Jak już pole było 
prozne, musiało być zachałrane, abo chałroma 
wielkimi na konia, abo drzewnianymi co 
rałkoma se ciołgło. Jak potyj chołraniu 
mierzwa se skludziło i se zdało, iż nic już 
ziołrnek na ściernisku nie ma, pokołzały se na 
polu kobiety co swojego nie miały i zbierały 
kóski. Wdycko jeszcze połrał wiołzunek 
uzbierały. Jak już tał richtich ani jednego 
ziołrka miało nie być, na ściernisko przyfurgły 
gałsi – głodne, wypuszczone z gródzy, a dzieci 
za nimi, żeby je napaść. Łone też jeszcze 
kolebały se na wieczór w  genzemarszu 
do swojego chlewika na noc tak nażarte 
ziołrkoma, iż już ledwo szły. Choć takie 
przysłowie, iż kto se nie naje, ten se też nie 
naliże, boło piyrwej znane. Możno tyczyło 
to jednak wiałcej inszych rzeczy, a nie zboża, 
co doł nam ludziom chleb.
 Ziarno boło piyrwej świałte. We żniwa 
se nic inszego nie robiło, jyno żniwowało. 
Nawet śmierć nie boła wtedy nołważniejszoł. 
Świadczy ło tyj taki stary przekaz ło 
gospodołrzu, chtory w same żniwa leżoł na 
umarciu. Zawołoł swoich sztyrech syjnów 
do siebie, wleźli tak jedyn za drugij do izby, 
aże łojciec ze słabości ich już nie widzieli, 
pyjtali se: to tyj Hubert – mój nołmodszy? Ja 

Harmonogram wywozu śmieci

Rejon Zmieszane odpady
komunalne (pojemniki) Wykaz miejscowości Odpady segregowane

 -suche (pojemniki) Popiół

Rejon I 7, 21 październik
12, 25 listopad
9, 23 grudzień

Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Mi-
łowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, 
Wasiłowice, Grabina

14 październik
18 listopad
16 grudzień

30 wrzesień
14 październik
4, 18 listopad
2, 16 grudzień

Rejon II 8, 22 październik
12, 26 listopad
10, 23 grudzień

Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, 
Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa 
Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czar-
towice, Żabnik

15 październik
19 listopad
17 grudzień

1,15 październik
5, 19 listopad
3, 17 grudzień

Rejon III 9, 23 październik
13, 27 listopad
11, 24 grudzień

Łącznik, Chrzelice, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa

16 październik
20 listopad
18 grudzień

2, 16 październik
6, 20 listopad
4, 18 grudzień

Rejon IV 10,24 październik
14, 28 listopad
12, 24 grudzień

Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka 
Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Ra-
dostynia

17 październik
21 listopad
19 grudzień

3, 17 październik
7, 21 listopad
5, 19 grudzień

Rejon V 11, 25 październik
15, 29 listopad
13, 27 grudzień

Miasto Biała, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa

18 październik
22 listopad
20 grudzień

4, 18 październik
8, 22 listopad
6, 20 grudzień

Informujemy Państwa, że: Pojemniki należy wystawiać do godziny 7:00. Pojemniki z odpadami segregowanymi nie zabrane 
z  powodu zbyt późnego ich wystawienia  prosimy wystawić w następnym terminie.  

W czwartek 29 sierpnia 2013r. 
odbyło się wręczenia grantów 
i umów dla laureatów kon-

kursu „Działaj Lokalnie” (edycja 2013).

 Wszyscy uczestnicy spotkania zostali 
ugoszczeni w świetlicy wiejskiej w Pogórzu. 
W uroczystym wręczeniu grantów i umów 
wzięli udział przedstawiciele zarówno tych 
organizacji i grup, które granty otrzymały 
jak i  tych, których wnioski wymagają 
jeszcze dalszej pracy i  ewentualnego 
złożenia w nowym naborze w roku 2014. 
Do Pogórza przybyli także członkowie 
komisji oceniającej. W trakcie spotkania 
omówiono wzory umów grantowych, 
umów partnerskich oraz sposoby realizacji 
i rozliczania projektów.

Pogórze w oku kamery

 Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Pogórzu 
jest jednym z laureatów konkursu „Działaj 
Lokalnie” i otrzymało grant w wysokości 
6000 zł. na realizację projektu „Pogórze 
w oku kamery. Historia i współczesność”. 
W ramach tego projektu zostanie zakupiony 
komputer z oprzyrządowaniem, kamera 
do filmowania oraz sprzęt audiowizualny 
a w następstwie zostanie zrealizowany 
film dokumentalny o Pogórzu. Przedstawi 
on historię Pogórza, życie mieszkańców 
dawniej i dziś, zwyczaje związane z naszą 
miejscowością oraz chronologię i działal-
ność organizacji i instytucji działających 
na terenie wsi. Realizatorzy tego projektu 
serdecznie zapraszają wszystkich chętnych 
do współpracy.

"Życie tak piękne tak kruche jest,
Wystarczy jedna chwila, by zgasić je…”

Wszystkim, którzy w tak trudnych 
dla nas chwilach dzielili z nami 

smutek, okazali wiele serca, 
życzliwości i wsparcia oraz tak 

licznie uczestniczyli w modlitwach 
i w ostatniej drodze

śp. Urszuli Kauczor
– Rodzinie, Przyjaciołom, Współpra-
cownikom, Sąsiadom, Znajomym, 
Lekarzom, Księżom, Delegacjom

za okazaną pomoc i współczucie,
serdeczne podziękowania

składają
mama i siostra.
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Tradycyjnie już od wielu lat w sierpniu organizowane są wiejskie dożyn-
ki w Pogórzu. W tym roku koronę dożynkową wykonały Pogórzanki 
zamieszkałe w budynkach od nr 31 do 60. Barwny dożynkowy koro-

wód przeszedł do miejscowego kościoła filialnego w asyście łącznic kiego 
proboszcza ks. Manfreda Słabonia. Tegorocznymi dożynkowymi starostami 
byli Marzena Nowotny i Józef Klose. Po uroczystej mszy św. dożynkowej 
na boisku sportowym odbył się dożynkowy festyn. Nie zabrakło występów 
artystycznych. Panie z miejscowego KGW częstowały smacznymi słodki-
mi wypiekami i kawą. Chętni mogli posilić się kiełbaskami z grilla. Impreza 
była udana, przybyło na nią wielu mieszkańców nie tylko z Pogórza, ale 
również z sąsiednich miejscowości.

