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2 czerwca z inicjatywy Gminnego 
Centrum Kultury w Białej na 
bialskim Rynku zorganizowano 

dwie znaczące imprezy z udziałem 
przedstawicieli z Czech w ramach 
projektu Aktywne Pogranicze 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiej Fundacji Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków 
państwa Przekraczamy Granice. 

 W pierwszej części zorganizowany został 
Festiwal Nirdic Walking. Ta dyscyplina sportu 
staje się coraz bardziej popularna. Na starcie 
stanęło kilkunastu zawodników, gotowych do 
przebycia ośmiokilometrowej trasy z kijkami. 
Wszystkim uczestnikom Festiwalu dyrektor 
GCG Rafał Magosz wręczył okolicznościowe 
certyfikaty oraz drobne upominki.  

widzów. 
Wystąpili również 

gitarzyści „Kadencji” prowadzonej 
przez Stanisława Michałowskiego, soliści 
ze Studia Piosenki działającego przy GCK, 
keybordziści prowadzeni przez Damiana 
Weinkopfa, chóry Zgoda z Chrzelic, Seniores 
z  Łącznika i  Die Neudorfer z  Nowej Wsi. 
Ponadto w  przeglądzie uczestniczyły dwa 
młodzieżowe zespoły z Czech oraz głogówecki 
zespół młodzieżowy „Sierściuchy”. Na scenie 
podziwialiśmy również członkinie zespołu 
tanecznego STARS, który posiada w swym 
dorobku sukcesy uzyskiwane w kraju i  za 
granicą. Kolejne odnieśli na kilka godzin przed 
występami na bialskiej scenie. Piszemy o nich 
w oddzielnym materiale. Warto podkreślić, że 
występujący reprezentują coraz ambitniejsze 
utwory i  systematycznie doskonalą swoje 
muzyczne i taneczne umiejętności.

(n)

Aktywne Pogranicze - sportowo i muzycznie

Święcenia kapłańskie

 W  go dzinach p op ołudniowych 
zorganizowany został przegląd amatorskich 
zespołów artystycznych działających 
na terenie bialskiej gminy. Na scenie 

ustawionej w północnej części Rynku swoje 
umiejętności zaprezentowały mażoretki 
z grupy najmłodszej i starszej. Ich występy 
zawsze cieszą się sympatią i zainteresowaniem 

3 czerwca w kościele parafialnym w Bia-
łej miała miejsce podniosła uroczystość. W 
parafii prowadzonej przez ojców kamilia-
nów dwaj zakonni diakoni zostali wyświę-
ceni na kapłanów. Jednym z nowo wyświę-
conych księży został dotychczasowy diakon 
Kamil Mróz z Knurowa, drugim – Wojciech 
Mojecki z okolic Kielc. Na uroczystość przy-
było wielu kamiliańskich księży oraz oko-
liczni proboszczowie. Obecni byli przedsta-
wiciele władz zakonnych - prowincjał o.An-
drzej Nowak i jego zastępca o. Ireneusz Saje-
wicz. Święceń kapłańskich udzielił ordyna-
riusz diecezji opolskiej ks. bp Andrzej Czaja, 
który również wygłosił okolicznościową homi-
lię, w której wskazał na rolę duszpasterza w 
życiu wspólnot parafialnych. Warto również 
poinformować, że ostatnie święcenia kaplań-
skie w Białej miały miejsce 37 lat temu.
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Do pierwszego przetargu na 
wywóz śmieci z terenu 
bialskiej gminy zgłosiły 

się cztery firmy: przedsiębiorstwo  Ry-
dułtowy, Zakład Komunalny z Prudnika, 
Veolia z Krapkowic i WiK z Białej. Po 
otwarciu ofert przetargowych okazało 
się, że najkorzystniejszą ofertę przedsta-
wiła krapkowicka Veolia. Po uzyskaniu 
informacji dlaczego zaoferowana cena 
jest bardzo niska, okazało się, że Spółka 
Veolia policzyła tylko koszty odbioru 
odpadów od mieszkańców nie uwzględniła 
kosztów gromadzenia i przetwarzania 

Przetargi na wywóz śmieci
tych odpadów na wysypisku śmieci 
w Domaszkowicach. W związku z tym 
burmistrz Białej przetarg unieważnił. 
 Został ogłoszony kolejny przetarg. 
Otwarcie ofert odbyło się 19 czerwca 
2013 r. W przetargu wzięły udział firmy: 
Veolia z Krapkowic i Spółka Wodociągi 
i Kanalizacja z Białej.  Najniższą cenowo 
ofertę przedstawiła Spółka WiK. Oferty 
zostaną obecnie sprawdzone pod wzglę-
dem prawidłowości ich sporządzenia, 
a następnie zostanie zawarta umowa na 
wywóz śmieci z terenu bialskiej gminy.

Inkasenci upoważnieni do poboru 
opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi
W poszczególnych sołectwach inkasentami upoważnionymi do poboru opłaty za 
odpady komunalne w sołectwach na terenie gminy Biała:
Baniak Zbigniew – sołectwo Laskowiec,
Bargieł Józef – sołectwo Gostomia,
Brajer Alfred – sołectwo Nowa Wieś,
Bremer Klaus – sołectwo Wilków
Fiebich Krystian - sołectwo Brzeźnica,
Grzywa Maria – sołectwo Otoki,
Iwona Neugebauer – sołectwo Pogórze,
Krupa Edyta – sołectwo Rostkowice,
Kusber Leonard – sołectwo Ligota Bialska,
Małek Justyna – sołectwo Łącznik,
Morawiec Marcin – sołectwo Prężyna,
Niedorozow Jacek – sołectwo Krobusz,
Niemiec Piotr – sołectwo Górka Prudnicka,
Pabis Angelika – sołectwo Józefów,

