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790 lat Śmicza
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Dni Białej 2013

Z okazji 790 rocznicy powstania 
osady w Śmiczu na miejscowym 
boisku sportowym zorga-

nizowano rocznicowe obchody 
jubileuszu wsi. Organizatorem 
imprez były: Koło DFK, Koło KGW, 
Rada Sołecka. W uroczystości 
wzięli udział mieszkańcy Śmicza 
oraz wielu byłych mieszkańców, 
w tym z zagranicy.

Z kart historii
 Pierwsze wzmianki o osadzie w Śmiczu 
pochodzą z początków lat dwudziestych 
XIII wieku. Za początek miejscowości 
uznano 1223 rok. W 1233 r. w dokumen-
tach kościelnych znajduje się wieś pod 
nazwą Smagoż, włączona przez biskupa 
wrocławskiego Wawrzyńca do kościoła 
Mariackiego w Kazimierzu.

Tegoroczne Dni Białej, które 
tradycyjnie odbywają się od 
kilku lat w pierwszą sobotę 

i niedzielę lipca posiadały bogaty 
i atrakcyjny program artystyczny, 
który spotkał się z  uznaniem 
większości uczestników imprezy.

 Przed rozpoczęciem artystycznych 
występów w sobotnie popołudnie na 

miejskim stadionie odbył się turniej 
piłkarski oldbojów z udziałem drużyn 
z Białej, Lubrzy, Prudnika i czeskiego 
Mesta Albrechtice. Wśród widzów 
piłkarskich zmagań nie zabrakło o. 
Macieja – wikarego z bialskiej parafii, 
kibica który całym sercem zagrzewał 
do bojów bialską Polonię o wejście do 
klasy A seniorów. 

ciąg dalszy na str. 6

ciąg dalszy na str. 6

Awanse Bialskich 
Policjantów

30 lipca w Sali Prudnickiego Ośrodka 
Kultury odbyło się spotkanie policjantów 
z terenu powiatu prudnickiego w którym 
uczestniczyli między innymi komendant 
wojewódzki Policji Irena Goroszkiewicz, 
poseł Janina Okrągły, przewodniczący 
Rady Powiatu Józef Janeczko, starosta 
Radosław Roszkowski, przedstawiciele 
władz gmin wchodzących w skład 
powiatu prudnickiego, w tym wicebu-

rmistrz Białej Karina Grelich Deszka 
oraz przedstawiciele policji z powiatów 
przygranicznych w Czechach . W czasie 
uroczystości nominacje na wyższe stopnie 
służbowe otrzymali :
Kierownik posterunku policji Andrzej 
Bania na na stopień starszego aspiranta 
policji, funkcjonariusze zespołu do spraw 

ciąg dalszy na str. 2
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28 czerwca została zwołana na wniosek 
bialskiego burmistrza kolejna sesja 
Rady Miejskiej. Na poprzedniej sesji 
została podjęta uchwała o udzieleniu 
przez bialską gminę poręczenia kredytu 
długoterminowego w kwocie 1.180.000 
zł z przeznaczeniem na budowę nowego 
obiektu na biuro Agencji Modernizacji 
i Rozwoju Rolnictwa w Białej pomiędzy 
ulicami Kościuszki i Wałowej. Uchwałę 
w tej sprawie zakwestionowała Rejonowa 
Izba Obrachunkowa, ponieważ gmina 
nie może poręczać kredytów udzielanych 
jakimkolwiek podmiotom gospodarczym. 
Dlatego uchwała w tej sprawie została 
unieważniona i Gmina Biała podjęła 
kolejną uchwałę o udzieleniu jej kredytu 
w tej wysokości na dokapitalizowanie 
Spółki Wodociągi i Kanalizacja, która 
będzie spłacała na rzecz Gminy raty w 
ustalonych wysokościach. 
W związku z tym podjęte zostały również 

Ostatnia przedwakacyjna sesja

Lipcowa sesja

Warsztaty artystyczne u podnóża Biskupiej Kopy

uchwały w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej gminy oraz zmian 
w budżecie na 2013 r. Na wniosek firmy 
Ustronianka podjęta została uchwała 
o przydzieleniu mieszkania na terenie 
Białej osobie, którą firma ta zamierza 
zatrudnić jako specjalistę z uprawnie-
niami w zakładzie w Białej. Starania 
podjęte przez tę osobę, zamieszkałą poza 
Opolszczyzną nie przyniosły efektów. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
Ustronianki osoba niezbędna w tym 
zakładzie otrzyma mieszkanie w Białej. 
W wolnych wnioskach Robert Roden 
– przewodniczący Rady zaproponował 
rozważenie pracy urzędników w jednym 
dniu w tygodniu do godziny 17-tej, celem 
umożliwienia załatwiania spraw przez 
mieszkańców pracujących zawodowo. 
Wniosek ten zostanie rozpatrzony, a 
ewentualne decyzje zapadną w terminie 
późniejszym.
R.Nowak

kryminalnych – Sławomir Wójtowicz 
i Jarosław Kociuba, na stopień sierżanta 
policji – Łukasz Karaś, a  na stopień 
młodszego aspiranta dochodzeniowego 
dzielnicowy Arkadiusz Krupiński. 
Akty nominacyjne awansowanym wręczyli 
komendant wojewódzki Policji Irena 
Goroszkiewicz i komendant powiatowy 
Policji Andrzej Kłakowicz.
Ponadto kierownik bialskiego posterunku 
Policji Andrzej Bania legitymujący  
się  ponad 35-letnią służbą w  policji 
został nagrodzony przez komendan-

ta powiatowego okolicznościowym 
wyróżnieniem. Z okazji Święta Policji 
życzenia awansowanym złożyli poseł 
Janina Okrągły, komendant Wojewódzki 
Policji Irena Goroszkiewicz, starosta 
Radosław Roszkowski, wójt i  burmi-
strzowie z gmin wchodzących w skład 
naszego powiatu. W części artystycznej 
wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej w  Prudniku oraz solistki 
ze Studia Piosenki działającego przy 
Prudnickim Ośrodku Kultury. 

31 lipca odbyła się kolejna sesja Rady 
Miejskiej w Białej. Radni zapoznali 
się z  informacją o działalności Spółki 
Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 2012 
r. Radni podjęli uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia taryf za zaopatrzenie w 
wodę i odprowadzanie ścieków,
- wyrażenia zgody na przystąpienie 
gminy Biała do realizacji projektu pn. 
„Termoizolacja budynku szkoły przy ul. 
Tysiąclecia 1 i złożenia wniosku o jego 
dofinansowanie ze środków europej-
skiego Obszaru Gospodarczego oraz 
zabezpieczenia środków niezbędnych 
do realizacji projektu,

Przy dofinansowaniu artystycznych warsz-
tatów z Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w  ramach programu „Przekraczamy 
granice” Gminne Centrum Kultury 
w Białej zorganizowało w lipcu w ramach 
programu „Mali artyści-wielka sztuka” 
trwające przez trzy tygodnie zajęcia, 
w których uczestniczyły działające przy 
GCK zespoły artystyczne. W wzięły udział 
dwie grupy teatralne – teatr „Kurtynka” 
w którym występują najmłodsi aktorzy 
oraz Teatr 123 „One i  on” skupiająca 
dzieci starsze.  W zajęciach brały również 
udział chóry Zgoda, Die Neudorfer, 
Seniores, grupa Ariam, wokaliści ze 
Studia Piosenki, gitarzyści, keybordziści, 
członkowie grupy plastycznej i  grupy 
tańców nowoczesnych Stars i  Zumba 

- udzielenia pomocy finansowej Samo-
rządowi Województwa Opolskiego w 
wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem 
na realizację przebudowy chodnika w 
Łączniku w ciągu drogi wojewódzkiej 407,
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej gminy 
Biała na lata 2013 – 2028,
- zmian w budżecie gminy na 2013 r.,
- zarządzenia poboru opłaty na gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w 
drodze inkasa,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Biała.

oraz Orkiestra Dęta euroregionu Pra-
dziad. Problematyka zajęć związana była 
z twórczością ludową i polegała między 
innymi na podnoszenieu i doskonaleniu 
umiejętności i  wiedzy teatralnych, 
wokalnych i muzycznych uczestników 
poszczególnych grup. W  warsztatach 
wzięły również udział dwie grupy bialskich 
mażoretek ćwiczące nowe układy, które 
będą prezentowane w czasie tegorocznych 
występów. 
Dla uczestników warsztatów przygotowano 
wiele atrakcji, między innymi wspólne 
biesiadowanie, ognisko, wycieczki po 
okolicznych terenach górskich. Program 
będący przedmiotem warsztatów będą 
mogli obejrzeć uczestnicy tegorocznych 
dożynek gminnych w Łączniku

Rodzaje i wysokość cen i stawek za wodę i odprowadzane ścieki

    Rok 2012/2013  Rok 2013/2014
Woda	 	 	 3,19	zł/m	sześc.		 3,27	zł/m	sześc.
Ścieki	 	 	 6,09	zł/m	sześc.		 6,25	zł/m	sześc.
Stawka	opłaty
abonamentowej	 5,29	zł/odb./m-c	 5,43	zł/odb./m-c
Nowe	taryfy	obowiązywać	będą	od	1.09.2013	r.	do	31.08.2013	r.	

Sklep	odzieżowy

Biała, Armii Ludowej 1
(wejście od strony Rynku)

Tel. 608 031 166

Posiada Punkt przyjęć 
Ekologicznej pralni chemicznej

Dom do sprzedania
Gostomia	15	d	(obszar	0,1438	ha)
wiadomość	tel.	77/	4375	109

Wojciechowi i Teresie Szukalskim
serdeczne wyrazy współczucia z popwodu śmierci ojca i teścia-

składają 
Dyrekcja i pracownicy

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej

Państwu Wojciechowi i Teresie Szukalskim
z powodu śmierci ojca i teścia wyrazy głębokigo współczucia 

składają 
Dyrekcja i pracownicy

Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

dokończenie ze str. 1
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Pieczynie chleba i gryfnie wraził do pieca. Dzieci pozbierali 
somionki i póciane pościółki, dali wszystko 
na wózek i szli dudom.
 Bardzo radzi szli do tego piekarza, bo w tyj 
baksztubie boło tak ciepło i pooglołdać boło 
co. Nierołz i jakoł żymołka dzieciom wcierzył 
do kabzy. Popołojdniu zajś jechali po ten 
chleb. To już w piekarni boła kobieta łod niego, 
abo cera, chtoroł chleb na decymalwołdze 
swołżyła i  zapisała do hefta wiela wołżył 
i wela kosztowało łod pieczenioł. Boło to 
bardzo mało, jyno 1 złoty i połrał groszy. Zajś 
nazołd z tyj chleba musieli bardzo upatrować 
coby se nie pogniót. Doma chleb przyszoł do 
pywnicy na ekstra dugoł deska co w lufcie 
wisiała, by dzieci go nie dosiołgły i myszy 
se do niego nie dobrały. Mioł też chleb tał 
sucho, a wonioł na całoł pywnica. Na koniec 
mój wiersz pt. Po żniwach.