Dożynki wiejskie 
w Pogórzu

Przedszkolna 
uroczystość

20 września w szkolnej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste 
pasowanie przedszkolaków którzy po raz pierwszy uczęsz-
czają do placówki przedszkolnej. Panie nauczycielki przy-

gotowały na tę okazję występy artystyczne, a w roli młodych artystów 
wystąpiły dzieci. W spotkaniu wzięli udział również rodzice dzieci. Dla 
dzieci biorących dział w uroczystości przygotowano również słody-
cze i napoje. Do pasowania na członków przedszkolnej społeczno-
ści przystąpiło 26 dzieci, którzy od września uczęszczają na zajęcia. 
Wspólna zabawa przy muzyce dostarczyła dzieciom wiele zadowo-
lenia. Dzieci na pamiątkę pasowania na pełnoprawnych przedszkola-
ków otrzymały pamiątkowe dyplomy.
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II Puchar Burmistrza Białej w Kolarstwie Górskim

W sobotę 21 września w bial-
skim parku miejskim roze-
grana została kolejna edy-

cja wyścigu w kolarstwie górskim. 
W tegorocznym wyścigu rozegra-
nym w kilku kategoriach wieko-
wych, wzięło udział znacznie wię-
cej zawodników niż podczas ubie-
głorocznych zawodów, nie tylko 
z Opolszczyzny, ale również z in-
nych województw.

 To, że wyścigi w kolarstwie górskim 
odbywają się w  Białej jest zasługą 
wielkiego miłośnika tej dziedziny 
sportu, mieszkańca naszego miasta 
Przemysława Haczkiewicza, który wkłada 
wiele pracy w działalność założonego 
klubu pod nazwą White MTB Team 
Biała. Do współorganizatorów wyścigu 
należy również Urząd Miejski i Gminne 
Centrum Kultury oraz firma ROL-POL 
prowadzona przez byłego zawodnika 
Stanisława Wojciechowskiego, którego 
finansowe wparcie umożliwia działalność 
sportową w zakresie kolarstwa w naszym 
mieście.  W  zawodach uczestniczyli 
amatorzy i  kolarze licencjonowani. 

Nagrody dla zwycięzców – pamiątkowe 
dyplomy, puchary i nagrody pieniężne 
wręczali: bialski burmistrz Arnold 
Hindera, legendy polskiego kolarstwa 
Franciszek Surmiński i Józef Gawliczek 
oraz Stanisław Wojciechowski. 
 Sponsor zawodów kolarskich Stani-
sław Wojciechowski zapewnił nas, że 
jest wolą organizatorów kontynuacja 
zawodów w kolarstwie górskim w Białej. 
Niezbędne jest również, aby ta sportowa 
impreza była rokrocznie nagłaśniana 
w mediach – w radiu i prasie. 
 Franciszek Surmiński – były kolarz 
mający na swym koncie wiele kolarskich 
sukcesów liczący obecnie osiemdziesiąt 
lat na podstawie własnych doświadczeń 
sportowych stwierdził, że ten sport wymaga 
wiele wytrwałości, intensywnych ćwiczeń, 
doskonalenia kolarskich umiejętności, jest 
szkołą doskonalenia charakterów. Z tych 
względów każda forma uprawiania sportu 
jest pożądana. Za udział w sportowych 
zmaganiach wszystkim – działaczom 
i  sportowcom podziękował burmistrz 
Arnold Hindera. Na zakończenie 
imprezy sponsorzy ufundowali dla 
jednego z uczestników zawodów rower 

górski. Spośród uczestników imprezy 
wylosowany został numer startowego 
uczestnictwa należący do kolarza Józefa 
Lippicha. Sędzią głównym zawodów był 
Rafał Jagielnicki z Prudnika. 

 W kategorii do lat sześciu najlep-
szym zawodnikiem był Łukasz Szutek, 
a w grupie dziewcząt Angelika Meja. 
 W  kategorii wiekowej 7 - 8 lat 
w grupie chłopców zwyciężyli: Szymon 
Rojek (I miejsce), Jan Kuków (II miej-
sce) i Adrian Sutek (III miejsce). W tej 
grupie wiekowej w kategorii dziewcząt 
zwyciężyły: Julia Krokosz (I  miejsce), 
Martyna Kowolewska ( II miejsce) 
i Amelia Wójcik (III miejsce). 
 W  kategorii wiekowej 9 – 10 lat 
najlepszymi kolarzami zostali w grupie 
chłopców Mateusz Rojek, a  grupie 
dziewcząt zwyciężyła Żaneta Karwat.
 Zwycięzcy w pozostałych grupach:
• Grupa żaków (11 – 12 lat) – chłopcy: 

Kamil Jargosz (I), Antoni Łuków (II), 
Gabryś Michał (III)

• Grupa żaków (11-12 lat) dziewczęta: 
Laura Wójcik (I), Paulina Jargosz (II), 
Sandra Meja (III)

• Młodziki 13 – 14 lat chłopcy: Tomasz 
Bryłka (I), Karol Przowdzięk (II), Marek 
Bajorek (III).

• Młodziki 13 – 14 lat: dziewczęta: Ka-
rolina Irakh (I), Milena Martyniuk (II).

 W kategorii juniorów młodszych:
• w grupie chłopców zwyciężyli: Jakub 

Hodyjas (I), Łukasz Dziemba (II), 
Bartosz Skibiński (III). W tej kategorii 

• w grupie dziewcząt zwyciężyły: Maja 
Drelak (I), Paulina Biksa (II), Magda-
lena Tkacz (III).