Piecha – Biskup Analiza – sołectwo Mokra,
Piecha Antoni – sołectwo Wasiłowice,
Pielka Henryka - sołectwo Chrzelice,
Piwowarczyk Mariola - sołectwo Dębina,
Puchala Jan – sołectwo Miłowice,
Rybotycka Joanna -sołectwo Śmicz,
Słowińska Joanna – sołectwo Grabina,
Smiatek Jan – sołectwo Olbrachcice,
Sobota Manfred - sołectwo Browiniec Polski,
Spyra Maria – sołectwo Radostynia,
Stroka Krystian – sołectwo Czartowice,
Trinczek Brygida – sołectwo Ogiernicze,
Wottka Urszula – sołectwo Frącki,
Wróblewski Zbigniew – sołectwo Kolnowice,

10 czerwca w sali Gminnego 
Centrum Kultury odbyła się 
kolejna sesja Rady Miejskiej 

w Białej, na której zapadły ważne decy-
zje. Na początku sesji przewodniczący 
Rady Robert Roden i burmistrz Białej 
Arnold Hindera wręczyli pani Krystynie 
Stawickiej – sołtysowi w Otokach list 
gratulacyjny i kosz słodyczy za pełnienie 
tej funkcji nieprzerwanie od dwudziestu 
pięciu lat.
 Radni zapoznali się ze sprawozdaniem 
burmistrza z wykonania budżetu gminy 
za 2012 r. Podjęta została uchwała 
w sprawie zatwierdzenia tego spra-
wozdania. Radni zapoznali się również 
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady 
w sprawie udzielenia absolutorium 
burmistrzowi i opinią Rejonowej Izby 
Obrachunkowej w tej sprawie. Uchwała 
w sprawie udzielenia absolutorium 
została podjęta jednogłośnie. 

Absolutoryjna sesja 25 lat sołtysowania
 Podjęte zostały również uchwały 
w sprawach:
• poręczenia kredytu długoterminowego 

zaciągniętego przez Spółkę Wodociągi 
i Kanalizacja w Białej,

• o zmianie uchwały w sprawie uchwale-
nia  wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Biała na lata 2013 – 2027,

• zmian w budżecie gminy na 2013 r.,
• zarządzenie poboru opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi 
w drodze inkasa.

• Zmienione zostały dwie uchwały 
w sprawie podwyższenia stawek do-
datków do płac dla nauczycieli oraz 
zmian w regulaminie wypłaty nauczy-
cielom nagród za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno – wychowawczej. Wypłaty 
z tych tytułów nie wpłyną na zmianę 
wysokości wypłat dla nauczycieli po-
nieważ fundusz nagród zmniejszony 
został z 2,0 % do 1,5 %.

Krystyna Stawicka z Otok od 25 
lat pełni funkcję sołtysa w tej 
miejscowości. - Tak się zawsze 

składało, że na każdą kolejną kadencję 
pani Krystynie mieszkańcy powierzali 
sprawowanie tej funkcji. Bywało, że 
trzeba było ją namawiać do sołtysowania 
w kolejnych kadencjach. Oznacza to, że 
mieszkańcy nie wyobrażali sobie, aby 
ktoś inny mógł być sołtysem w Otokach, 

a pani Krystyna nie potrafiła zawieść 
zaufania lokalnej społeczności.
 Nie jest łatwo być sołtysem, tym bardziej, 
że zdrowie już nie to co kiedyś – dodaje 
pani Krystyna. Chciałabym, aby w naszej 
wiejskiej świetlicy organizowano więcej 
imprez i spotkań, a o to nie jest łatwo, 
zważywszy na to, że mamy niewielu 
młodych ludzi w naszych Otokach. Może 
to się kiedyś zmieni. 

Z at r u d n i ę  fac h o w c a
do naprawy maszyn i urządzeń.

tel. 77 436 37 25.

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

W 2011 r. firma Akroterion na 
terenie osiedla usytuowane-
go koło sklepu Biedronka  

przeprowadziła prace archeologiczne 
w związku z planowaną budową na tych 
terenach dróg dojazdowych.
Znaleziono na tym terenie między innymi 
fragmenty naczyń glinianych z V wieku 
przed Chrystusem. 
 Przed rozpoczęciem badań z firmą 
archeologiczną prowadzoną przez 
Marcina Kornasia firma budowlana 

Burmistrz kontra 
archeolodzy

zawarła umowę na wykonanie tych 
prac i zgodnie z nią otrzymała zapłatę. 
Obecnie M. Kornaś twierdzi, że przed 
zawarciem umowy nie był w stanie 
określić jaki będzie zakres prac i koszty.
 Burmistrz Arnold Hindera twierdzi, 
że w tym przypadku gmina nie jest 
stroną w tym sporze, winna nią być 
firma budowlana. Dlatego gmina nie 
zamierza ponosić kosztów dodatkowych 
prac archeologicznych.
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Studzienka kanalizacji deszczowej 
w Ligocie Bialskiej na poboczu skrzy-
żowania z drogą prowadzącą do Rado-

styni i do Białej zagraża bezpieczeństwu 
kierowców. Usytuowana kilkanaście cen-
tymetrów od drogi powiatowej przez nie-
uwagę kierowcy pojazdu może doprowa-
dzić do groźnego wypadku. Podobna sytu-
acja uszkodzonej studzienki odprowadza-
jącej wodę z rowu przy posesji Jana Bąka 

Groźne studzienki

Tu miała być droga
W fatalnym stanie technicznym znajduje się droga na ul. Hanki 

Sawickiej w Białej. Planowany remont nie został dotychczas 
rozpoczęty. Sądzimy, że uzyskamy wyjaśnienie kiedy droga otrzyma 
nową nawierzchnię.

zamieszkałego przy ul. Świerczewskiego 
stwarza zagrożenie dla ruchu kołowego. 
Konieczna jest wymiana przykrywy stu-
dzienki. Ponadto w czasie opadów woda 
deszczowa zalewa na odcinku kilkudzie-
sięciu metrów drogę powiatową w  kie-
runku Ligoty Bialskiej. Niezbędne jest 
w tym przypadku udrożnienie kanaliza-
cji burzowej na odcinku kilkudziesięciu 
metrów w kierunku ul. Szonowice

Burmistrz Białej informuje, że 
została zakończona realizacja 
projektu pn.„Rewaloryzacja murów 

obronnych w Białej przy ul. Szkolnej – 
etap I”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie 
operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”.