Złociste łany zbóż siołgajoł aż pod wiatrak
gdy już zawonioł chleba, łostanoł ścierniska
na dole we Gostomi, w małej kuźni
czołrnyj łosmolonyj łogień tańcuje
rozpołli żelołzka do czerwioności
a stary kowołl kuje żelazło zani gorkie.

grodka z piwnicy przed pieczeni. Postawiyli 
go przy piecu, bo bez ciepła nie ma dobrego 
chleba. Potyj muter rozrobili w bunclołku 
zołczyn, postawili do dzierzy i przykryli deką. 
Rano zamiyszali ciasto ze 20 funtów mołki 
pszennej, żytniej , zołczynu, ciepłej wody, soli 
i kminku. Zrobiyli na poszczodku krzyż i zajś 
przykryli dekoł, Za połrał godzin grotek był 
połnyj ruszonego ciasta.
 Potyj go skulali i położyli do wyłożonych 
biołyj płótna i  posutyj mołko somionek. 
No i  potyj boły dzieci dran. Przyjechały 
pod sień takij małyj drabiniołkał, kaj muter 
poleku włonaczyli nołprzód trzi somionki 
na spodek, potyj dali deska i jeszcze trzi na 
wierch. Kożdyj pecynek przykryli tyj pótnał 
tak iż ty cyply co wyłajziły swiołzali, coby se 

po drodze chleb nie zaprószył. To wszystko 
przykryli jeszcze koca, Musiało wszystko 
być zabezpieczone, do piekarza boło łod 
nich 2 kilomejtry. Ze chleba wdycki jechało 
troje dzieci. Dwóch ciołgło wózek za dyszel, 
a trzeci szoł za wózkał i doł pozór coby na 
tych hurtach somionki nie zjechały. Dobrze 
że tał auta nie jeździły jyno wozy z końmi, 
a te jechały na poszczodku tej drogi, na której 
dziura na dziurze była. 
 Jak wjechali na dwórek piekarza, starszy 
syjn łod niego zarołz pomógł dzieciom 
poznosić somionki na regały, a łoni ciekawi 
wszystkiego kukali jak majster tako kracoł 
wybrali jeszcze tlołce se drzewo z pieca i potyj 
go wodoł wysnołrzyli, wtedy tela pary buchało 
z niego, iż cało baksztuba boła w gałstej parze 
a majstra nie boło widać. Kożdyj rołz boło 
to loł nich jakby wielkie widowisko. Jak już 
piec boł fertich naszyjkowany do pieczenioł, 
a wewnołtrz lampoł oświetlony, mogli mu 
podać po jednej somionce. Piekołrz zesuł 
chleb na drzewiano szipał z  dugij sztilał 

Wiela razy ech woł rozprawiała ło 
żniwach, jak se chlyb piekło, jak 
go se w somionkach do piekarza 

wiezło i jaki to bół dobry i zołcny. Myślałach, 
iże to joł jyno tak spominoł, ale ni. Znołdłach 
w jednej ksiołżce tako rozprołwka o ślązołku 
łod granicy, co łostał po wojnie wysiedlony. 
Zwie se Leopold Walla i chcał wom to tak 
przedstawić jak łon to widzioł za dziecko 
i  jeszcze rołz przypomnieć, choć prawie 
wszystko jest podobne jak u nołs piyrwej.
 Loł niego, takiego szkalce wtedy, z całego 
pecynka chleba nołlepszoł boła kromka 
(piętka), chtoroł wygłołdała jak łódź na 
Łodrze, a pecynek boł wielki jak koło łod 
wozu. Jego muter bardzo upatrowali na to, 
coby kożde dziecko tako pientka regularnie 

dostało, tak jak chleby po porzołdku boły 
napoczniony, a dzieci boło siłał. Kromka 
pomazana boła rubo ze smołlca i  jeszcze 
całymi szpyrkoma. Nołlepsze boły te 
złotożółte krósty na boku kromki. Jak już 
wszyscy mieli ten świeży chleb w rałkach, co 
woniał aż ślinka ciekła, lecieli s nij na dwór 
i przy graniu z inszymi dziećmi go zjedli. 
Dzisiej w  naszyj dobrobycie, jak pisze, 
kromki chleba landujo do ajmra abo na 
chasiołk i służoł za żarcie loł myszy i szczurów 
i nic dziwnego, iż w Niemcach na kożdego 
obywatela, przypadnie dwa szczury. 
 Loł mie do dzisiej kromka jest 
nołlepszoł, nigdy bych jy nie wyciepła,a za 
dziecko dostałach łod Mutry kula gorkich 
stamfkartołfli z  wieczerzy do rałki i  przy 
lołtaniu na dworze ech jy zjadła Pierwyj jyno 
boła jedna zorta chleba i  to boł ten doma 
zrobiony. Pieczenie chleba to boła iberchaupt 
sprawa całej rodziny. U niego robiło se to dwa 
razy w tyjdniu: wtorek i piątek i zaczli jego 
foter od przyniesienia na wieczór drzewianego 

na Dożynki Wiejskie
w Pogórzu

18 sierpień 2013 r.

12.00 –  msza św. w kościele 
p.w. św. Edyty Stein

14.00 –  występ dzieci z Zespo-
łu Szkolno – Przed-
szkolnego w Pogórzu

15.00 – Swen Solisch

16.00 –  Śląskie Trio Piotra 
Szefera

17.30 Występ Andrei

ZAPROSZENIE

Światowy rejestr dawców szpiku 
wzbogacił się o  113 osób 
chcących nieść pomoc chorym 

zmagającym się z  nowotworami 
krwi. Właśnie tylu Potencjalnych 
Dawców Szpiku zarejestrowało się 
podczas tegorocznych Dni Białej. 
Ten dobry wynik cieszy szczególnie 
dlatego, że wiąże się ze wzrostem 
świadomości społecznej na temat 
przeszczepu szpiku kostnego. 

 Większość osób włączających się do 
akcji poszukiwała bowiem informacji 
o tym, jak wygląda honorowe dawstwo 
szpiku, jaka jest procedura pobierania 
materiału do przeszczepu, co należy 
zrobić aby się zarejestrować. To cieszy, 
bo w  społeczeństwie ciągle wiedza ta 
jest stosunkowo na niskim poziomie. 
W  trakcie akcji można było wiele 
z  pojawiających się wątpliwości roz-

Stu trzynastu bohaterów
wiać- organizatorzy i osoby z Fundacji 
Przeciwko Leukemii odpowiadali na 
pojawiające się wśród rejestrujących 
pytania, przytaczali historie dawców 
i  biorców, opowiadali o  procedurach 
przeszczepu. Kilka z pojawiających się 
dylematów warto przytoczyć i wyjaśnić, 
bo rzetelna wiedza jest w tym przypadku 
bardzo istotna- pomaga świadomie 
zdecydować o wpisaniu się do rejestru 
Potencjalnych Dawców Szpiku. Najczęściej 
pojawiającą się obawą było przekonanie, 
że już w trakcie rejestracji pobiera się 
szpik kostny u potencjalnych dawców- 
nic bardziej mylnego, podczas akcji 
pobierano jedynie 4 ml krwi do badań, 
szpik pobiera się dopiero w momencie 
znalezienia zgodnego biorcy. Należy 
także podkreślić, że zarówno w trakcie 
rejestracji, jak i przeszczepu, stosuje się 
sprzęt jednorazowy- igły, rękawiczki, 
próbówki- żadna z tych rzeczy nie była 

wcześniej używana przez inną osobę. Wiele 
osób ciągle uważa, że oddanie szpiku to 
zabieg bardzo bolesny, wymagający po-
bierania materiału z kręgosłupa (zapewne 
myli się go z nakłuciem lędźwiowym, 
tzw. punkcją kręgosłupa). Warto więc 
wielokrotnie powtarzać – szpiku do 
przeszczepu nie pobiera się z kręgosłupa. 
Można pobrać go z talerza kości biodrowej 
w znieczuleniu ogólnym, lecz coraz częściej 
stosuje się metodę pobierania komórek 
macierzystych z krwi obwodowej- zabieg 
ten przypomina zwykłą transfuzję krwi 
i nie wymaga znieczulenia. Wiele osób 
obawiało się także, że KIeDY odda szpik 
komuś obcemu, to jeśli zachoruje ktoś 
z rodziny nie będzie mógł mu pomóc. 
Szpik można oddać kilkakrotnie w ciągu 
życia, ponieważ szybko się regeneruje. 
W  Fundacji Przeciwko Leukemii jest 
kilku Honorowych Dawców Szpiku, 
którzy oddali swój szpik 2-3 razy. Te 
osoby normalnie funkcjonują, pracują, 
nie odczuwają w związku z przeszczepem 
żadnych dolegliwości. Nasza himalaistka- 

Anna Czerwińska- także jest Honorowym 
Dawcą Szpiku- miesiąc po przeszczepie 
zdobywała K2. To chyba najlepszy dowód 
na to, że oddanie szpiku nie obciąża nas 
i naszego funkcjonowania. 