 W kategorii juniorów kolejne miejsca 
zajęli: Patryk Złobowicz (I), Mateusz 
Głowik (II) i Adrian Biksa (III). 
 W kategorii „Elita”  zwyciężył Dariusz 
Drelak, przed Kamilem Wiertelarzem 
i Henrykiem Wójcikiem.
 W grupie „Masters” najlepsza okazała 
się Marta Biksa, a kategorii chłopców 
zwycięzcami zostali Józef Leppich (I), 
Jacek Rojek (II) i Mariusz Wnęk (III).

Ryszard Nowak

Święto Pieczonego Ziemniaka

Od kilku lat tradycyjnie 
we wrześniu w Pogórzu 
organizowane jest 

święto pieczonego ziemniaka. Tym 
razem zostało ono zorganizowane w go-
dzinach popołudniowych. Uczestnicy 
byli częstowani smakowitą pieczenią 
z  tucznika, pieczonymi golonkami, 
stekami, kiełbasą z  rożna i kilkoma 
potrawami z ziemniaków m.in. pie-

czonymi ziemniakami, surówkami 
i sałatką ziemniaczaną. Przygotowaniem 
poszczególnych potraw z ziemniaków 
zajęli się członkowie działających we wsi 
organizacji. Kawą i słodkimi ciastami 
częstowały panie z miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich. W  godzinach 
wieczornych zorganizowana została 
zabawa taneczna z udziałem zespołu 
De-Rejs.

Włamanie do marketu DINO
W nocy z 18 na 19 września br. w godzinach 3,10 - 3,31 nieznany sprawca wła-
mał się do marketu Dino w Białej przy ul. Kilińskiego. Sprawca znanym tylko 
sobie sposobem sforsował drzwi wejściowe do sklepu, skąd skradł papierosy i 
różnego rodzaju alkohole. Wstępnie straty wyceniono na 528 zł. Kradzież trwała 
tylko jedną minutę i czterdzieści sekund. Nie wiadomo dlaczego, być może 
z przyczyn technicznych faktu tego nie zarejestrowały kamery umieszczone 
wewnątrz i na zewnątrz placówki handlowej. Prowadzone są przez policję 
dalsze czynności dochodzeniowe
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W sobotę, w przededniu dożynek gminnych pod namiotem na miejscowym boisku sportowym odbyła się zabawa taneczna z udziałem zespołu 
Manek Band. W niedzielne przedpołudnie w kościele parafialnym p.w. WNMP w Łączniku odbyła się uroczysta msza dożynkowa w intencji rolni-
ków i ich rodzin. Okolicznościowe kazanie poświęcone znaczeniu pracy na roli wygłosił proboszcz ks. Manfred Słaboń. O godz.14-tej główną uli-

cą Łącznika przeszedł barwny dożynkowy korowód. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się pod namiotem na miejscowym boisku. Obecnych powitała pani 
sołtys Dorota Małek podkreślając w wystąpieniu trudy związane z uprawą ziemi. Starostowie dożynek Beata Przyklenk i Robert Neukirch na ręce bialskiego 
burmistrza Arnolda Hindery przekazali symboliczny bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów zbóż. Burmistrz A.Hindera podziękował wszyst-
kim rolnikom za tegoroczne plony. Podziękowania dla wszystkich złożyli również posłanka na Sejm Janina Okrągły i wicestarosta prudnicki Józef Skiba.
 W części artystycznej Soliści ze Studia Wokalnego „BIS” z Leśnicy zaprezentowali wspaniały program artystyczny. W czasie trwania uroczystości ogło-
szono wyniki konkursu na najpiękniejszą koronę żniwną. Wyniki i zdjęcia koron przedstawiamy na str. 12. Robert Giblak z nyskiego Oddziału KRUS wręczył 
rolnikom Gerdzie i Reinhardowi Wollny z Nowej Wsi nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najbezpieczniejsze pod względem bhp gospo-
darstwo rolne. Panie z Łącznika częstowały gości kawą i tradycyjnym śląskim kołaczem. W dalszej części obchodów wystąpił zespół „Tyrolia Band”. W go-
dzinach wieczornych uczestnicy dożynek bawili się na zabawie tanecznej z udziałem zespołu „De Rejs”. 

Gminne Święto Plonów
Łącznik 2013
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Przedstawienie... c.d. ze strony 6 -> Starościna 
– Beata Przyklenk pochodzi z Solca. 
Wspólnie z mężem Joachimem pro-
wadzi w Łączniku gospodarstwo rolne 
o pow. Ok. 40 ha. Zajmują się hodowlą 
trzody chlewnej i produkcją podstawo-
wych zbóż i 9 ha ziemniaków. Prowadzą 
również sprzedaż ziemniaków dla miesz-
kańców wsi we własnym gospodarstwie 
wielobranżowym. Wychowują trzech 
synów i są przekonani, że jeden z nich 
w przyszłości przejmie prowadzenie go-
spodarstwa po rodzicach.

Starosta – Robert Neukirch z żoną 
Beatą prowadzą w Łączniku go-

spodarstwo rolne o pow. 30 ha. Pan 
Norbert przejął gospodarstwo od rodzi-
ców. Prowadzi hodowlę trzody chlew-
nej i uprawę roślin, między innymi rze-
paku, pszenicy i buraków cukrowych. 
Wychowują dwoje synków, i podob-
nie jak wielu innych rolników liczą, że 
jeden z nich pozostanie ich następcą. 