Unijna dotacja na remont 
murów obronnych

Celem zadania była rewaloryzacja 
fragmentu obwodu średniowiecznych 
fortyfikacji miejskich z XVw. w zachodniej 
części miasta Biała, poprzez wykonanie 
robót rozbiórkowych, urządzenie 
terenu oraz rewaloryzację odcinka 
muru obronnego zlokalizowanego 
wzdłuż ulicy Szkolnej.

Całkowity koszt inwestycji:
280 016,22 PLN
 Wartość dofinansowania z UE:
176 270,00 PLN

Fatalny stan elewacji
Elewacja budynku, a właściwie jej brak sprawia, że ściana boczna 

budynku przy ul. Kościuszki 30 – delikatnie mówiąc – szpeci tę część 
miasta położoną u zbiegu ulic Kościuszki i Wałowej. Wykonanie nowej 
elewacji jest tym bardziej konieczne, zważywszy na to, że odległości 
zaledwie kilkudziesięciu metrów mieścić się będą biura powiatowe 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Jaskinia solna kaj je postawić, coby góry łosłoniły domy łod 
mgieł i wiatrów. W takiej dolinie właśnie 
stoji ośrodek Caritasu w Głuchołazach, bo 
w tym zdroju leczyli sie chorzy na płuca i 
gardło od pokoleń. Ło tyj i moja teściowa se 
dowiedziała w czasie tułaczki ze wschodu i 
dotarła do Głuchołaz w 1945 roku po pomoc 
loł syjna chorego po tyfusie na płuca. Choć 
w tyj Caritasie w poszczodku jest wszystko 
nowoczesne, staroł weranda na dworze łostała 
jak piyrwyj. Jest tak łobróconoł ku słońcu, 
iż chorzy na gardło, co na niej leżakowali, 
zdrowieli. Bodejś nawet małe zdrzadła boły 
powieszone tak co genał promienie słoneczne 
łodbiło do gardła, by jy wykurować. Piyrwyj 
jednak  ludzie wiałci  umieli wykorzystać 
dary przyrody w leczeniu, dobrze iz poleku 
dołchtorzy se tyż ło tyj przypominajoł. 

miałkij kocał i czuje se jak w raju. Ptołszki 
ćwierkajoł, słyszyć plusk tej wody, nie myśli se 
ło niczyj, jyno ło tyj jak mu dobrze. Zapominoł 
se ło tyj, iż możno za ty piniołdzy mioło by se 
możno połrał całntnarów wałgloł na zimał, 
abo ciepłe szczewiky ze skóry, ale nie mioł 
by tak ciepłych i cudownych wspomnień z 
urlopu. Fajnie też jest, iż corołz to wiałcej 
leczenie ludzi idzie w strona natury, choć 
my z przyrodą łobchodzymy se paskudnie, to 
łona dalij nołs łobdarowuje swojemi daroma. 
Dalij ze skał w górach tryskajoł źródła czystej 
wody i ludzie tak jak pierwyj po tał woda 
chodzą. Widziałach to w Głuchołazach, tał 
kole mostu przy źródle wdycki stołli ludzie 
z konewkoma abo z kanistrał. Niechtorzy 
ladowali woda do auta, niechtorzy mieli 

wózki abo na koło bańki wieszali. A jak 
nasze kobiety z turnusu szły do autobusu, 
chtory ich dudom zawiyz, kożdoł miała w 
taszy 3 litrowoł flasza tej wody ze źródła. Jest 
to tał tak jak piyrwyj, dy se baby przi praniu 
i blajchowaniu nad rzekoł spotykały, mogły 
przy tyj poklachać Tał majstens chopi stołli 
przy źródle i klachali, bo musieli czekać w 
kolejce, aże wody naleciało wiela chcieli. 
Pyjtałach se jednego chopa czamu se tak trołpi 
z tymi ciężaroma, musiała by pani raz widzieć, 
co Czechy nierołz poszczajoł do naszej rzeki, 
mi łodpowiedzioł . Tak iż ludzie jak mogoł tak 
se retujoł łod skutków naszej cywilizacji. Dalij 
jeżdżoł do wód, do sanatoriów, chtore nasi 
przodkowie wybudowali. Łoni genał wiedzieli 

Łod dołwna se wie, iże na Śląsku i w 
całej południowej Polsce jest mało 
jodu w powietrzu. Ludzie co stałkajoł 

na tarczyca jeździyli i jeżdżoł nad morze 
se kurować. Pełno tał jest roztomajitych 
sanatoriów. Terołz tyż już w kopalni soli w 
Wieliczce i Bochni soł sanatoria co leczoł 
chorych, jak im brachuje jodu. Ale nie 
wiedziałach, iże w Opolu i inszych miastach 
ludzie pomyśleli, i tysz stworzyli takie jaskinie 
solne, kaj ludzie mogoł retować swoje zdrowie 
i nawdychać se ździebko tego jodu. Bestusz, 
iż joł musza też wszystkiego wyprobierować 
zanij umrza, bołach jednego roku w lato w 
takij jaskini solnej w Guchołazach. To woł boło 
interesant, wleziecie tał rajn, kaj ściany,sufit 
i na dole tyż, wszystko jest ze soli. Stoi 20 
leżaków przykryte 
m i a ł k u t k o 
dekoł, światło 
takie  ćmawe, 
zielonożółte świeci ze solnych lampek. 
Znajomoł tał już rychlij boła połrał razy, 
to mi już padała, iż do tego koca trza se 
zawinołć, bo prawie godzina banał mogła 
tak leżeć i wdychać ten jod. Wszystkie leżaki 
boły zajałte, i musiało być w tyj jamie blank 
cicho. Coby se tak richtich poczuć jak nad 
morza, to w ścianie boły sztyry ślepy łokna, 
blejnd my na to doma padali i w tyjch jakby 
łoknach poukłołdane soł kamienie. Nie soł 
to normalne kamienie jak na polu, jyno te 
mineralne, skalne w roztomaitych kolorach. 
Z wierchu cały czas pluszczy miedzy niymi 
woda. Coby ty kamienie i woda boło widać po 
ćmołku, wszystkie te blejndy soł podświetlony. 
Joł wom padoł, leży se człowiek zababukany 