 Organizatorzy akcji oraz Fundacja 
Przeciwko Leukemii wraz z ośrodkiem 
dawców szpiku Medigen serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy zarejestrowali 
się jako Potencjalni Dawcy Szpiku- każ-
da z  tych 113stu osób przyczyniła się 
do zwiększania szans na wyleczenie 
wielu ludzi zmagających się z chorobą 
nowotworową. Cieszy postawa piłkarzy 
LKS Polonia Biała i naszych strażaków, 
którzy licznie przybyli, by przyczyniać 
się do ratowania życia. Szczególne po-
dziękowania należą się pielęgniarkom 
zaangażowanym w  akcję- Bernadecie 
Bajorek, Urszuli Puchała, Anecie 
Wójtowiec, emilii Bryndza, Joannie 
Filipiak oraz Barbarze Jendrzejczyk- bez 
nich rejestracja Potencjalnych Dawców 
Szpiku nie byłaby możliwa. Za pomoc 
w  organizacji akcji dziękujemy także 
Gminnemu Centrum Kultury, który 
bez wahania zgodził się pomóc przy 
organizacji imprezy. Wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy także do księży wielu 
parafii naszej gminy, lokalnej prasy, do 
wszystkich, którzy propagowali akcję 
i zachęcali do rejestracji Potencjalnych 
Dawców Szpiku. Miejmy nadzieję, że 
w naszym mieście rejestrować się będą 
kolejni chętni do niesienia pomocy 
chorym cierpiącym na nowotwory, bo 
ze strony organizatorów zapewniamy, 
że podobne akcje będą miały jeszcze 
miejsce. 

Katarzyna Stroka

Serwis komputerów 
PC, laptopów z 

dojazdem do klienta  
 

606 590 836 
www.serwis.kompszop.pl 

�

Internetowy sklep
komputerowy, RTV, AGD

www.kompszop.pl

www.elektroas.pl
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Festyn
sportowy

w Łączniku

21 lipca na boisku sportowym 
w Łączniku został zorgani-
zowany przez miejscowe 

koło DFK festyn sportowy pod nazwą 
„Odpryski Bundesligi”. Wystąpiły 
drużyny, które przybrały nazwy 
zespołów ligi niemieckiej.

 I tak: piłkarze z Łącznika wystąpili 
jako Bayern Monachium, ze Śmicza jako 
Werder Brema i  Chrzelice jako HSV 
Hamburg. Mecze rozgrywane były na 
boisku miejscowego Orlika. Piłkarskie 
zmagania sędziował Bernard Riedel – 
dyrektor gimnazjum w Strzeleczkach. 
Najlepsi okazali się piłkarze z Chrzelic 
przed drużynami z Łącznika i Śmicza. 
 W  ramach wieloboju sportowo – 

rekreacyjnego zespoły uczestniczące 
w  nim wzięły udział w  przeciąganiu 
liny, przejazdach taczkami na torze 
przeszkód, podnoszeniu ciężarka, 
rzutu gumowcem i pokonywania toru 
przeszkód. Imprezy prowadził Joachim 
Kosz, a w roli konferansjera jak zawsze 
niezawodny okazał się ernest Graba. 
 Wszyscy biorący udział w sportowych 
zmaganiach otrzymali pamiątkowe 
upominki.
 Na zorganizowanie wieloboju sporto-
wo – rekreacyjnego w ramach projektu 
zgłoszonego przez Koło DFK w Łączniku 
pozyskano środki finansowe z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych Niemiec za 
pośrednictwem Stowarzyszeń Społeczno 
– Kulturalnych w Polsce.

Na budowie basenu
Opady ulewnych deszczów na początku lipca powodowały znaczne 

utrudnienia na budowie nowego basenu w Białej. Konieczne 
było całodobowe opróżnianie niecki basenu z nadmiaru wody 

deszczowej przez ekipę budowlaną wykonawcy inwestycji tj. Techbud z 
Opola. Inwestycja została dofinansowana przez Bank Spółdzielczy w Białej

– Były również problemy – mówi kie-
rownik budowy Mirosław Patrzyński 
– techniczne. Projektant przewidywał 
skucie niecki basenu, ale okazało się, że 
niecka basenu położna jest na terenie 
podmokłym i należało dokonać zmian 
w projekcie inwestycji.
 Budowany basen będzie mniejszy 
od dotychczasowego. Długość części 
„pływackiej” – 25 metrów bieżących, 
a jego głębokość wyniesie 1,8 do 1,2 m.  
Basen budowany od podstaw będzie 
miał sześć torów pływackich.
 Z częścią rekreacyjną długość basenu 

wyniesie 41 m, w tym specjalnie dla 
najmłodszych wybudowany zostanie 
brodzik o  głębokości 45 cm. Woda 
w basenie będzie oczyszczana w obiegu 
zamkniętym przez zainstalowany 
system filtrów.
 Zdaniem kierownika M. Patrzyń-
skiego będzie to jeden z  ładniejszych 
basenów kąpielowych i wystarczający 
do potrzeb mieszkańców gminy. Na 
terenie nowego obiektu będzie również 
urządzenie do hydromasażu ciała. Pla-
nowane zakończenie prac ma nastąpić 
do końca października 2013 r.

Kosmetologa\
kosmetyczkę

przyjmę do pracy
w Prudniku. 

tel. 604 107 995

Sklep
z odzieżą używaną
Biała, ul. Armii Ludowej 4.
ZAPRASZAMY

Budowa nowego 
budynku

Kontynuowana jest budowa nowego budynku w Białej z przeznaczeniem 
na siedzibę oddziału powiatowego Agencji Rolnej i Modernizacji 
Rolnictwa. Biura będą mieściły się na parterze i piętrze budynku. 

Termin zakończenia prac przewidywany jest w grudniu br.
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Z Arnoldem Hinderą
– burmistrzem Białej
rozmawia
Ryszard Nowak

-  W I półroczu 2013 r. prowadzono 
na terenie gminy kilka znaczących 
inwestycji. Które z nich zaliczyć 
można do największych?

-  Zakończona została przebudowa ciągu 
pieszego na ulicy Oświęcimskiej w 
naszym mieście. Koszt tego zadania 
to prawie trzysta dziewięćdziesiąt 
tysięcy złotych. W lipcu rozpoczęła 
się planowana przebudowa drogi 
na ulicach Hanki Sawickiej i Stare 
Miasto. Na to zadanie wydatkujemy 
ponad dziewięćset tysięcy złotych, 
pozyskaliśmy z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg ponad czterysta 
pięćdziesiąt tysięcy. Prace zostaną 
zakończone na początku IV kwartału.

-  Inwestycje drogowe obejmują również 
teren wiejski. Które z nich należą do 
najbardziej znaczących?

-  Do dużych zadań należy przebudowa 
kosztem dwustu siedemdziesięciu 
tysięcy złotych drogi we Frąckach. Z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
na to zadanie otrzymamy ponad sto 
sześćdziesiątych tysięcy. Przebudo-
wane zostaną drogi gminne w Górce 
Prudnickiej, Frąckach i Dębinie. 
Łączny koszt tych zadań wyniesie 
sto tysięcy złotych. Na drogach w 
Górce i Frąckach położony zostanie 
asfalt, w Dębinie – tłuczeń. Zadanie w 
Dębinie sfinansowane zostanie rów-
nież w części ze środków z funduszu 
sołeckiego. Zakończyliśmy także 
przebudowę chodnika przy ulicach 
Szkolnej i Kołłątaja. 

-  Gmina podejmuje również działania 
na rzecz placówek oświatowych. Jakie?

-  W okresie wakacyjnym prowadzone 
są prace modernizacyjne węzła 
sanitarnego oraz wymiana instalacji 
elektrycznej w bloku sportowym przy 
Zespole Szkół w Białej. Na ich reali-
zację przeznaczyliśmy osiemdziesiąt 
tysięcy złotych, natomiast na termo-
modernizację ostatniego budynku w 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Łączniku wydatkujemy prawie sto 
dwadzieścia tysięcy złotych. 

-  Niezależnie od wymienionych zadań 
prowadzona jest w dalszym ciągu 
budowa sieci kanalizacyjnej w Białej. 

-  Zadania w tym zakresie prowadzone 
są obecnie na ulicach  Składowej i 
Szynowice. Zakończyliśmy natomiast 
budowę kolektora przerzutowego 
ścieków do oczyszczalni Nutrogeniki 

Na półmetku roku
pani Zuzanny Bożek. 

-  Kto realizuje to zadanie i jakie są 
na ten cel środki finansowe?

-  Inwestorem jest nasza spółka Wodo-
ciągi i Kanalizacja. Na ten cel gmina 
przeznaczy trzysta tysięcy złotych, 
przy jednoczesnym dofinansowaniu 
ze środków zewnętrznych. Ponadto 
warto wspomnieć, że zakończona 
została budowa kanalizacji sanitarnej 
w obrębie ulic Stare Miasto i Hanki 
Sawickiej na co przeznaczyliśmy z 
gminnego budżetu dwieście sześć-
dziesiąt tysięcy złotych.

-  Kosztownym zadaniem jest również 
budowa nowego basenu kąpielowego 
w Białej. 

-  Na ten cel wydatkujemy około dwa 
miliony trzysta tysięcy złotych, przy 
czym z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich przyznana została dotacja 
w kwocie trzystu tysięcy złotych. 
Jeszcze w tym roku budowa basenu 
zostanie zakończona. 

-  Wśród części mieszkańców pojawiają 
się opinie, że basen jest nieco za mały?

-  Decyzja o budowie takiego, a nie 
innego basenu wynika z aktualnych 
potrzeb, nie jest nam potrzebny taki 
gigant jaki mieliśmy poprzednio. 
Nasz basen będzie składał się z 
dwóch części – pływackiej o długości 
dwudziestu pięciu metrów i części 
zabawowej dla dzieci.   

-  Niektóre gminy zakupiły dla miesz-
kańców pojemniki na gromadzenie 
odpadów, dlaczego tego wariantu nie 
wdrożono w naszej gminie?

-  Taki wariant był możliwy, ale wówczas 
musielibyśmy wliczyć zakup kubłów 
opłaty śmieciowej, co zasadniczo 
zwiększyłoby jej wysokość. Nie 
moglibyśmy również zastosować 
ulgi dla trzeciego i kolejnych dzieci 
w rodzinie. 

-  Na terenie Białej znajduje się również 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Białej przy ulicy 
Lipowej. Jest to chyba najbardziej 
zasadne działanie?

-  To prawda, tam mieszkańcy mogą prze-
kazywać zużyty sprzęt elektroniczny, 
stare meble i inne wielkogabarytowe 
przedmioty. Przy ich przekazywaniu 
należy okazać dowód osobisty i dowód 
wpłaty za odprowadzane śmieci.

-  Jak to się stało, że Veolia już na 
początku czerwca pozbawiła swoich 
klientów pojemników na odpady 
komunalne pomimo, że miała 
zawarte umowy na odbiór odpadów 
komunalnych do końca pierwszego 
półrocza?