…
Pól słonecznych pracą malowanych
 Kropli potu przy chlebie wylanych
Nie zapominaj
Widoku rąk tak radośnie umęczonych
Twarzy ludzkich przed Bożą łaską ukorzonych 
Nie zapominaj
Łanów złotych na bezkresnym morzu
Błękitu nieba tonącego w zbożu
Nie zapominaj 

Choć nie było mnie tam, nie było i ciebie
Choć nie widziałeś ziarna zasianego w ziemię
Nie zapominaj
Wszak ten pachnący latem bochenek chleba
Darem jest ludzi i darem jest nieba…

W przededniu dożynek gminnych w Łączniku z inicjatywy Gminnego Cen-
trum Kultury w Białej zorganizowano przedstawienie teatralno – muzyczne 

w ramach projektu „Mali artyści – wielka sztuka” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Pań-
stwa „Przekraczamy granice”. W czasie przedstawienia zaprezentowano utwory 
będące efektem udziału w wakacyjnych warsztatach muzycznych zorganizo-
wanych w Jarnołtówku. Złożyły się na nie utwory muzyczne i wokalne polskie 
i czeskie, w tym popularne przyśpiewki ludowe jak: Plon niesiemy plon, Kuku-
łeczka, Wczoraj była niedzieliczka i wiele innych znanych utworów. W imprezie 
wzieli udział: artyści z teatrzyku „Kurtynka”, młodzież ze Studia Piosenki, chóry 
Neudorfer z Nowej Wsi, Zgoda z Chrzelic i Seniores z Łącznika oraz Orkiestra 
Euroregionu Pradziad. Wspólne występy wymienionych zespołów zrobiły duże 
wrażenie na słuchaczach uczestniczących w tej wyjątkowej imprezie kultural-
nej, czego dowodem było gorące przyjęcie i gromkie oklaski. Były one potwier-
dzeniem uznania dla kunsztu występujących doskonalenia umiejętności w cza-
sie trwania warsztatów muzycznych.

Joanna Scholz

W  latach poprzednich w ra-
mach prac remontowych 
bialskiej świątyni parafialnej 

p.w. WNMP nieżyjący już były pro-
boszcz kamilianin o. Ernest Szlegier 
doprowadził do wymiany dachówek 
na zabytkowym obiekcie miejsco-
wej świątyni. Obecny proboszcz o. 
Franciszek Bieniek w minionym roku 
doprowadził do odmalowania ścian 
na zabytkowej wieży kościoła, wraz 
z odtworzeniem na jej murach za-
bytkowych stiuków. Było to zadanie 
czasochłonne i kosztowne. Na kolej-
ne prace remontowe świątyni przy-
szło nam poczekać kilka miesięcy.

 W sobotę 6 września w Białej w trakcie 
prowadzenia prac remontowych poszycia 
kopuły wieży ściągnięta została pamiąt-
kowa blaszana kula i mieszczący się na 
jej szczycie metalowy krzyż z blaszanym 
kogutem galijskim. Kula została spusz-
czona przy pomocy lin. Widoczne są na 
niej dziury będące efektem strzelania do 
kuli przez żołnierzy armii wyzwoleńczej 
(Armii Czerwonej) w marcu 1945 r.
 Zaciągnięte elementy zwieńczenia 
wieży zostały umieszczone czasowo 

Remont kościelnej wieży
do obejrzenia przez wiernych przy 
jednym z  bocznych ołtarzy. Kula ma 
wysokość 68 cm, a obwód w najszerszym 
miejscu – 182 cm. Znajdujący się na 
samym zwieńczeniu wieży krzyż posiada 
ramiona o  rozpiętości 47 cm i  razem 
z  zamontowanym kogutem galijskim 
liczy 168 cm wysokości.
 Ważąca ponad 12 kg blaszana kula 
zostanie poddana renowacji tj. zlikwi-
dowaniu dziur po strzałach z karabinów, 
następnie poddana będzie konserwacji 
i pokryta warstwą złota. Renowacji pod-
dany zostanie również krzyż i emblemat 
koguta, na którym widnieje data 1853. 
Następnie wszystkie ściągnięte elementy 
zostaną ponownie zamontowane na 
zwieńczeniu wieży. Wewnątrz metalowej, 
blaszane kuli znajdowała się pamiątkowa 
tradycyjna zaplombowana tuba, w której 
znajdują się zapewne stare dokumenty 
i inne precjoza umieszczone tam przed 
wieloma laty. Zalutowana tuba została 
komisyjnie otwarta w obecności wielu 
mieszkańców w  sali katechetycznej 
w budynku parafialnym, przez proboszcza 
bialskiej parafii o. Franciszka Bieńka 
i kierownika firmy przeprowadzającej 
remont zwieńczenia wieży Jerzego 

Wloki. W tubie znajdowały się pisane 
odręcznie dokumenty, między innymi 
dokument w języku łacińskim z pieczęcią 
ówczesnego proboszcza parafii z 1853 r., 
dokumenty w gotyckim języku niemieckim 
dotyczące historii miasta i parafii w XIX 
wieku wystawione przez Urząd Miejski 
oraz zapisy nutowe. Po dokonaniu ich 
tłumaczeń i rodzajów zamieszczonych 

pieśni poinformujemy naszych czytelników 
w jednym z kolejnych wydań „Panoramy 
Bialskiej”.

Ryszard Nowak

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

złote gody
Brygida i Henryk Maksara

zam. Śmicz
ślub: 01.09.1963 r.

Gerda i Hubert Müller
zam. Pogórze

ślub: 07.09.1963 r.
Emilia i Józef Głąbica

zam. Grabina
ślub: 07.09.1963 r.

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego-
rocznych Dożynek Gminnych w Łączniku składam serdecz-
ne podziękowania, w szczególności:

- młodzieży za uporządkowanie boiska, ulic i posesji,
- osobom za przygotowanie dekoracji w namiocie i terenu wokół boiska,
- artystom uczestnikom odnowienia w centrum wsi przystanku PKS,
-  strażakom za zapewnienie porządku na trasie korowodu i wszyst-

kim jego uczestnikom, którzy, przyczynili się do uświetnienia do-
żynkowego korowodu, w tym mieszkańcom uczestnikom imprezy 
z Ogiernicza, Mokrej i Dębiny, 

-  Paniom dekorującym kościół parafialny i ks. Proboszczowi za oko-
licznościową mszę św. i wygłoszone kazanie.