Wymiana uczniowska

W 
ramach wymiany uczniowskiej 
w dniach od 3 do 7 czerwca 
w Białej przebywała dwu-

dziestopięcioosobowa grupa uczniów 
w Gesamtschule w Marienheide. Uczniowie 
z Marienheide mieszkali w domach 
bialskich gimnazjalistów. Goście w czasie 
pobytu zwiedzili Oświęcim, cmentarz 
żydowski w Białej, Park Krajobrazowy 
w Górach Opawskich, Muzeum Wsi 
Opolskiej w Bierkowicach i Chocim. 
W Urzędzie Miejskim w Białej zwiedzili 
wystawę plastyczną gimnazjalistów oraz 

spotkali się z bialskim burmistrzem 
Arnoldem Hinderą. Goście uczest-
niczyli również w zajęciach w szkole 
prowadzonych w blokach tematycznych 
oraz w zajęciach projektowych z Goethe 
Institut pn. „Deutsch – Wagen Tour”. 
Pobyt uczniów z partnerskiego miasta 
mówi nauczycielka Anna Cziszczonik był 
dla nich formą zacieśniania koleżeńskich 
kontaktów. Wszyscy byli zadowoleni. 
W przyszłym roku grupa bialskich 
gimnazjalistów pojedzie w ramach 
wymiany uczniowskiej do Marienheide.

Część pokryw na studzien-
kach telekomunikacyj-

nych ze względu na liczne 
uszkodzenia i  zagrożenia 
z tym związane Urząd Miejski 
w  Białej wymienił we wła-
snym zakresie, zważywszy na 
brak działań w tym zakresie 
ze strony Telekomunikacji 
Polskiej SA.
 Pozostaje nadzieja, że 
w  kolejnych miesiącach 
przedstawiciele TP SA doko-
nają przeglądu należących 
urządzeń i podejmą stosowne 
działania w przypadku stwier-
dzenia uszkodzeń.

14 
lipca – jak informuje 
sołtys Barbara Wilczak 

- w Śmiczu zorganizowany 
zostanie festyn z okazji 
790 rocznicy istnienia tej 
miejscowości. Nie zabraknie 
atrakcj i  jak zapewniają 
organizatorzy przedsięwzięcia.

Uszkodzone studzienki 
telekomunikacyjne

Rocznicowy festyn 
w Śmiczu

W 
majowym wydaniu „Ucznia-
ka” czasopisma uczniów 
Szkoły Podstawowej w Białej 

zamieszczony został m.in. artykuł 
Wiktorii Batel poświęcony sukcesom 
bialskiego zespołu Stars prowadzonego 
przez nauczycielkę Aleksandrę Hinderę. 
Wiktoria wspólnie z Klaudią Perdek 
w kategorii par tanecznych zdobyły 
I miejsce na krajowych Mistrzostwach 
IDO w Zagańsku. 

Uczniowska gazeta
 W gazecie szkolnej zawarta jest 
również krótka informacja o koncercie 
szkolnym z udziałem uczniów ze Szkoły 
Muzycznej w Prudniku. W koncercie 
wystąpili również uczniowie z bialskiej 
szkoły: Marek Bajorek (saksofon), Kerstin 
Hupka (puzon), Emilia Rinke (skrzypce) 
i Wanessa Przyklenk (trąbka). Gazetka 
zawiera również fotoreportaż z życia 
szkoły i krzyżówki. Opiekunem szkolnej 
gazety jest nauczycielka Joanna Macioł.

Wyśpiewał trzecie miejsce

Na kolejnym Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej zorgani-
zowanym w czerwcu w Korfantowie uczeń Gimnazjum w Białej 
Kacper Dwojak w kategorii gimnazjalistów zajął trzecie miejsce. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W ostatnich miesiącach rad-
ni Rady Miejskiej w Białej 
skierowali kilka interpretacji 

związanych z bezpieczeństwem na dro-
gach powiatowych na terenie bialskiej 
gminy. Między innymi wskazywano 
na potrzebę naprawy drogi na zakręcie 
w Radostyni poprzez usunięcia w tym 
miejscu zbędnej nawarstwiającej się 

Milczenie władz powiatowych
ziemi i obniżenia pobocza drogi na tym 
odcinku. Potrzebne są również zabez-
pieczenia poboczy na drodze Prężyna 
– Prężynka. W tych i innych sprawach 
dotyczących napraw i remontów dróg 
powiatowych władze Białej wystąpiły 
do starostwa prudnickiego.
 A starostwo milczy… i nie raczy 
nawet udzielić odpowiedzi na wnioski.

Wszystkim, którzy przyczynili się do ratowania 
życia i zdrowia naszej mamy

Elżbiety Gąski
zwłaszcza Markowi i Mariuszowi Gaworkom 

 z głębi serca płynące podziękowania 
składają córki i syn z rodzinami
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Kiepski remont
W okresie zimowym przeprowadzony został remont budynku w Białej przy 

ul. Kościuszki 3. Okazuje się, że prace te zostały wykonane w sposób 
nieprawidłowy. Już obecnie w dolnej części elewacji pojawiają się zawilgocenia 
niszczące odmalowaną elewację obiektu. Ponadto na jednej z bocznych ścian 
widoczne są zacieki. Przed remontem elewacji należało osuszyć mury od podłoża 
lub dokonać tzw. podcinkę fundamentów i założenie izolacji.

Oczekiwanie na remont

Kilkanaście miesięcy 
temu z  budynku 

przy ul. Góra Wolności 
3 w  Białej usunięto 
odpadający stary tynk. 
Mieszkańcy uwierzyli, 
że jest to przygoto-
wanie do remontu 
obiektu m.in. poło-
żenia nowej elewacji 
zewnętrznej. Niestety, 
czas upływa, mijają 
kolejne miesiące, 
a  pozbawiony ele-
wacji budynek straszy. 
Nie jest to również 
najlepsza wizytówka 
w tej części miasta od 
strony zachodniej.