-  Rozmawialiśmy w tej sprawie w 
czerwcu z przedstawicielami Veolii 
ale oświadczono nam, że czerwcowy 
plan odbioru odpadów komunalnych 
uznali za wykonany już na początku 
czerwca, natomiast zaproponowali 
za kolejny odbiór śmieci zapłaciła 
gmina, ponieważ firma Veolia miała 
zawartą umowę z poszczególnymi 
mieszkańcami, a nie z gminą. Ponadto 
uważam, że zachowanie się Spółki 
Veolia w stosunku do swoich klientów 
było nieuczciwe.

-  Jakie jeszcze problemy wiążą się z 
wdrożeniem nowych zasad odbioru 
śmieci?

-  W obecnej chwili są problemy z za-
kupem pojemników, myślę, że z tym 
problemem uporamy się w sierpniu. 
Będziemy pomagali mieszkańcom w 
ich zakupie. Poza tym spółka WiK 
umożliwiła mieszkańcom odkupienie 
dotychczas użytkowanych przez nich 
pojemników. Każde nowo wdrażane 
zadanie sprawia, że w początkowej 
fazie są pewne problemy i niedocią-
gnięcia, ale w miarę upływu czasu 
są one eliminowane.

-  Część mieszkańców, zwłaszcza 
młodych ma pretensje do Pana 
Burmistrza o brak przyobiecanego 
zespołu boisk ORLIK w bialskim 
parku. Dlaczego nie został on 
dotychczas zbudowany?

-  Władze centralne naciskały, aby w 
każdej gminie powstał ORLIK. Stąd 
też nasze działania ukierunkowane 
były na przygotowanie dokumentacji 
i miejsca pod budowę obiektu. Po 
spełnieniu wszystkich wymogów 
Urząd Marszałkowski wyraził po-
zytywną opinię na temat naszego 
projektu, natomiast Ministerstwo 
Sportu do którego projekt został 
skierowany dopatrzyło się pewnych 
nieścisłości i odrzuciło nasz projekt. 
Mimo tego nadal chcemy zbudować 
zespół boisk w parku miejskim, który 
będzie spełniał określone normy. 
Należy pamiętać o tym, że w 2012 r. 
powstał kompleks boisk tak zwany 
mini ORLIK w Łączniku. 

-  Niektórzy jednak liczyli, że ORLIK 
powstanie w Białej na początku 
drugiej dekady 2013 roku.

-  Nie działam wbrew opinii publicznej. 
Biorę ją pod uwagę przy podejmo-
wanych decyzjach. W 2012 roku 
na zebraniu mieszkańców w Białej 
zapytałem obecnych, czy w pierwszej 
kolejności mamy rozpocząć budowę 
basenu kąpielowego, czy ORLIKA. 
Obecni wypowiedzieli się za budową 
basenu. I tak się stało. Nie jesteśmy w 
stanie prowadzić jednocześnie dwóch 
kosztownych inwestycji. ORLIK musi 
więc poczekać. 

-  Obiecał Pan również montaż w 
centralnej części Rynku na wy-
dzielonym pasie brukowym dwóch 
stylizowanych latarenek. Dotychczas 
jednak ich nie ma. Dlaczego?

-  Ich zainstalowanie i podłączenie do 
sieci energetycznej wymaga załatwie-
nia wielu pozwoleń i dokumentacji 
Sprawa jest w toku. Po spełnieniu 
wszystkich warunków formalnych 
latarenki zostaną zainstalowane. 

-  Odnowione zostały zabytkowe mury 
obronne przy ulicy Szkolnej. Czy 
przewidywany jest remont znajdują-
cych się w złym stanie technicznym 
murów przy Wałowej?

-  Na razie nie planujemy takiego remontu 
ponieważ wraz ze zmianą przepisów 
w sprawie rewitalizacji zabytkowych 
części miasta nie otrzymamy na ten 
cel dofinansowania z zewnątrz. Nie 
przysługuje ono miastom poniżej 
pięciu tysięcy mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę. 

Rycerski 
turniej 
w Solcu

23 czerwca w Solcu odbył 
się tradycyjny turniej 
rycerski  zorganizowany 

przez Soleckie Bractwo Rycerskie 
„Maltus”. Imprezę poprzedziła 
msza św. w miejscowym kościele 
parafialnym. Odbyły się pokazy 
średniowiecznych walk rycerskich. 
Atrakcji nie zabrakło. Na turniej 
przybyli między innymi rycerze 
z czeskiego Krnova. Maltańsla Służba 
Medyczna z Nysy zaprezentowała 
pokaz ratownictwa medycznego. 
Powodzeniem cieszyło się strzelanie 
z łuku do tarczy, rzut toporem do 
tarczy z dzikiem, cięcie jabłek na 
połówki przy użyciu topora oraz 
szukanie przez dzieci w  wieku 
szkolnym ukrytego skarbu. 
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790 lat Śmicza

2013Dni BiałejZmagania oldbojów zostały zorganizo-
wane w ramach projektu współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu Państwa Przekraczamy 
Granice. Mecze były rozgrywane w systemie 
każdy z każdym. Zawodnicy musieli wyka-
zać się również punktowanymi sprawno-
ściami strzeleckimi. W sportowych zmaga-
niach zwyciężyli oldboje z Prudnika, przed 
Lubrzą, Białą i  Albrechticami. Wszystkie 
drużyny otrzymały puchary, a zawodnicy 
drobne upominki. Jak poinformował nas 
sędzia zawodów Janusz Sztonyk walka na 
boisku toczyła się fair play, nikt nie odniósł 
w ferworze walki obrażeń. Dowiedzieliśmy 
się również, że najstarszą drużyną oldbojów 
byli bialszczanie. Średnia wieku zawodników 
tej drużyny wyniosła ponad 50 lat. 
 Jako pierwszy na scenie usytuowanej obok 
namiotu wystąpił zespół The Shout, którego 
członkowie pochodzą z Niemodlina, jeden 
z czołowych w kraju wykonawców piosenek 
słynnego angielskiego zespołu The Beatles. 
Zespół zaprezentował również kilka przebo-
jów z repertuaru Czerwonych Gitar. 
 Bez wątpienia uczestnicy imprez z nie-
cierpliwością oczekiwali na występ legen-
darnego już zespołu Trubadurzy, założonego 
w 1963 r., który wylansował takie przeboje jak: 
Kasia, Znamy się tylko z widzenia, Byłaś tu, 
Przyjedź mamo na przysięgę i wiele innych. 
Członkowie zespołu zachęcali publiczność 
do wspólnego śpiewu. Okazało się, że nie 
tylko starsze osoby znają do dziś teksty ich 
piosenek, ale także wielu młodych włączyło 
się do wspólnego śpiewu. W godzinach wie-
czornych odbyła się zabawa taneczna. Tra-
dycyjnie już na zabawach z okazji Dni Bia-

łej do tańca grają prudnickie Szwagry.
 W niedzielne popołudnie dla dzieci został 
wystawiony program pt. Ulica Sezamkowa. 
Następnie na scenie na stadionie wystą-
pił profesjonalny zespół Andreo i Karina, 
jedyny w Europie wykonujący przeboje wło-
skie w  tonacji Al. Bano i  Rominy Pover. 
Z dużym zainteresowaniem spotkał się występ 
Damiana Holeckiego autora dwóch wielkich 
przebojów „Rodzinny dom” i „Złote kasz-
tany”. Zespół Raggafaya, z piosenkami zali-
czanymi do hip – hopu reggae zaprezento-
wał utwory powstałe po 2000 r. Na scenie 
wystąpił również działający od czterech lat 
zespół Horyzont założony przez braci Waldka 
i Darka Orłowskich, mający na swym kon-
cie występy telewizyjne i  teledyski emito-
wane w programach TV. Gwiazdą niedziel-
nego wieczoru był zespół Pectus, powstały 
w Rzeszowie, posiadający w swym dorobku 
złotą płytę i wielki przebój „To co chciałbym 
ci dać”, zdobywca dwóch superjedynek na 
Festiwalu Opolskim w 2013 r.
 Na terenie przed boiskiem swoje Wesołe 
Miasteczko dla dzieci uruchomił Henryk 
Augustin z Racławiczek, który bierze udział 
w wielu imprezach artystycznych, głównie 
na terenie Opolszczyzny. 
 Oprócz karuzel, innych mechanicznych 
urządzeń zabawowych atrakcją była piłka 
wodna – urządzenie zabawowe dla dzieci. 

 Obecnie jak wyznał pan Henryk inne 
formy zabaw np. gry komputerowe spra-
wiają, że zainteresowanie zabawami na 
świeżym powietrzu systematycznie spada, 
a przy tym na zmniejszenie zainteresowa-
nia wpływ ma niż demograficzny. 
 Jednym z najmłodszych uczestników na 
Dniach Białej był Patryk Strzałkowski z Pru-
dnika. Jak powiedziała nam jego mama – 
jest po raz pierwszy udział na święcie Bia-
łej. Pierwszy udział w Dniach Białej zaliczył 
również Maximilian Gisal z Niemiec, który 
przybył na miejsce imprez z rodzicami Rok-
saną i Piotrem oraz z dziadkiem i babcią 

zamieszkałymi na terenie bialskiej gminy. 
Tegoroczne Dni Białej były chyba najbar-
dziej atrakcyjną imprezą od kilku lat i kosz-
towną, dlatego wielu mieszkańców zasta-
nawiało się nad tym, skąd Gminne Cen-
trum Kultury w Białej miało środki finan-
sowe na jej zorganizowanie. W tej sprawie 
nie potrafiliśmy zdobyć bliższej informacji. 
Nieco pretensji do organizatorów mieli nie-
którzy uczestnicy niedzielnych imprez, które 
odbyły się w godzinach popołudniowych za 
opóźnienia w występach zespołów muzycz-
nych. Jak się okazało winy za to nie ponoszą 
organizatorzy Dni Białej. (n)

ciąg dalszy ze str. 1

ciąg dalszy ze str. 1 W 1371 r. prawdopodobnie rycerz 
ze Śmicza, niejaki Henczke 
Barold de Smesch występuje 

w dokumentach księcia Bolesława opolskiego. 
W 1346 r. biskup Przemysław wymienia 
proboszcza Pawła ze Śniedcza, historycy 
zgadzają się z tym, że biskup miał na myśli 
właśnie Śmicz. Trzysta lat później w 1646 
r. śmidecki proboszcz na ufundowanym 
kielichu mszalnym wypisał nazwę Śmicz. 
 Sto lat od pierwszej wzmianki o miej-
scowości istnieje tu już kościół parafialny 
pod wezwaniem św. Katarzyny. W 1657 
r. kościół całkowicie spłonął, a  wraz 
z nim dokumentacja kościoła, natomiast 
zachował się kielich mszalny z 1646 r. 
używany po dzień dzisiejszy. W 1750 r. 
rozpoczęła się budowa obecnego kościoła. 
Na sklepieniu świątyni artysta malarz Franz 
Sebastini namalował trzy freski z życia św. 
Katarzyny oraz obraz do ołtarza głównego 
przedstawiający męczeństwo świętej. 