W imieniu Rady Sołeckiej wszystkim serdecznie dziękuję.

Dziękuję również w imieniu mieszkańców Łącznika sponsorom:
• Bankowi Spółdzielczemu w Białej,
• Firmie – Maszyny Rolnicze Moniki Strzody,
• Firmie Handlowej Mineral Pasz Jadwigi Hedy z Ligoty B.,
• Zrzeszeniu Producentów Rolnych Gminy Biała,
• Firmie „Blattin” Polska Sp. z o.o. Z Siedlec
•  Rolniczym Spółdzielniom Produkcyjnym w Rostkowicach, Chrzelicach, 

Krobuszu, i Kolnowicach,
• Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku,
• Gminnej Spółdzielni „Sch” w Białej,
• Cukierni Ireny Cebuli z Łącznika,
• Firmie Ustronianka – Zakład w Białej
• Firmie Usług Transportowych Jan Malek z Prężyny

Sołtys Dorota Małek



PANORAMA BIALSKA • wRzeSIeń • 20138

W sierpniu br. w Nowej Wsi z okazji 713 rocznicy powstania wsi zor-
ganizowany został z inicjatywy Rady Sołeckiej festyn dla miesz-
kańców sołectwa. Został on poprzedzony mszą św. w miejscowej 

grocie lurdzkiej odprawionej przez ks. Piotra Koziola – proboszcza z Solca. 
W sobotni wieczór pod namiotem na miejscowym boisku odbyła się za-
bawa taneczna. W niedzielne popołudnie na miejscu imprezy wystąpiły 
z programem artystycznym dzieci ze szkoły filialnej w Gostomi oraz or-
kiestry Duo Family z Łącznika i Duo Caro z Górki Prudnickiej. Dzieci mogły 
korzystać z zabaw na dmuchańcu. Rada Sołecka zafundowała dla uczest-
ników festynu kawę i smakowity śląski kołacz i inne słodkie wypieki. Była 
to impreza udana, stanowiła okazję do wspólnych rozmów i zabawy. 

Nowe nawierzchnie na 
miejskich ulicach

Trwa wymiana nawierzchni na ul. Stare Miasto od ul Opolskiej do skrzy-
żowania z obwodnicą w kierunku Józefowa. W dalszej kolejności prze-
widuje się utwardzenie i położenie asfaltu na ul. H. Sawickiej. Tempo 

prac nie jest zbyt szybkie ze względu na to, że przy okazji wykonywany 
jest chodnik na ul. Stare Miasto i podjazdami do poszczególnych posesji. 

Rowerowa gra terenowa

We wrześniu z inicjatywy miejscowego Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi w Łączniku zorganizowany został rowerowy rajd w ra-
mach gry terenowej pn. „Budujemy gospodarstwo agrotury-

styczne”. W przygotowanych kilku zadaniach do realizacji przez uczestni-
ków kolarskich zmagań był zadania związane z agroturystyką. Między in-
nymi uczestnicy musieli nabyć grunt od rolnika pod budowę gospodar-
stwa agroturystycznego, z klocków zbudować kilka konstrukcji agrotury-
stycznych, zarejestrować działalność gospodarczą, zatrudnić odpowied-
niego kucharza, ułożyć plan wycieczki po okolicy dla turystów. Trudnym 
zadaniem było sporządzenie ciasta na pierogi i ulepienie dziesięciu piero-
gów oraz ich ugotowanie, a także wymyślenie dziesięciu konstrukcji spor-
towych dla agroturystów.
 Na zakończenie uczestnikom rajdu do degustacji podano wykonane 
przez uczestników pierogi, słodkie ciasta i kawę oraz kiełbaski z grilla.

 Na zdjęciu: uczestnicy rajdu rowerowego w Łączniku. 

Bocian uratowany

W drugiej połowie sierpnia do 
ciepłych krajów rokrocznie 
odlatują bociany. 30 sierpnia 

do Urzędu Miejskiego w Białej wpły-
nęła informacja, że na ul. Prudnickiej 
w sąsiedztwie parku znajduje się 
bocian ze złamanym skrzydłem. To 
było powodem, że nie odleciał on 
na pobyt zimowy do Afryki. Bociana 
przygarnęli pracownicy znajdujące-
go się w sąsiedztwie warsztatu me-
chanicznego. Po udzieleniu ranne-
mu ptakowi fachowej pomocy me-
dycznej przez weterynarza, po pię-
ciu dniach pobytu na terenie warsz-
tatu bocian został przetransportowany do schroniska dla dzikich zwierząt 
we Wrocławiu, gdzie spędzi na rekonwalescencji okres zimowy. Na wiosnę 
dołączy do bocianiej rodziny po przylocie tych ptaków do Polski. Z odczy-
tu na obrączce wynika, że ptak przywędrował do Białej z terenu Niemiec.

Rocznicowy festyn 
w Nowej Wsi

Nowe 
elewacje

Od wielu miesięcy zmienia 
się estetyka poszcze-
gólnych ulic. Wiele bu-

dynków w Białej otrzymuje nowe 
kolorowe elewacje. Na ul. 1-go 
Maja kolejny budynek zostanie 
odnowiony. Również na odcin-
ku ulicy łączącej ulice Kościuszki 
z Wałową elewacje na trzech bu-
dynkach zostaną odnowione i po-
malowane. To kolejny etap po-
prawy estetyki obiektów w na-
szym mieście.
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Terminarz rozgrywek
Klasa A grupa V – seniorzy

W tej grupie występują zespoły: MGKS Cukrownik 
Baborów, LKS Polonia Biała, LZS Rolnik Biedrzy-
chowice, LZS Start Bogdanowice, LZS Orzeł Branice, 
LZS Dytmarów, LKS Spartan Grudynia Wielka, LKS 
Partyzant Kazimierz, LZS Lisięcice, LZS Łany, LZS 
Łężce, LZS Zryw Opawica, LZS Zryw Pawłowiczki, 
LZS Troja Włodzienin i Pogoń Wojnowice.