Gdzie są latarenki?

W ramach cząstkowej rewita-
lizacji Rynku na brukowej 

nawierzchni oddzielającej pasy ruchu 
ulicznego miały być zamontowane 
stylizowane latarenki. Okazało się, 
że w miejscu gdzie miała stanąć 
jedna z nich po opadach deszczu 
zapada się część gruntu. I to spra-
wia, że jeszcze obecnie nie może 
ten teren być przygotowany do 
realizacji zamierzenia. Obecnie 
w tych miejscach postawione są 
konstrukcje kwiatowe. Mieszkańcy 
jednak oczekują, że przeszkody 
techniczne zostaną przezwyciężone 
i latarenki zgodnie z wcześniejszym 
planem ozdobią tę część bialskiego 
Rynku.

Na b i a l s k i m  R y n k u 
w miejscu gdzie do 

niedawna znajdował się ka-
mienny pomnik przeniesiony 
na ul.  Prudnicką stanie wkrótce 
nowy pomnik przedstawiający 
postać Andrzeja W. kapelmi-
strza Bialskiej Orkiestry Dętej. 
Będzie on wyrazem uznania 
dla naszego kapelmistrza za za-
sługi na rzecz promocji naszej 
gminy w kraju, a także za gra-
nicą. Na zdjęciu prezentujemy 
wygląd przyszłego pomnika.

Z przymrużeniem oka

Joanna Scholz

                  x             x
                         x

Jest taka chwila- dla Ciebie czy dla mnie
Beztroska jak godzina w wannie
Jak kropla rosy mała, bezbronna
Jak zapach kwiatu- piękna i wonna
Jak pocałunek - słodkawo - słodki 
Jak uśmiech przyjaciółki i jak nowe plotki
Jak zimowy wieczór w górskiej chatce 
Jak bezpieczeństwo przy jedynej Matce

To chwila miłości - nie do opisania
Miłości silnej- nie do odebrania 

To moja miłość jedyna… najsilniejsza
To tej miłości będę najwierniejsza….

Moc

Zagubiony stoisz w środku pustki świata
Milczysz i czekasz na odpowiedź losu - kata
Twe uczucia lekkie są jak babie lato
A kolejne dni różnią się tylko datą

***
Przypomnij sobie dawną ścieżkę marzeń
Wróć pamięcią do tych pięknych zdarzeń
Spójrz w górę na tęczę życia uśmiechniętą

Pamiętaj
Masz w sobie siłę, siłę niepojętą.

2005

kącik poetycki
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8 czerwca na terenie boisk spor-
towych przy szkole w Białej 
zorganizowany został festyn 

rodzinny pn. „Postaw na rodzinę”.
 Imprezy rodzinne były organizowane 
również w latach poprzednich.
 W spotkaniu wzięły udział dzieci, 
rodzice, rodzeństwo, dziadkowie itp.
 Na scenie przed publicznością wystąpiły 
dzieci prezentując tańce, piosenki, grę 
na instrumentach.
  Na terenie boisk czynne były wystawy 

prac plastycznych wykonanych przez 
uczniów.
 Zaprezentowane zostały pokazy walk 
rycerskich przedstawione przez Rycar. 
Wielki Mistrz Joannitów zmierzył się 
również z uczniami szkoły.  Ci, którzy 
pokonali Wielkiego Mistrza zostali pa-
sowani na rycerzy i złożyli przyrzeczenie 
rycerskie. Rycerze Joannici wraz z grupą 
uczniów uczyli ich starych tańców.
 Na terenie imprez czynny był warsztat 
kowalski, gdzie można było otrzymać 

okolicznościowe podkowy z wykutym 
imieniem zamawiającego.
 Dużym powodzeniem cieszył się również 
warsztat garncarski, gdzie można było 
spróbować swoich sił w wykonywaniu 
glinianych garnków.
 Dzieci chętnie korzystały również 
z zabaw na dmuchańcu.
 Z myślą o rodzinach przygotowano 
dla nich napoje chłodzące, kawę i słodkie 
ciasta. Organizatorzy dla dzieci zadbali 
o napoje, pieczone kiełbaski i lody.

 Na terenie imprez czynne były sto-
iska gdzie można było uzyskać porady 
z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 
i pedagogicznej prowadzone przez 
specjalistów z Gminnego Centrum Prze-
ciwdziałania Alkoholizmowi i z Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej.
 Koordynatorami obecnego festynu 
byli szkolni pedagodzy Alicja Wasilewska 
i Magdalena Rybińska.

(n)

Plener
rysunkowo – malarski

W czerwcu w dniach od 10 
do 13 przebywała w Białej 
czternastoosobowa grupa 

uczniów Liceum Plastycznego w Opolu.
 Celem pobytu naszych uczniów 
– stwierdziła Joanna Preuhs nauczy-
cielka rysunku indywidualnego 
– było doskonalenie plastycznych 
umiejętności, poznawanie nowych 
technik, realizowania się poza 
murami pracowni plastycznej.
 W czasie pleneru powstało 
kilkanaście prac plastycznych 
i szkiców. Jeden z obrazów został 
podarowany Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Białej, w obiekcie 
którego młodzi 
plastycy mieli 
doskonałe wa-
runki pobytu 
i wypoczynku.