Jubileuszowe obchody
 13 lipca pod namiotem na boisku 
sportowym odbyła się zabawa taneczna 
z zespołem De Rejs. W niedzielne popołudnie 
wystąpiły zespoły artystyczne, w tym solistki 

Iwona Preusner z córką Magdaleną i Joanną 
Lisson, które zaprezentowały popularne 
piosenki w języku niemieckim. Następnie 
na scenie pod namiotem wystąpiła kapela 
Jorgusie. Na ich występ złożyły się skecze, 
piosenki i zabawne monologi. Publiczność 
rozbawił kabaret Moherowe Berety, który 
zaprezentował wiele zabawnych skeczów. 
W godzinach wieczornych odbyła się zabawa 
taneczna z udziałem Damiana Weiknkopfa. 
Na terenie imprezy były stoiska gastrono-
miczne i urządzenia zabawowe. Pani sołtys 
Barbara Wilczak rozdawała uczestnikom 
uroczystości pamiątkowe wydawnictwo 
pt. „Śmicz. Historia i współczesność. 790 
lat miejscowości”.
Wiele pracy w  przygotowanie imprez 
włożyli pani sołtys Barbara Wilczak i radny 
Leonard Peszel. Sprzęt nagłaśniający 
i obsługę nagłośnienia przygotował Olaf 
Scholz z Gminnego Centrum Kultury 
w Białej, a w roli konferansjera wystąpiła 
instruktorka elżbieta Malik.

(n)

Panu Wojciechowi Szukalskiemu
Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Białej

serdeczne wyrazy współczucia po śmierci Ojca składają
Grono Pedagogiczne i pracownicy PG w Białej
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Festyn strażacki
w Pogórzuw Prężynie

Od trzech lat na boisku sporto-
wym w Pogórzu w lipcu odbył 
się festyn strażacki, w którym 

biorą udział zaproszone jednostki 
OSP. W tym roku na zaproszenie 
miejscowych strażaków uczestniczyli 
strażacy także z Chrzelic, Łącznika 
i Rzymkowic.

 Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
w kościele filialnym w Pogórzu w intencji 
mieszkańców i strażaków odprawiona 
przez byłego księdza wikarego z Łącznika 
Ryszarda Michalika, obecnie proboszcza 
z Rusocina. Zebranych na miejscu festynu 
strażackiego powitał Hubert Luda – prezes 
miejscowej OSP. Festyn poświęcony 
był Johannesowi Hermanowi, który na 
Śląsku w XIX w. organizował pierwsze 
ochotnicze straże pożarne z połączenia 
stowarzyszeń ratunkowych i  klubów 
gimnastycznych. 
 W czasie festynu strażakowi Alojzemu 

Cholewie wręczono pamiątkowy puchar 
za wieloletnią pracę na rzecz miejscowej 
OSP. Nagrody zostały wręczone również 
młodym strażakom wyróżniającym się 
w  pracy na rzecz OSP. Otrzymali je: 
Robert Drabik, Mariusz Szulc, Tomasz 
Neugebauer, Denis Kołek i Patryk Uliczka.
Podczas  festynu zaprezentowano pokazy 
ratownictwa technicznego. W sportowej 
rywalizacji strażaków zwyciężyli strażacy 
z Pogórza. Smaczną grochówkę tradycyjnie 
już przygotowała rodzina Gruchmanów. 
Panie z KGW częstowały smakowitymi 
ciastami. W godzinach wieczornych odbyła 
się zabawa taneczna z udziałem zespołu 
KLAWO. W  festynowych imprezach 
uczestniczyli między innymi: burmistrz 
Białej Arnold Hindera, Prezes Miejsko 
– Gminnego Zarządu OSP Joachim 
Daniel i komendant Zarządu MG OSP 
Bernard Fiebich.

Jubileusze

Parafia w Prężynie Wielkiej po-
wstała w XIII w. Pierwszy kościół 
został ufundowany w 1233 r. 

przez biskupa wrocławskiego 
Tomasza I. Pierwotny kościół p.w. 
świętych Apostołów Piotra i Pawła 
został następnie poświęcony św. 
Jakubowi Apostołowi i należał do 
dekanatu we Wrocławiu.

 Obecny kościół został zbudowany w latach 
1888-1889 w stylu neogotyckim. Proboszczem 
parafii był wówczas ks. Johannes Lipczyk. Ze 
starego kościoła pozostawiono jedynie absydę 
(prezbiterium), wkomponowaną w archi-
tekturę nowego kościoła. Kościół w Pręży-
nie został konsekrowany 14 czerwca 1893 
r. przez kardynała Georga Koppa z Wrocła-
wia. Do parafii należy również kościół filialny 
w Prężynce p.w. Marii Magdaleny. Z parafii 
pochodzi wiele sióstr zakonnych i księży. 

Podniosły	jubileusz
 30 czerwca z  okazji 120.lecia kościoła 
parafialnego w Prężynie odbyła się uroczy-
sta msza św. pod przewodnictwem probosz-
cza ks. Rajmunda Lippa. Współkoncelebran-
sami byli: były proboszcz w Prężynie ks. Sta-
nisław Kubień, ks. Piotr Faliński pochodzący 
z Prężyny oraz bialski proboszcz o. Franci-
szek Bieniek. Ten ostatni wygłosił okolicz-
nościowe kazanie poświęcone roli świątyni 

w życiu wspólnoty parafialnej oraz znacze-
niu duszpasterza i wiernych w  lokalnych 
wspólnotach parafialnych. 
 W czasie odprawianej mszy jubileuszo-
wej z okazji konsekracji kościoła nie zabrało 
życzeń i kwiatów dla obecnego proboszcza 
ks. R.Lippa obchodzącego jubileusz 20.lecia 
kapłaństwa. Dostojnemu Jubilatowi życze-
nia złożyli między innymi: przedstawiciele 
rad sołeckich z Prężyny i Prężynki, mło-
dzież i służba liturgiczna. Proboszcz R.Lipp 
nie krył wzruszenia zapewniając, że te pły-
nące z głębi serca życzenia i słowa uznania 
stanowić będą czynnik inspirujący do dal-
szej ofiarnej pracy duszpasterskiej i kapłań-
skiej. Po mszy św. zaproszeni kapłani, goście 
i mieszkańcy udali się do miejscowej świe-
tlicy wiejskiej na poczęstunek z okazji jubi-
leuszowego spotkania.
 Warto również podkreślić, że będący pro-
boszczem w Prężynie od pięciu lat ks. Raj-
mund Lipp w minionym roku kosztem kil-
kudziesięciu tysięcy złotych przeprowadził  
odnowienie wnętrza miejscowej świątyni, 
wymianę instalacji elektrycznej i  nagła-
śniającej. W  tym roku kontynuowane są 
prace przy remoncie wieży i ściany fron-
towej kościoła z funduszy unijnych i środ-
ków pieniężnych parafian. Proboszcz jest 
przekonany, że w najbliższych latach uda 
się przeprowadzić odnowienie pozostałych 
ścian zewnętrznych świątyni.

Kapłańska	droga
ks.	Rajmunda	Lippa

Pochodzi z parafii p.w. św. Antoniego 
w Dylakach koło Ozimka. Święcenia 

kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1993 r. 
w Opolu z rąk ks.bpa Jana Bagińskiego.
 W  latach 1993 – 1999 pracował 
w parafii św. Mikołaja w Kędzierzynie – 
Koźlu, a następnie w latach 1999 – 2007 
w parafii p.w. Trójcy Świętej w Bogacicy 
koło Kluczborka, a  od sierpnia 2007 
r. jako proboszcz w parafii św. Jakuba 
Apostoła w Prężynie.

Księża	proboszczowie
w	Prężynie	od	1848	r.

ks. Caspar Rak 1848 – 1876
ks. Johannes Lipczyk 1882 – 1909
ks. Heinrich Pecha 1909 – 1932
Paul Schmidt 1932 – 1956
Paweł Królik 1956 – 1984
Stanisław Kubień 1984 – 2004
Konrad Hermański 2004 – 2005
Krystian Szeliga 2005 – 2007
Od 2007 r. ks. Rajmund Lipp
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Nowy system gospodarowania 
odpadami zaczął działać od 1 lipca

Zbiórka odpadów

 Wypełniając ustawowy wymóg (wy-
nikający z ustawy o utrzymaniu czystości 
porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r. 
poz. 391, z późn. zm) Gmina Biała od 1 
lipca 2013 r. przejęła wszystkie obowiązki 
z zakresu odbioru i zagospodarowania 
odpadów z nieruchomości zamieszkałych.
Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące 
działalność gospodarczą nadal działają „na 
starych zasadach”, czyli muszą posiadać 
umowę indywidualną na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych.
 W gminie Biała obowiązuje pojemnikowy 
system zbiórki odpadów komunalnych 
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku (Uchwała Nr XVIII.216.2012 
Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 
2013 r.) wg schematu:
do pojemnika na odpady surowcowe tzw: 
„suche” – trafiają odpady opakowaniowe 
bez zawartości tj. tworzywa sztuczne, 
papier, odpady wielomateriałowe, metale;
do pojemnika na odpady zmieszane – 
trafiają takie odpady, których nie da się 
posegregować;
do pojemnika na popiół – trafia popiół, 
jest to wariant dla tych którzy zdeklarowali 
chęć odbioru popiołu.
Ponadto szkło zarówno białe jak i kolorowe 
powinno trafiać do ogólnodostępnych 
pojemników przeznaczonych na zbiórkę 
szkła, rozstawionych na terenie miasta 
Biała i na wsiach.
 W zabudowie jednorodzinnej istnieje 
możliwość zagospodarowania odpadów 
biodegradowalnych w przydomowych 
kompostownikach.
 Pojemność pojemników może wy-
nosić odpowiednio: 120 l, 240 l i 1100 
l. Pojemniki o  pojemności 1100 l są 
przypisane zabudowie wielolokalowej.