Kolejka VI – 28.09. godz. 15.00
LKS Polonia Biała – LZS Troja Włodzienin

Kolejka VII – 6.10. godz. 15.00
LZS Lisięcice – LKS Polonia Biała
Kolejka VIII – 12.10. godz. 15.00

LKS Polonia Biała – LZS Pogoń Wojnowice
Kolejka IX – 19.10. godz. 15.00

LZS Zryw Opawica – LKS Polonia Biała
Kolejka X – 26.10. godz. 13,30

LKS Polonia Biała – LZS Victoria Łany
Kolejka XI – 2.11. godz. 13.00

LZS Orzeł Branice – LKS Polonia Biała
Kolejka XII – 9.11. – godz. 13.00

LKS Polonia Biała – LZS Zryw Pawłowiczki
Kolejka XIII – 17.11. – godz.13.00

LZS Start Bogdanowice – LKS Polonia Biała

Klasa A grupa VI – seniorzy

W tej grupie występują zespoły: LKS Biała Nyska, 
LZS Gierałcice, LZS Buków, LZS Sudety Burgrabice, 
LZS Dziewiętlice, LZS Kastor Jasienica Górna, LZS 
Jędrzychów, KKS Czarni Korfantów, LZS Meszno, LZS 
Niwnica-Konradowa, LUKS Polonia Pogórze, LZS 
Racławiczki, LZS Ścinawa Nyska, LZS Góral Sidzina.

Kolejka VI – 28.06. godz. 15.00
KKS Sudety Burgrabice – LUkS Polonia Pogórze

Kolejka VII – 5.10. godz. 15.00
LukS Polonia Pogórze – LZS Biała Nyska

Kolejka VIII – 13.10. godz. 15.00
LZS Góral Sidzina – LUKS Polonia Pogórze

Kolejka IX – 19.10. godz. 15.00
LUKS Polonia Pogórze – LZS Meszno

Kolejka X – 27.10. godz. 13,30
LZS Buków – LUKS Polonia Pogórze

Kolejka XI – 2.11. godz. 13.00
LUKS Polonia Pogórze – LZS Dziewiętlice

Kolejka XII – 10.11. – godz. 13.00
LZS Ścinawa Nyska – LUKS Polonia Pogórze

Kolejka XIII – 16.11. godz. 13.00
LUKS Polonia Pogórze – LZS Jędrzychów

Klasa B – seniorzy

VI kolejka
LZS Kolnowice – LZS Czyżowice 28.09. godz.17.00
LZS Olbrachcice – LZS Ligota Bialska 29.09. godz.14.00
LZS Chrzelice – LZS Grom Szybowice 29.09. godz. 13.00
Polonia II Pogórze – LZS Rzepce 29.09. godz. 16.00

Kolejka VII
LZS Lubrza – Polonia II Pogórze 6.10. godz.15.00
LZS Ligota Bialska – LZS Trzebina 6.10. godz. 15.00
LZS Grom Szybowice – LZS Olbrachcice 6.10. godz. 15.00
LZS Czyżowice – LZS Chrzelice 6.10. godz. 15.00
LZS Zawada – LZS Kolnowice 6.10. godz.14.00

Kolejka VIII
LZS Kolnowice – LZS Rzepce 12.10.godz. 15.00
Polonia II Pogórze – Pogoń II Prudnik 13.10. godz. 15.00
LZS Chrzelice – LZS Zawada 13.10. godz. 13.00
LZS Olbrachcice – LZS Czyżowice 13.10. godz. 14.00
LZS Lubrza – LZS Ligota Bialska 13.10. godz. 15.00

Kolejka IX
LZS Ligota Bialska – Polonia II Pogórze 20.10. godz. 15.00

LZS Zawada – LZS Olbrachcice 20.10. godz. 14.00
LZS Rzepce – LZS Chrzelice 20.10. godz. 14.00

Pogoń II Prudnik – LZS Kolnowice 20.10. godz. 15.00
Kolejka X

Polonia II Pogórze – LZS Kolnowice 27.10. godz. 14.00
LZS Chrzelice – Pogoń II Prudnik 27.10. godz. 13.00
LZS Olbrachcice – LZS Rzepce 27.10. godz. 14.00
LZS Ligota Bialska – Grom Szybowice 27.10. godz. 14.00

Kolejka XI
LZS Chrzelice – LZS Kolnowice 3.11. godz. 13.00
Pogoń II Prudnik – LZS Olbrachcice 3.11. godz. 14.00
LZS Czyżowice – LZS Ligota Bialska 3.11. godz. 14.00
Grom Szybowice – Polonia II Pogórze 3.11. godz. 14.00

I liga juniorów grupa II

W tej grupie występują: LKS Polonia Biała, LZS Od-
rzanka Dziergowice, Unia Krapkowice, LUKS Meteor 
Jasienica Dolna, TS Chemik K.Koźle, RTS K.Koźle, 
KS Polonia Nysa, LZS Piotrówka, LKS Śląsk Reńska 
Wieś, LZS Jedność Rozmierka, KZS Walce, SMWIR 
Zdzieszowice, LKS Victoria Żyrowa.

Kolejka 6 – 28.09.09.
LKS Polonia Biała – pauza

Kolejka VII – 8.10. godz.11.00
LKS Polonia Biała – LKS Jedność Rozmierka

Kolejka VIII – 13.10. godz. 11.00
KS Unia Krapkowice – LKS Polonia Biała

Kolejka IX – 20.10. godz. 11.00
LKS Polonia Biała – KS Polonia Nysa

Kolejka X – 27.10. godz. 11.00
TS Chemik K.Koźle – LKS Polonia Biała

Kolejka XI – 3.11. godz. 11.00
LKS Polonia Biała – Koksownik Zdzieszowice

3.11. godz. 11.00
Kolejka XII – 9.11. godz. 11.00

TRS Odra K.Koźle – LKS Polonia Biała
Kolejka XIII – 17.11. godz. 11.00
LKS Polonia Biała – LZS Walce

II liga juniorów młodszych

W grupie występują: MGKS Baborów, LZS Dytmarów, 
GKS Głuchołazy, LZS Rolnik Lewice, KS Metalowiec Łam-
binowice, LZS Olbrachcice, LUKS Polonia Pogórze, MKS 
Pogoń Prudnik, LZS Racławiczki, LZS Pogoń Wojnowice.