Festyn rodzinny
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Od 3 do 7 czerwca w przed-
szkolach należących 
do Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Białej były prowa-
dzone interesujące formy pracy z dziećmi 
z okazji tegorocznego Dnia Dziecka. 
W przedszkolnych imprezach wzięły 

W niedzielne popołudnie – 16 
czerwca na boisku sporto-
wym w Ligocie Bialskiej 

z inicjatywy Rady Sołeckiej zorganizo-
wano festyn rodzinny dla mieszkańców. 
W ramach festynowych imprez na scenie 
pod namiotem wystąpiły z programem 
artystycznym przygotowanym przez 

udział przedszkolaki z Białej, Gostomi, 
Solca, Ligoty Bialskiej, Śmicza i Prężyny. 
Dzieci wraz z nauczycielkami uczestniczyły 
w wycieczce do „Ustronianki”, wzięły udział 
w festiwalu piosenki przedszkolnej zorga-
nizowanej w Gminnym Centrum Kultury, 
w tęczowej dyskotece oraz w wyjeździe 

nauczycielkę Joannę Jędrzejczyk dzieci 
z miejscowego przedszkola. Wystąpiła 
również parafialna Schola prowadzona 
przez Kornelię Thiel , a Joachim Nowak 
z Górki Prudnickiej zaprezentował 
utwory na fletni Pana. Panie z Ligoty 
Bialskiej przygotowały dla festynowych 
gości słodkie ciasta i kawę. Nie zabrakło 

do Teatru im. J.Kochanowskiego w Opolu 
na przedstawienie pt. „Królowa Śniegu”. 
 Na zakończenie cyklu imprez na-
uczycielki z przedszkola wystąpiły przed 
dziecięcą widownią z kukiełkowym 
przedstawieniem „Czerwonego Kapturka”. 
W tej roli dobrze zaprezentowały się 

stoisk z napojami, słodyczami i lodami. 
Dzieci chętnie korzystały z zabaw na 
dmuchańcach. Dla uczestników Krzysztof 
Maćków i Marcin Weiss przygotowali 
zabawy rekreacyjno – sportowe między 
innymi wykonywanie na czas papierowych 
czapeczek, rzuty piłką do kosza, bieg par 
z utrudnieniami, łamańce językowe.

panie: Marzena Schirmeisen, Małgorzata 
Karmelita, Daria Madzia i Anna Stroka.  
Zorganizowanie wyjazdów i poczęstunków 
dla dzieci było możliwe dzięki sponsorom: 
Państwu Jackowi i Renacie Thiel, Aptece 
„Pod lwem”, Bankowi Spółdzielczemu , 
„Ustroniance” i RSP w Krobuszu

 Każdy uczestnik tych zabaw otrzymał 
drobne upominki ufundowane ze środków 
Rady Sołeckiej i przez Gminne Centrum 
Kultury w Białej. Kilkugodzinna impreza 
była udana. Sołtys Leonard Kusber za 
naszym pośrednictwem dziękuje miejscowej 
OSP i mieszkańcom za włączenie się do 
prac związanych z organizacją festynu

Festyn w Ligocie

Przedszkolny Dzień Dziecka
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Zastanawiasz się nad wyborem szkoły 
średniej? Przyjdź do nas !

Przekonaj się, że jesteśmy dla ciebie !!!

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
o trzyletnim cyklu kształcenia. Profil informatyczno–matematyczny i językowy!!! 
Proponujemy każdemu uczniowi kształcenie kilku przedmiotów w  zakresie 
rozszerzonym. Będą to: j. angielski i j. niemiecki oraz 2-3 przedmioty wybrane 
przez ucznia, np. matematyka, biologia, historia, j. polski, informatyka itp. 
Proponujemy dodatkowy język obcy – j. francuski lub włoski lub rosyjski !!!

OFERTA KSZTAŁCENIA – od 1 września 2013 r.

 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
klasa wielozawodowa o trzyletnim cyklu kształcenia w różnych zawodach, 
w której zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego odbywają się na 
terenie szkoły, zajęcia w  ramach kształcenia zawodowego odbywają się na 
kilkutygodniowych kursach organizowanych przez Centra Kształcenia Praktycznego 
lub inne jednostki, zaś praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.

 Zapewniamy:
•  opiekę i poczucie bezpieczeństwa, szkołę przyjazną dla ucznia,
•  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pomoc pedagogiczną i materialną,
•  różnorodność kół zainteresowań (m.in. biologiczne, matematyczne, historyczne, 

informatyczne, sks, tenis stołowy itd.),
• szkołę wolną od agresji i narkotyków,
• naukę języka niemieckiego mniejszości narodowej,
•  jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów z różnymi dysfunkcjami.

 Posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną:
•  dwie pracownie informatyczne, nowoczesną pracownię chemiczną, bardzo 

dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, wyposażone w nowoczesne 
pomoce naukowe, zestawy telewizyjne, DVD, odtwarzacze CD, projektor, tablicę 
interaktywną.

•  pracownie komputerowe z dostępem do internetu, hot spot,
• centrum multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę,
•  dobrą bazę sportową (sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych, siłownia).

 Nasza szkoła współpracuje:
• z gimnazjum w Hanowerze – prowadzi wymianę klas,
•  z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Śląski w Katowicach. Uniwersytet Rolniczy 

we Wrocławiu, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nysie, Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu),

 Nasza szkoła może poszczycić się:
•  osiągnięciami w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach a także 

turniejach sportowych.
•  bardzo wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i bardzo wysokimi 

wynikami tych egzaminów 
•  tym, że większość naszych absolwentów z powodzeniem uzyskuje indeks 

uczelni wyższych na renomowanych kierunkach.
Zespół Szkół w Białej
48-210 Biała, Osiedle Tysiąclecia 16
 tel./fax. 77 438-80-45, e-mail: szkola_lo@go2.pl,   www.lobiala.wodip.opole.pl

Co słychać w Zespole 
Szkół w Białej?
W  maju 2013 r. dwudziestu uczniów 
klasy trzeciej przystąpiło do egzaminów 
maturalnych. Oprócz nich kilku uczniów 
z poprzedniego roku szkolnego zdawało 
egzaminy maturalne. Kilku uczniów egza-
miny z języka polskiego zdało z wynikiem 
bardzo dobrym uzyskując maksymalną 
ilość punktów. Dobre oceny uzyskali zda-
jący z języków obcych. Wyniki egzaminów 
pisemnych znane będą 29 czerwca. Więk-
szość byłych maturzystów zamierza podjąć 
dalszą naukę w szkołach wyższych.
- Jak informuje Grażyna Osmęcka – dyrek-
tor Zespołu Szkół - obecnie trwa nabór 
uczniów chętnych do nauki w  bialskim 
Licem i w Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 
Od ilości chętnych do nauki w LO zależy 
dalsze istnienie szkoły średniej w naszym 
mieście. Jeśli nie będzie zainteresowania 
podjęciem nauki w bialskim LO palcówka 
ta zostanie zlikwidowana. Pociągnęło by 
to za sobą zwolnienia części nauczycieli.

W ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki: Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kom-

petencji w regionach, realizowany był 
w roku szkolnym 2012/2013 w  Gminie 
Biała projekt pod nazwą: „Szkoła hory-
zontem świetlanej przyszłości młodego 
człowieka II”
 Projektem objętych było 109 uczniów 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej.
Projekt miał na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. 
 W szkole prowadzone były: zajęcia 
wyrównawcze z języka polskiego, mate-
matyki, przyrody, języka niemieckiego 

Z życia szkoły w Białej
i języka angielskiego; zajęcia specjalistyczne: 
z logopedą, pedagogiem i psychologiem 
oraz gimnastyka korekcyjna; zajęcia 
rozwijające: z matematyki, przyrody, 
historii, języka angielskiego, języka 
niemieckiego, kółko dziennikarsko – 
medialne. 
 W ramach projektu uczniowie wzięli 
udział w wyjazdach:
- do NTO w Opolu,
- do Ziemi Nyskiej,
-  do Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach.
 Oprócz tego zakupiono dla szkoły 
różne pomoce dydaktyczne, m.in. laptopy, 
projektor, aparaty fotograficzne, mapy, 
plansze, gry dydaktyczne, książki itp.
 Szkolnym koordynatorem projektu 
była Joanna Macioł.

Laury Przeglądu 
Zespołów Tanecznych 

FANTAN w Opolu
2 czerwca 2013 roku obfito-
wał w wiele wrażeń. Już od 
godziny 9:00 grupy Little, Shi-
ning i Diamond Stars w pełnej 
gotowości czekały na swój 
występ podczas Wojewódz-
kiego Przeglądu Zespołów 
Tanecznych FANTAN w Opolu.

 Konkurs został rozegrany w pięciu 
kategoriach tanecznych i dwóch wiekowych. 
W  przeglądzie uczestniczyły 44 zespoły 
taneczne z całego województwa.
 Nasze grupy wystartowały w kategorii 
street dance. Zarówno dzieci z grup Shining 

Little Stars jak i najstarsze dziewczęta 
z grupy Diamond Stars na opolskim rynku 
zaprezentowały się wspaniale. W kategorii 
szkół podstawowych grupa Little Stars 
wywalczyła I miejce a Shining II, natomiast 
Diamond Stars uplasował się na II miejscu 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 
Ponieważ grupa Little Stars nieprzerwanie 
od 5 lat zdobywa podczas tej imprezy 
najwyższe podium została w tym roku 
dodatkowo nagrodzona pucharem GRAND
 PRIX. Po odebraniu nagród oraz chwili 
dla fotoreporterów dziewczęta musiały 
szybko wrócić do Białej, gdzie mogły 
zaprezentować swoje umiejętności przed 
ulubioną bialską publicznością. 

Aleksandra Hindera
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Każdego roku diagnozę 
różnego rodzaju biała-
czek słyszy około dzie-

sięć tysięcy osób. Dziesięć 
tysięcy osób! To dziesięć 
tysięcy niepowtarzalnych, 
ludzkich historii, dziesięć 
tysięcy dotkniętych prze-
rażeniem rodzin, dziesięć 
tysięcy zweryfikowanych 
przez chorobę planów, ma-
rzeń, oczekiwań.

 Niestety, każdego roku – także 
w tym roku – z powodu białaczki umrze 
około 3500 chorych, pozostawiając 
swoich małżonków, dzieci, rodziców 
czy przyjaciół. Naturalnie, na wiele 
rzeczy nie mamy wpływu - nie od 
nas zależy rozwój medycyny, poziom 
opieki medycznej w kraju, skuteczność 
proponowanego leczenia onkologicznego.
 Są jednak sytuacje, kiedy to tylko 
od naszej świadomej decyzji, konkret-
nego działania, zależy przyszłość tych 
dziesięciu tysięcy ludzi. A właściwie 
jednego człowieka- naszego gene-
tycznego bliźniaka, który możliwe, że 
w danej chwili walczy o życie. Walczy 
o zmniejszenie przerażenia swojego 
i swojej rodziny, walczy o realizację 
planów, o szansę na spędzenie kolej-
nych lat ze swoimi bliskimi. Nasza 
obojętność może doprowadzić do tego, 
że zostanie zabrane tej osobie to, co 
najcenniejsze - nadzieja. 
 Rejestrując się jako potencjalny 
dawca robimy tyle, ile możemy – dajemy 
nadzieję, a w przypadku zgodności 
antygenowej- życie. Może ktoś po-
myśli – „po co się angażować”, „nie 
chce mi się, innym razem”, „za dużo 
z tym kłopotu”, itp. Dobrze, tylko 
co w sytuacji, gdy to nam przyjdzie 
chorować, a nasz genetyczny bliźniak 
także się zawaha...? Rejestracja, ale 
także propagowanie idei honorowego 
dawstwa szpiku, zaczną przynosić 
realne efekty wtedy, kiedy zgłaszać się 
będzie coraz więcej osób, uzupełniając 
w ten sposób światowy rejestr dawców 
o nowe, tak poszukiwane, oznaczenia 
antygenowe. 