Co wrzucać, a czego nie wrzucać 
do pojemników na odpady 

selektywnie zebrane?

 Należy wyrzucać czyste opakowania 
bez zawartości, zgniatać butelki przed 
wyrzuceniem, składać na płasko pudła 
i pudełka.
 Do pojemników ogólnodostępnych 
przeznaczonych na zbiórkę SZKŁA 
należy wrzucać butelki szklane i słoiki 
– opakowania po napojach i żywności, 
butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach. 

Nie należy wrzucać: szkła stołowego, 
fajansu, porcelany i  ceramiki, luster, 
szkła okiennego, żarówek, lamp neono-
wych, fluorescencyjnych , opakowań po 
lekarstwach, termometrów, luster, szyb 
samochodowych, szkła żaroodpornego, 
żarówek, świetlówek, szkła okularowego, 
ekranów i lamp telewizyjnych.
 Ważne aby nie tłuc szkła przed 
wyrzuceniem; wyrzucać czyste opako-
wania (butelki i słoiki bez zawartości), 
zdejmować pokrywki i zrywać etykiety.

Obsługa systemu

 Od 1 lipca wywozem odpadów oraz 
ich zagospodarowaniem zajmować się 
będzie firma Wodociągi i  Kanalizacja 
z Białej wyłoniona w przetargu ogłoszonym 
przez gminę. Umowa na świadczenie 
usług została podpisana z WiK na rok, 
czyli końca czerwca 2014 roku. Spółka 
WiK będzie odbierała odpady zgodnie 
z poniższym harmonogramem, z czę-
stotliwością wynikającą z  regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w gminie 
Biała: 

Odpady selek-
tywnie zebrane WRZUCAJ NIE WRZUCAJ

Papier

gazety,czasopisma, papier szkolny i biurowy, torebki 
i worki papierowe, papier pakunkowy, tekturę, karto-
ny i ścinki drukarskie, książki w miękkich okładkach lub 
z usuniętymi twardymi okładkami;

zabrudzonego lub tłustego papieru, zdjęć, papieru ter-
micznego i faksowego, kalek technicznych i papierów 
przebitkowych (rachunki, faktury), tapet i worków po 
cemencie, pieluch jednorazowych, podpasek i artyku-
łów higienicznych;

Tworzywa sztuczne

zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach, pu-
ste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej 
i środkach czystości, czyste torebki foliowe, plastikowe 
opakowania po żywności (kubki po jogurtach, koszycz-
ki po owocach, pudełka po lodach, ciastkach, itp.), pla-
stikowe zakrętki,

butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojem-
ników po olejach: spożywczych, silnikowych i chłodni-
czych, opakowań po lekach, nawozach i środkach owa-
do- i chwastobójczych, puszek i pojemników po farbach 
i lakierach, zabawek;

Opakowania 
wielomateriałowe

kartony po mleku, sokach i innych napojach;

Metal
puszki po napojach i żywności (konserwach), kapsle, 
nakrętki ze słoików, drobny złom żelazny i metale ko-
lorowe, narzędzia metalowe

opakowań po aerozolach, puszek po farbach i lakierach, 
baterii i kabli

Rejon
Data wywozu zmieszanych 

Odpadów komunalnych 
(pojemniki)

Wykaz miejscowości
Data wywozu odpadów 

segregowanych 
-suchych (pojemniki)

Rejon I 26 sierpień
9,23 wrzesień

Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prę-
żyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina

19 sierpień
16 wrzesień

Rejon II 27 sierpień
10,24 wrzesień

Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mo-
kra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik

20 sierpień
17 wrzesień

Rejon III 28 sierpień
11,25 wrzesień

Łącznik, Chrzelice, Spółdzielnia
Mieszkaniowa 21 sierpień

18 wrzesień

Rejon IV 29 sierpień
12,26 wrzesień

Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka,Ligota Bialska, 
Otoki, Radostynia

22 sierpień
19 wrzesień

Rejon V 30 sierpień
13,27 wrzesień Miasto Biała, Spółdzielnia Mieszkaniowa 23 sierpień

20 wrzesień

 Z powodu problemów z pojemnikami 
w  miesiącu lipcu i  sierpniu odpady 
można gromadzić we workach. Worki 
z  odpadami zostaną odebrane. Z uwagi 
na brak w  harmonogramie wywozu 
popiołu w  sezonie letnim, wszyscy ci 
którzy zdeklarowali odbiór popiołu przez 
cały rok mogą go wystawić z odpadami 
zmieszanymi, bądź wrzucać niewielkie 

ilości do pojemnika na odpady zmieszane.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
13.09.1996 r. o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 
391, z późn. zm.) właściciel zobowiązany 
jest do zaopatrzenia się w  pojemniki 
służące do zbierania odpadów komunal-
nych oraz utrzymywania pojemników 
w  odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym.
 Firma, która wygrała przetarg nie jest 
zobowiązana do zakupu pojemników, 
wobec czego każdy właściciel powinien 
zaopatrzyć się w pojemniki we własnym 
zakresie. Zakupione pojemniki należy 
odpowiednio oznakować bądź podpisać 
np. odpady „suche”, odpady zmieszane, 
popiół.

Deklaracje

 15 czerwca minął termin składania 
deklaracji, które stanowią podstawę 
naliczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami. Pomimo upływu terminu 
deklaracje nadal są przyjmowane w Urzę-
dzie Miejskim w Białej, pok. Nr 1.

 Wszelkie zamiany dotyczące ilo-
ści zamieszkujących osób, sposobu 
gromadzenia odpadów lub danych 
adresowych, należy zgłosić do 14 dni 
od zaistniałej zmiany składając korektę 
deklaracji.
 W przypadku niezłożenia deklaracji, 
do właścicieli nieruchomości zostanie 
wystosowane WeZWANIe do jej złożenia.  

Jeśli deklaracja pomimo wezwania nie 
zostanie złożona wówczas zostanie wydana 
decyzja określająca wysokość opłaty wg. 
danych z meldunków dotyczących ilości 
osób zameldowanych, z  założeniem, 
że na danej nieruchomości odpady 
nie są segregowane. W przypadku nie 
wywiązywania się z opłat w określonym 
terminie, bądź braku wpłat zostanie 
uruchomiona procedura wynikająca 
z ordynacji podatkowej polegająca na 
egzekucji. 

Opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów

 Opłatę za odpady w  wysokości 
zdeklarowanej przez mieszkańców 
w deklaracji, należy wpłacać do ostat-
niego dnia każdego miesiąca, którego 
dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 
Pieniądze można wpłacać w  kasie 
Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro), 
u inkasentów lub przelewem na konto 
Gminy Biała o numerze 23 8903 0002 
2001 0000 2020 0013 określając adres 
nieruchomości, której opłata dotyczy.

Uchwałą Nr XXIII.271.2013 
Rady Miejskiej w Białej z dnia 

10 czerwca, na inkasentów 
poszczególnych sołectw 

wyznaczono następujące osoby:

1. Sobota Manfred - na terenie sołectwa 
Browiniec Polski,

2. Fiebich Krystian - na terenie sołectwa 
Brzeźnica,

3. Pielka Henryka - na terenie sołectwa 
Chrzelice,

4. Stroka Krystian - na terenie sołectwa 
Czartowice,

5. Piwowarczyk Mariola - na terenie 
sołectwa Dębina,

6. Wottka Urszula - na terenie sołectwa 
Frącki,

7. Bargieł Józef - na terenie sołectwa 
Gostomia,

8. Niemiec Piotr - na terenie sołectwa 
Górka Prudnicka,

9. Słowińska Joanna - na terenie 
sołectwa Grabina,

10.  Pabis Angelika - na terenie sołectwa 
Józefów,
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11.  Wróblewski Zbigniew - na terenie 
sołectwa Kolnowice,

12.  Niedorozow Jacek - na terenie 
sołectwa Krobusz,

13.  Baniak Zbigniew - na terenie sołectwa 
Laskowiec,

14.  Kusber Leonard - na terenie sołectwa 
Ligota Bialska,

15.  Małek Justyna - na terenie sołectwa 
Łącznik,

16.  Puchala Jan - na terenie sołectwa 
Miłowice,

17.  Piecha-Biskup Analiza - na terenie 
sołectwa Mokra,

18.  Brajer Alfred - na terenie sołectwa 
Nowa Wieś,

19.  Trinczek Brygida - na terenie 
sołectwa Ogiernicze,

20.  Smiatek Jan - na terenie sołectwa 
Olbrachcice,

21.  Grzywa Maria - na terenie sołectwa 
Otoki,

22. Iwona Neugebauer - na terenie 
sołectwa Pogórze,

23.  Morawiec Marcin - na terenie 
sołectwa Prężyna,

24.  Spyra Maria - na terenie sołectwa 
Radostynia,

25.  Krupa edyta - na terenie sołectwa 
Rostkowice,

26.  Rybotycka Joanna - na terenie 
sołectwa Śmicz,

27.  Piecha Antoni - na terenie sołectwa 
Wasiłowice,

28.  Bremer Klaus - na terenie sołectwa 
Wilków.

Punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 

tzw. PSZOK

 Na terenie miasta Biała od 1 lipca 
br. zaczął działać  punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (tzw. 
PSZOK). Mieści się przy ulicy Lipowej 
1 (teren magazynów GS). Do PSZOK 
mieszkańcy nieodpłatnie mogą oddać 
m.in. przeterminowane leki, zużyte 
baterie i akumulatory, opony, chemika-

lia, materiały rozbiórkowe, materiały 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt agd 
i  rtv, odpady zielone z  pielęgnacji 
zieleni oraz pozostałe odpady zebrane 
w sposób selektywny (papier, szkło, 
tworzywa sztuczne). Szczegółowy wykaz 
odpadów przyjmowanych w punkcie 
oraz informacje dotyczące działania 
punktu wraz godzinami otwarcia 
zawarte są w regulaminie PSZOK.
 Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
przyjmuje odpady komunalne oraz 
inne odpady z gospodarstw domowych 
z przeznaczeniem do unieszkodliwiania 
lub odzysku.
 PSZOK przyjmuje odpady, od 
poniedziałku do piątku w godzinach: 
od 11:00 do 17:00 oraz w soboty w go-
dzinach: od 9:00 do 14:00 z wyjątkiem 
świąt i dni wolnych od pracy. 
 Warunkiem przyjęcia odpadów jest 
okazanie ostatniego dowodu wniesienia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Odpady dostarczone 
do PSZOK muszą być posegregowane 
i nie mogą być zmieszane bądź zanie-
czyszczone innymi odpadami. PSZOK 
nie przyjmuje odpadów komunalnych 
zmieszanych.
 Pewne grupy odpadów przyjmowane 
są bez ograniczeń, m.in. odpady opa-
kowaniowe tj. papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, metale, drewno; odpady 
kuchenne ulegające biodegradacji, 
oraz odpady ulegające biodegradacji 
z ogrodów i parków, czy odpady wiel-
kogabarytowe z metalu (np. grzejniki, 
felgi, wanny żeliwne). Inne odpady 
przyjmowane są w  ograniczonych 
ilościach w  przeliczeniu na kg/na 
mieszkańca/rok:

 W przypadku dużych ilości odpadów 
budowlanych należy jak dotychczas 
wynająć odpłatnie (na własny koszt) 
kontener od firmy odbierającej odpady. 
Odpady wymienione w  tabeli będą 
magazynowane selektywnie w  spo-
sób bezpieczny dla zdrowia ludzi 
i środowiska.