Kolejka 6
MGSL Cukrownik Baborów – LUKS Polonia Pogórze 

29.09. godz. 11.00
GKS Głuchołazy – LZS Olbrachcice 28.09. godz. 11.00

Kolejka VII
LZS Olbrachcice – MKS Pogoń Prudnik 6.10. godz. 11.00
LUKS Polonia Pogórze – KS Metalowiec Łambin. 

6.10. godz.11.00
Kolejka VIII

GKS Głuchołazy – LUKS Polonia Pogórze
12.10. godz. 11.00

LZS Rolnik Lewice – LZS Olbrachcice 13.10. godz. 11.00
Kolejka IX

LZS Olbrachcice – LZS Racławiczki 20.10. godz. 11.00
LUKS Polonia Pogórze – MKS Pogoń Prudnik

 20.10. godz. 11.00

runda jesienna – sezon 2013/2014

II liga trampkarzy, grupa III

Kolejka VII
LZS Góral Sidzina – LKS Polonia Biała 28.09. godz. 11.00
LUKS Polonia Pogórze – LZS Zawada 28.09. godz. 11.00

Kolejka VIII
LZS Racławiczki – LUKS Polonia Pogórze 5.10. godz.11.00

LZS Polonia Biała – LZS AGFA Prusinowice
5.10. godz. 11.00

Kolejka IX
LUKS Polonia Pogórze – LZS Polonia Biała 12.10. godz. 11.00

Kolejka X
LKS Polonia Biała – LUKS Delta Bielice 19.10. godz. 11.00

LZS KS Starowice Dolne – LUKS Polonia Pogórze
19.10. godz. 11.00

Kolejka XI
LZS Rusocin – LKS Polonia Biała 26.10. godz. 11.00

LUKS Polonia Pogórze – LZS Góral Sidzina
26.10. godz.. 11.00

Potrzebna 
naprawa 

oznakowań

Wiele znaków drogowych na poszcze-
gólnych ulicach oraz tablic z nazwami 
ulic w mieście wymaga ustawienia ich 

do pionu. Na naszych zdjęciach przedstawia-
my dwa przykłady potwierdzające stan faktycz-
ny/jeden u zbiegu ulic Nyskiej i Sawickiej, drugi 
przy skrzyżowaniu ulic Opolskiej z drogą w kie-
runku Śmicza. Brak również dbałości o oczysz-
czanie chodnika na odcinku od bialskiego szpi-
tala do ul. Góra Wolności. Chodnik ten poło-
żony jest przy drodze powiatowej. Jesienią na 
tym odcinku zalegają opadające z drzew liście. 
Zaniedbany odcinek chodnika nie powinien mieć 
miejsca zważywszy na fakt, że z położonego na-
przeciwko szpitala korzysta wiele osób z różnych 
części Opolszczyzny. 

Sklepy 
wielobranżowe

MARK-MET
Zosia i Marek Klinke

Biała, Rynek 11 i 14
tel. 77 4387 – 240, kom. 502 611 554

W promocyjnych cenach
Prowadzi sprzedaż
karniszy, rolet, farb
Dekoral i Śnieżka 

oraz
materiałów malarskich,

elektrycznych
i hydraulicznych.

Zapraszamy
na udane zakupy.

Ponadto świadczymy usługi
w zakresie wymiany baterii do urządzeń 

elektronicznych.
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Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy okazali 
pomoc i wsparcie w czasie choroby oraz dla pracowników 

Pogotowia Ratunkowego za ofiarne zaangażowanie 
i wysiłek w ratowanie życia naszej Drogiej Zmarłej

śp. Eugenii Wertepnej
i dla tych, którzy wzięli udział w Jej ostatnim pożegnaniu

składają
mąż i córki z rodzinami

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki

Urszuli Kauczor
długoletniej pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej

zmarłej w dniu 16 września 2013r. w wieku 41 lat 
Wyrazy głębokiego współczucia

Mamie i Siostrze
składają

Burmistrz Białej i pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej 

KRONIKA POLICYJNA

Odeszli
Herbert Chrzonszcz ur. 1936 r. zm. 25.07.2013 r. zam. Krobusz

Bogumił Surówka ur. 1965 r. zm. 27.07.2013 r. zam. Biała
Anna Grelich ur. 1933 r. zm. 29.07.2013 r. zam. Olbrachcice

Stanisław Jarosiewicz ur. 1962 r. zm. 08.08.2013 r. zam. Miłowice
Erika Czaja ur. 1941 r. zm. 09.08.2013 r. zam. Śmicz

Amalia Rinke ur. 1926 r. zm. 10.08.2013 r. zam. Biała
Jan Jakubek ur. 1954 r. zm. 12.08.2013 r. zam. Prężyna

Eugenia Wertepna ur. 1939 r. zm. 13.08.2013 r. zam. Biała
Elżbieta Bota ur. 1925 r. zm. 18.08.2013 r. zam. Dębina
Jadwiga Fikózw ur. 1924 r. zm. 20.08.2013 r. zam. Biała

Gerhard Toschke ur. 1935 r. zm. 22.08.2013 r. zam. Miłowice
Bruno Wystrach ur. 1937 r. zm. 25.08.2013 r. zam. Olbrachcice

Zofia Zamojc ur. 1929 r. zm. 25.08.2013 r. zam. Łącznik
Antonina Mencler ur. 1932 r. zm. 26.08.2013 r. zam. Wilków

Ilona Kasperczyk ur. 1986 r. zm. 26.08.2013 r. zam. Ogiernicze
Ernest Hamerla ur. 1942 r. zm. 02.09.2013 r. zam. Radostynia
Matylda Miszuda ur. 1920 r. zm. 04.09.2013 r. zam. Łącznik

Alfred Wistuba ur. 1954 r. zm. 04.09.2013 r. zam. Śmicz
Hubert Baucza ur. 1928 r. zm. 05.09.2013 r. zam. Gostomia
Anna Cziomer ur. 1925 r. zm. 06.09.2013 r. zam. Kolnowice
Agnieszka Twarda ur. 1925 r. zm. 06.09.2013 r. zam. Śmicz 

• 8.08. – 26 – letni mieszkaniec Białej 
znieważył słownie funkcjonariuszy 
policji oraz pobił jednego z miesz-
kańców Prudnika.