Rodzaj odpadu Charakterystyka
Ilość

odpadów
[kg/mk/rok]

Odzież 10

Tekstylia 10

Leki 0,10

Baterie i akumulatory 5

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne

80

Wielkogabarytowe - meble meble, meble tapicerowane, 
okna, wanny, brodziki 
z tworzyw sztucznych

100

Opony opony samochodowe 
o średnicy nie 

przekraczającej 56 cm

20

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia

odpady mineralne nie 
zanieczyszczone

100

Papa odpadowa 50

Materiały izolacyjne styropian, wełna mineralna 30

Magnetyczne i optyczne 
nośniki informacji

płytki CD, DVD 1

Popiół 500

W  okresie 0d 1 lutego do 8 
marca 2013 r. burmistrz Białej 
ogłosił nabór wniosków na 

usunięcie z terenu posesji mieszkańców 
gminy szkodliwego azbestu w ramach 
dofinansowania tego przedsięwzięcia. 
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 46 
wniosków. W kwietniu złożony został 
zbiorczy wniosek w tej sprawie do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu. 17.05. 
Gmina otrzymała wstępne zapewnienie 
o przyznaniu dotacji i ogłosiła przetarg 
celem wyłonienia firmy, która zajmie się 
usunięciem azbestu z posesji ogłosze-
niodawców. 3 lipca ogłoszono wyniki 

Pozbywamy się azbestu
przetargu. Wygrała go firma Środowisko 
i Innowacja Spółka z o.o. z Dobrowa 8, 
p-ta 28 142 Turzęby (woj. świętokrzystkie). 
9 lipca br. z tą firmą została podpisana 
umowa, a wymagane dokumenty złożono 
do WFOŚiGW. Firma, która wygrała 
przetarg skontaktuje się telefonicznie 
z wszystkimi wnioskodawcami i ustali 
termin wykonania prac (wcześniejsze 
uzgodnienia telefoniczne z zaintereso-
wanymi podjęte zostaną dwa tygodnie 
wcześniej). Informujemy, że dotacja na 
wykonanie prac z  zakresu usunięcia 
i zabrania azbestu z posesji mieszkańców 
wynosi 85 proc. całkowitych kosztów.

Powiatowe zawody strażackie 
w Chrzelicach

W  maju, po rozstrzygnięciu 
przetargu na dostarczenie 
materiałów budowlanych na 

rozbudowę remizy OSP w  Łączniku 
wznowiono prace. Ściany budynku 
zostały już wykonane. W chwili obecnej 
trwają przygotowania do wykonania 
podciągów a  następnie stropu nad 
garażem budynku. Wszystkie prace 
wykonywane są w czynie społecznym, 
w czasie wolnym od pracy zawodowej 
przez strażaków. Do najbardziej aktywnych 
strażaków, którzy najwięcej pomagają 
mi przy prowadzeniu tej rozbudowy 
należy zaliczyć braci Krzysztofa i Łukasza 
Miszudów, Bolesława Niklowicza, jego 
syna Artura, Huberta Peschela, Klaudiusza 

Powitanie lata w Pogórzu

Do miejscowej tradycji należy już rokrocznie organizowanie w trzeciej 
dekadzie czerwca festynu p.n. „Powitanie lata”. Impreza odbywa się 
na terenie miejscowego boiska sportowego. Organizatorami imprezy 

są organizacje i stowarzyszenia działające w sołectwie – Rada Sołecka, Koło DFK, 
KGW, OSP i Stowarzyszenie „Odnowa Wsi”. Panie z KGW przygotowały na festyn 
słodkie wypieki i kawę. Były również napoje chłodzące i kiełbaski z grilla. W go-
dzinach wieczornych odbyła się zabawa taneczna z udziałem zespołu De-Rejs.

W VIII Powiatowych Zawodach 
Sportowo - Pożarniczych wzięło 
udział 14 drużyn męskich i 4 

kobiece, w tym OSP ze terenu bialskiej 
gminy: Ligota Bialska, Pogórze, Chrzelice 
i  Biała. Drużyny strażackie z  terenu 
bialskiej gminy wystawiły zawodników 
biorących udział w ubiegłorocznych za-
wodach gminnych, ponieważ tegoroczne 

planowane do odbycia w Olbrachcicach, 
na wskutek opadów i podmokłego terenu 
zostały przełożone na wrzesień. W tej 
sytuacji OSP z  Ligoty Bialskiej zajęła 
8 miejsce, Pogórze – 9, Chrzelice – 11, 
a Biała – 13. O sukcesie mogą mówić 
żeńskie drużyny z terenu naszej gminy. 
Pogórze zdobyło 1 miejsce, a Chrzelice 2.  

Rozbudowa remizy OSP 
w Łączniku

Robotę, Sebastiana Mazura. Z sąsiednich 
miejscowości pomogli nam również druh 
Hubert Kamrat z OSP Ogiernicze oraz 
Tomasz Młynarczyk z Mokrej. Część prac 
ziemnych koparką wykonał pracownik 
Damiana Kołka z Pogórza. Wszystkich 
chętnych, którzy zechcieliby wspomóc 
nas w budowie serdecznie zapraszamy 
do współpracy. Finansowo można nas 
wesprzeć wpłacając pieniądze na konto: 
Bank Spółdzielczy w Białej nr 
16 8903 0002 9001 0018 1321 0001
 Wszystkim którzy nas wsparli i po-
mogli do tej pory w imieniu Zarządu 
OSP w Łączniku serdecznie dziękuję.

Naczelnik OSP Łącznik
Hubert Kołek
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Wyrazy szczerego współczucia rodzinie zmarłego 
ś.p. Bogumiła Surówki

składają Zarząd i zawodnicy 
LKS Polonia Biała

Odeszli
KRONIKA POLICYJNA

• 16.06. pięćdziesięcioczteroletni 
mieszkaniec Mokrej popełnił samo-
bójstwo.

• 23.06.  w obwodnicy Białej kierow-
ca lat 58 spowodował wypadek dro-
gowy w wyniku którego jedna osoba 
odniosła obrażenia ciała.

• 30.06. dwudziestoletni sprawca 
przekazał innej osobie środki narko-
tyczne.

• 12.07. osiemdziesięciotrzyletni 
mieszkaniec Pogórza popełnił samo-
bójstwo.

• 12.07. w Białej sprawca w sklepie 

EKO w Białej skradł mieszkance mia-
sta dokumenty.

• W okresie od 13.06 do 17.07  
zatrzymano dziesięciu kierowców ro-
werów poruszających się po drogach 
publicznych w stanie po spożyciu al-
koholu. Część z nich kierowała jed-
nośladami wbrew orzeczonemu są-
dowemu zakazowi jazdy na rowerze. 
Przypadki takie miały miejsce w Bia-
łej, Radostyni, Chrzelicach, Krobuszu, 
Ogierniczu i w Grabinie.

Anastazja Górska ur. 1929 r. zm. 11.06.2013 r. zam. Kolnowice
Eufemia Peschel ur. 1939 r. zm. 15.06.2013 r. zam. Biała

Paweł Przyklęk ur. 1958 r. zm. 16.06.2013 r. zam. Ogiernicze
Hubert Riedel ur. 1934 r. zm. 16.06.2013 r. zam. Łącznik

Józef Jaworski ur. 1949 r. zm. 20.06.2013 r. zam. Chrzelice
Rajnhard Graf ur. 1943 r. zm. 03.07.2013 r. zam. Grabina

Karolina Bamburowicz ur. 1929 r. zm. 11.07.2013 r. zam. Wilków
Herman Kwiotek ur. 1929 r. zm. 12.07.2013 r. zam. Pogórze

Ryszard Pientka ur. 1942 r. zm. 20.07.2013 r. zam. Radostynia
Piotr Gawłowski ur. 1924 r. zm. 22.07.2013 r. zam. Krobusz

Klasa A seniorów
1. LZS Kałków 26 65 85 - 33

2. LZS Racławiczki 26 57 85 - 37

3. Sudety Burgrabice 26 51 82 - 49

4. LZS Konradowa 26 49 60 - 47

5. LZS Jasienica G. 26 48 72 - 54

6. LZS Jędrzychów 26 45 61 - 60

7. LZS Biała Nyska 26 38 56 - 67

8. LZS Ścinawa Nyska 26 37 46 - 47

9. LZS Gierałcice 26 34 59 - 60

10. LZS Meszno 26 27 51 - 62

11. LZS Buków 26 26 41 - 63

12. Polonia Pogórze 26 25 49 - 63

13. Polonia Głuchołazy 26 16 42 - 81

14. LZS Wójcice 26 10 38 - 104

Klasa B seniorów
1. Polonia Biała 22 62 128 - 27
2. LZS Zawada 22 47 68 - 30
3. LZS Ligota Bialska 22 45 72 - 41
4. Pogoń II Prudnik 22 41 56 - 35
5. LZS Rzepce 22 37 61 - 49
6. LZS Czyżowice 22 33 49 - 54