• 12.08. w Prężynie 61 –letni miesz-
kaniec znęcał się psychicznie i fizycz-
nie nad żoną.

• 22.08. na trasie Biała Śmicz 36 –let-
ni kierowca spowodował wypadek 
drogowy, w wyniku którego jedna 
osoba została ranna.

• 2.09. w Łączniku nieznany spraw-
ca skradł samochód m-ki fiat duca-
to, który następnie porzucił w stanie 
uszkodzonym.

• W nocy z 3 na 4.09. w Białej 25-la-
tek skradł z budynku mieszkalnego 
butle gazowe, które następnie nabył 
inny mieszkaniec. Skradzione mienie 
odzyskano w całości.

• 4.09. w Wilkowie 57 –letni miesz-
kaniec groził innemu mieszkańcowi 
pozbawieniem życia.

• 5.09. w Górce Prudnickiej 52-la-
tek znęcał się fizycznie i psychicznie 
na swoją żoną.

• W okresie do 17.09. policjanci za-
trzymali czterech rowerzystów po-
ruszających się po drogach publicz-
nych w stanie po spożyciu alkoholu. 
Przypadki te miały miejsce w Łącz-
niku, Górce Prudnickiej i Olbrachci-
cach. Zatrzymano również pijanego 
kierowcę samochodu osobowego, 
motorowerzystę i kierowcę ciągni-
ka. Zatrzymano także sześciu rowe-
rzystów stanie nietrzeźwym jadących 
po drogach publicznych wbrew orze-
czonemu zakazowi poruszania się jed-
nośladami na drogach publicznych.

„Nie ma Ciebie już wśród nas,
jednak w naszej pamięci pozostaniesz na zawsze”

• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Centrum 
Kultury w  Białej lub pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w  Białej ul Prudnicka 35 
z dopiskiem: Praca w świetlicach, w terminie do dnia 02.10.2013r. Aplikacje, które wpłyną 
do GCK w Białej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
• Dokumenty opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe pedagogiczne, 

terapia pedagogiczna, socjoterapia,
• doświadczenie w realizacji projektów 

socjoterapeutycznych
• prawo jazdy kategorii B 
Wymagania dodatkowe:
• komunikatywność i umiejętność pracy 

w zespole
• kreatywność,
• dobry stan zdrowia

Zakres obowiązków:
• prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
• pomoc w odrabianiu lekcji,
• prowadzenie zajęć wychowawczych,
Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV, kariera zawodowa)
• list motywacyjny
• kopie dokumentów poświadczających 

wykształcenie,
• inne dodatkowe dokumenty o posiada-

nych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Gminne Centrum Kultury w Białej
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy,

na czas określony w ramach umowy zlecenia
Opiekun świetlic środowiskowych

Sukces

W Złotoryi rozegrane zostały Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Polski 

w Nordic Walking. W zawodach tych wystą-
piły dwie mieszkanki Białej, które osią-
gnęły rewelacyjne wyniki. Marzena Spy-
chała w kategorii K40 na dystansie 10 km 
zdobyła tytuł wicemistrza Polski z  cza-
sem 1,18,14. Natomiast Małgorzata Woj-
ciechowska na dystansie dwa razy dłuż-
szym w kategorii K30 uplasowała się na 
czwartym miejscu z czasem 2,50,43. Gra-
tulujemy sukcesu.    jk
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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

Prowizja od wpłat 
na konto Gminy 
Biała z tytułu opłat 
za odbiór odpadów 
komunalnych 
oraz 
podatków

Mieszkańcom Otok, Burmistrzowi i pracownikom Urzędu 
Miejskiego za przygotowanie miłej niespodzianki z okazji jubile-
uszu 25-lecia pełnienia przeze mnie funkcji sołtysa wsi składam 
serdeczne podziękowanie.

Krystyna Stawicka 
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W czasie tegorocznych gminnych dożynek 25 sierpnia 
w Łączniku w dożynkowym korowodzie wzięły udział 
korony z dziesięciu sołectw bialskiej gminy. Prezentujemy 

je już tradycyjnie na łamach naszej gazety. Komisja do oceny 
koron w składzie: Beata Augustyn – przedstawicielka Urzędu 
Gminy, Jan Malek – przedstawiciel Rady Miejskiej i Joachim 
Kosz – przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury stanęli przed 
trudnym zadaniem ich oceny i wyboru tych najpiękniejszych. 
W ostatecznej klasyfikacji za najpiękniejszą koronę uznano tę 
wykonaną przez panie z Grabiny. Drugie miejsce przypadło 
koronie z Łącznika, a trzecie z Olbrachcic. Pozostałe korony 
z sołectw: Chrzelice, Gostomia, Józefów, Pogórze, Prężyna, 
Krobusz i Radostynia otrzymały wyróżnienia. Wszystkim wy-
konawcom koron żniwnych Urząd Miejski w Białej przyznał li-
sty gratulacyjne i nagrody pieniężne, które wręczył bialski bur-
mistrz Arnold Hindera. Panie z Łącznika i Pogórza zaprezento-
wały również ozdobne plastyczne prace dożynkowe, za które 
zostały im przyznane wyróżnienia.

(Zdjęcia: Paweł Myszyński)

korony żniwne
Najpiękniejsze