Tabele klasyfikacyjne 
sezonu 2012/2013

II Liga juniorów
1. Koksownik (Ruch) 

Zdzieszowice
24 63 109 - 23

2. Chemik Kędzierzyn 24 59 91 - 26
3. LZS Walce 24 53 79 - 40
4. Polonia Pogórze 24 45 66 - 43
5. Śląsk Reńska Wieś 24 40 55 - 40
6. Odra Koźle 24 38 63 - 49
7. Fortuna Głogówek 24 30 56 - 67
8. KS Sławięcice 24 29 59 - 68
9. Zryw Opawica 24 23 40 - 89

10. LZS St. Koźle 24 22 45 - 66
11. LZS Nowy Dwór 24 21 40 - 83
12. Rolnik Lewice 24 18 43 - 98
13. Orzeł Branice 24 9 33 - 87

Klasa A juniorów
1. Polonia Biała 20 47 121 - 45
2. LZS Łąka Prudnicka 20 40 68 - 53
3. LZS Dytmarów 20 30 78 - 61
4. LZS Olbrachcice 20 25 64 - 76
5. LZS Niemysłowice 20 24 68 - 59
6. Partyzant Kazimierz 20 10 32 - 137

Liga trampkarzy
1. Polonia Pogórze 18 52 106 - 23
2. LZS Chrzelice 18 42 139 - 51
3. Polonia Biała 18 40 112 - 69
4. LZS Lubrza 18 39 149 - 55
5. LZS Olbrachcice 18 23 52 - 83
6. LZS Zawada 18 22 45 - 91
7. LZS Ligota Bialska 18 21 53 - 59
8. LZS Ścinawa Nyska 18 12 57 - 96
9. LZS Czyżowice 18 9 52 - 128

10. Racłavia Racławice 18 5 33 - 143

W ramach projektu „Aktywne 
pogranicze” na boisku w 
Białej odbył się  „euroregi-

nalny Wielobój Piłkarski Oldbojów”. 
Zawodnicy oprócz uczestnictwa w tra-
dycyjnym turnieju musieli popisywać 
się zdolnościami w  konkurencjach 
sprawnościowych przygotowanych 
przez organizatora. Rywalizacja prze-
biegała w bardzo miłej i przyjacielskiej 
atmosferze a  nawiązane znajomości 
będą procentowały w następnych latach. 
Najwięcej punktów nazbierała drużyna z 

Aktywne Pogranicze
Prudnika  otrzymała największy puchar, 
kolejne miejsca przypadły drużynom 
z: Lubrzy, Białej i Mesta Albrechtice.
 W  ramach tego samego projektu 
miłośnicy turystyki i  przyrody udali 
się w  rejon Jesenika aby podziwiać 
osobliwości tamtego terenu. Poznawano 
ciekawe formacje skalne m. in jaskinie, 
odkrywano urocze cieki wodne łącznie 
z podejściem pod „Wielki wodospad” 
(3.5 km wspinaczki) i wyjątkowe okazy 
flory.

Tenis stołowy

26 lipca w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbył się 
turniej tenisa stołowego, w którym wzięło udział dziesięciu 
zawodników. W finale rozgrywek zwyciężył Patryk Uliczka 

przed Rafaelem Smiatkiem. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary 
i nagrody rzeczowe.

Turniej piłkarski

W lipcu na boisku Orlika w Łączniku zorganizowany został dla 
młodzieży turniej piłkarskich piątek, w którym wzięło udział 
osiem drużyn. Zwyciężył zespół Sparty, który pokonał a-klasową 

drużynę Polonii Pogórze. W walce o trzecie miejsce drużyna Pipel 
pokonała zespół z Łącznika. Dla zwycięskich drużyn organizator Bialskie 
GCK ufundowało pamiątkowe puchary i sprzęt sportowy. 

7. LZS Kolnowice 22 29 78 - 62
8. LZS Lubrza 22 28 56 - 68
9. LZS Olbrachcice 22 22 37 - 98

10. Racłavia II Racławice 22 18 38 - 90
11. LZS Chrzelice 22 12 36 - 85
12. LZS Trzebina 22 10 32 - 72
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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

Serdeczne podziękowanie rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym 
oraz wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze naszego 

ukochanego męża, ojca i dziadka 
śp. Huberta Riedela

oraz za modlitwę, kwiaty i wieńce
składają żona, córka i syn z rodzinami 

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
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Wielkanocne co nieco

4 sierpnia w Chrzelicach odbył się II 
Zlot Sikawek Konnych w Chrzelicach.  
Przed rozpoczęciem zawodów wręczone 
zostało najwyższe odznaczenie strażac-
kie  - medal honorowy im. Bolesława 
Chomicza druhowi Herbertowi Rzyszce 
z chrzelickiej OSP za wieloletnią pracę 
i zasługi na rzecz miejscowej jednostki.
W ramach rywalizacji sportowej odbyły 
się następujące konkurencje: ślepy koń, 
ratowanie ludzi z płonącego domu, wyścig 
na narto-łyżwach, mini waserball. W 
rywalizacji brały udział sikawki konne z 
kilku jednostek strażackich. Okazało się, 
że wszystkie były sprawne. Uczestniczyły 
w nich drużyny strażackie z: Chrzelice, 
Łącznika, Rzymkowic, Pogórza, Nowej 
Wsi, Zieliny i Przechodu oraz czeskie 
drużyny z SDH Radslavice i SHD Lhota. 
W zawodach sprawnościowych zwyciężyli 

Zorganizowanie obchodów z okazji 
Dnia Dziecka sołtys Krobusza Jacek 
Niedorozow planował w czerwcu, ale 
obfite opady deszczu spowodowały, że 
nasiąknięty wodą teren pokrzyżował plany 
w tym zakresie. Z tych przyczyn impreza 
dla dzieci odbyła się w połowie lipca. 
Dla dzieci przygotowano gry i zabawy, 
a panie upiekły na imprezę smakowite 
ciasta. Rada Sołecka i miejscowe Koło 
DFK w z własnych środków zakupiły 
dla uczestników imprezy pączki. Market 
Biedronka z Białej podarował lizaki i 
książeczki z krzyżówkami. 
Niewiele brakowało, aby impreza nie 
doszła do skutku. Jak poinformował nas 
sołtys J. Niedorozow. Prezes miejscowej 
RSP odmówił udostępnienia dostawy 
energii elektrycznej, niezbędnej do 
oświetlenia terenu imprezy i działanie 

strażacy z Przechodu. W czasie trwania 
imprezy odbył się konkurs dla dzieci 
na temat Chrzelice. W konkursie na 
najładniejszą sikawkę konną uczestnicy 
zlotu najwięcej głosów oddali na sikawkę 
konną SDH Radslavice z Czech. W II 
Zlocie wzięli udział między innymi: 
Komendant Powiatowy PSP Mirosław 
Jelonek, Prezes Zarządu Powiatowego 
Związku OSP edward Cybulka, Prezes 
Zarządu Gminnego Związku OSP Joachim 
Daniel, naczelnik Zarządu Gminnego 
Związku OSP Bernard Fiebich, członek 
Zarządu Powiatu Prudnickiego Janusz 
Siano, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Białej Robert Roden i burmistrz 
Białej Arnold Hindera. Impreza była 
współfinansowana ze środków Starostwa 
Powiatowego w Prudniku. 

aparatury nagłaśniającej. Taka decyzja 
prezesa RSP wiąże się z tym, że sołtys 
odmówił w czasie remontu drogi gmin-
nej przekazania części masy asfaltowej 
na  naprawę podjazdu pod torowisko 
kolejowe przebiegające przez drogę 
powiatową, przy której usytuowane są 
magazyny spółdzielcze. 
- To była forma swoistej  zemsty - takiego 
zdania jest sołtys Krobusza, ale temu nie 
są winne dzieci. Na szczęście mieszkaniec 
Roman Pierskalla umożliwił podłączenie 
przewodów energetycznych do instalacji 
energetycznej w jego gospodarstwie. 
Wg definicji spółdzielni prowadzi ona 
również działalność społeczną na rzecz 
swych członków i lokalnego środowika 
społecznego. Okazuje się, że zapis ten nie 
jest w RSP Krobusz realizowany.

Piękne	posesje

Od kilkunastu lat obserwujemy 
coraz więcej przykładów 
poprawy estetyki posesji w 

wielu miejscowościach naszej gminy. 
Zmienia się ich wygląd i otoczenie 
domów, co widać szczególnie na 
tle przydomowych ogródków, 
tonących w kwiatach. Jednym z 
takich pięknych ogródków jest ten 
usytuowany przy posesji Henryka 
Mazura w Białej przy ul. Prudnickiej.

Odpustowy festyn w Radostyni

Tradycyjnie od kilkunastu lat z okazji odpustu 
ku czci św. Anny – patronki miejscowej 
świątyni odbył się festyn dla mieszkańców. 
W sobotę 27 lipca z tej okazji została zorga-
nizowana pod namiotem zabawa taneczna 
z udziałem zespołu VeNTO. W niedzielę 
w kościele odprawiona została w intencji 
mieszkańców msza św. Mszę św. uświetnił 
występ parafialnej orkiestry.
Po południu odbyło się spotkanie miesz-
kańców, na które kawę i  smakowite 
ciasta przygotowały miejscowe gospo-
dynie. Publiczności przypadły do gustu 
piosenki zaprezentowane przez Andreę 
Rzyszka. Piosenkarka zaśpiewała piosenki 
z udziałem zespołu Vento, który wykonał 
wiele utworów muzycznych z biesiadnego 
repertuaru. Bawiono się do późnych godzin 
wieczornych.

Wycieczka do Zakopanego

W lipcu Zarząd DFK w Radostyni zorgani-
zował wycieczkę dla mieszkańców Ligoty 
Bialskiej i Radostyni do Zakopanego. 
Uczestnicy wycieczki wrócili z wycieczki 
zadowoleni i pełni wrażeń. 

Maria i Jan Stroka
zam. Biała ślub: 22.06.1963 r.

Ilse i Franciszek Kulpa   
zam. Łącznik ślub: 29.06.1963 r.

Cecylia i Adolf Lauf  
zam. Ligota Bialska ślub: 29.06.1963 r.

Bernadeta i Stanisław Kollek  
zam. Chrzelice ślub: 29.06.1963 r.

Złote Gody
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