 Najważniejsza przy podjęciu decyzji 
o zarejestrowaniu się jako potencjalny 
dawca jest wiedza. Kiedy zapoznamy 
się z procedurą rejestracji, poboru 
szpiku itp., nie będziemy już obawiać się 
zasłyszanych gdzieś zupełnie błędnych 
informacji na temat rzekomego pobie-
rania szpiku z kręgosłupa, paraliżach 
czy zakażeniach po przeprowadzonym 
zabiegu. Najnowocześniejsze metody 
poboru szpiku nie wymagają obecnie 
nawet podania znieczulenia ogólnego, 
a polegają jedynie na zabiegu podobnym 
nieco do transfuzji krwi. Oddanie 
szpiku nie zagraża zdrowiu, ponieważ 
szpik szybko się regeneruje. Należy 
jednak pamiętać, że od rejestracji 
w banku dawców do bycia tzw. dawcą 
zrealizowanym, długa droga – droga, 
która w większości przy padków 
nie skończy się poborem szpiku do 
przeszczepu. Aby przeszczep był 
możliwy, musi występować zgodność 
antygenów transplantacyjnych HLA 

pomiędzy dawcą a biorcą. Antygeny 
HLA poszczególnych ludzi różnią się 
między sobą prawie tak samo jak linie 
papilarne. Jednak niektóre kombinacje 
powtarzają się. Dzięki temu jest możliwe 
znalezienie odpowiedniego dawcy dla 
chorego.
 W rejestrze prowadzonym przy 
Fundacji Przeciwko Leukemii mniej 
więcej co 70 kandydat zostaje dawcą. Ale 
każda z tych 70 osób daje coś bezcennego 
– tym, którzy słyszą diagnozę białaczki 
daje nadzieję oraz zapewnienie „Mamy 
wielu zarejestrowanych - znajdziemy 
dla Ciebie dawcę!”.

Pamiętaj:

 ▷ Dawstwo szpiku jest honorowe. 
 ▷ Do rejestru zapisujemy zdrowych 
ludzi w wieku 18 - 50 lat (bez choro-
by nowotworowej w wywiadzie, po 
przeszczepach narządów, z WZW 
typu B i C itp.- szczegółowe infor-

macje na stronie www.leukemia.pl 
bądź w trakcie rejestracji).

 ▷ Oddanie szpiku nie zagraża zdro-
wiu- szpik szybko się regeneruje. 

 ▷ Pobrania dokonuje się z: kości 
talerza biodrowego (w narkozie) lub 
z krwi (bez potrzeby znieczulania). 

 ▷ Aby zostać kandydatem na dawcę 
i zostać zarejestrowanym w rejestrze 
dawców szpiku, wystarczy oddać 
10 ml krwi. 

 ▷ W rejestrze przy Fundacji Przeciwko 
Leukemii mniej więcej co 70 kan-
dydat zostaje dawcą.

Procedura pobierania 
i przeszczepiania szpiku

 ▷ Pobranie 10 ml krwi od osoby, która 
rejestruje się jako kandydat na dawcę 
szpiku w rejestrze dawców.

 ▷ Z pobranej próbki krwi wykonywa-
ne są badania antygenów zgodności 
tkankowej HLA.

 ▷ Dane antygenowe kandydata na 
dawcę wprowadzane są do kom-
puterowej bazy danych i przesyłane 

do światowego rejestru dawców 
BMDW. Odtąd dane te są dostępne 
w trakcie poszukiwania dawcy dla 
dowolnego chorego na świecie.

 ▷ W przypadku stwierdzenia zgodno-
ści chorego i kandydata na dawcę, 
jest on proszony o oddanie kolejnych 
10 ml krwi do dalszych badań HLA 
i 10 ml do badań wirusologicznych.

 ▷ Bardzo szczegółowe badania krwi 
zarówno kandydata na dawcę, jak 
i biorcy mają na celu potwierdzenie 
zgodności antygenowej między nimi 
oraz wykluczenie obecności wiru-
sów, które mogłyby uniemożliwić 
przeszczepienie.

 ▷ W przypadku całkowitej lub wystar-
czającej zgodności, przedstawia się 
kandydatowi na dawcę szczegółową 
procedurę pobrania szpiku oraz 
wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

 ▷ W tym momencie kandydat podej-
muje ostateczną decyzję o oddaniu, 
bądź nie, swojego szpiku choremu.

 ▷ Po podjęciu decyzji na tak, na 
kilka tygodni przed planowaną 
transplantacją, dawcy pobiera się 
krew do autotransfuzji. Będzie ona 
mu podana z powrotem w trakcie 
pobraniu szpiku.

 ▷ Szpik pobiera się na 2 sposoby: - 
z talerza kości biodrowej. Pobranie 
odbywa się w znieczuleniu ogólnym 
tak, że dawca nie odczuwa bólu, 
a na ciele nie pozostają widoczne 
żadne trwałe ślady. - pobranie 
szpiku metodą separacji komórek 
z krwi obwodowej, po uprzednim 
podaniu dawcy czynnika wzrostu.

 ▷ Wybór metody pobrania następuje 
po uzgodnieniu z dawcą.

 ▷ Szpik pobrany od dawcy zostaje 
podany pacjentowi do żyły głównej. 
Jest to zabieg technicznie zbliżony 
do transfuzji krwi.

 Warto zrobić ten jeden krok- krok 
zbliżający nas do uratowania komuś 
życia. Rejestracja w banku szpiku zajmuje 
tylko chwilę. Należy jedynie wypełnić 
krótką ankietę i oddać niewielką ilość 
krwi do badania (10ml). Fundacja nie 
udziela informacji o wynikach badań. 
Każdy, kto oddał próbkę krwi zostaje 

umieszczony w rejestrze potencjalnych 
dawców szpiku. Osoba rejestrowana 
nie ponosi żadnych związanych z tym 
kosztów. Nie są potrzebne żadne 
wcześniejsze badania. Na pobranie 
krwi można zgłaszać się po posiłku. 

 Kilkuletnia, owocna współpraca 
z Fundacją Przeciwko Leukemii, jej 
nieoceniony wkład w propagowanie 
idei honorowego dawstwa szpiku oraz 
niezawodność i światowej sławy spe-
cjaliści ośrodka dawców szpiku NZOZ 
Medigen z Warszawy spowodowały, że 
zaproszono Fundację właśnie do naszego 
miasta. Po to, by właśnie tu szukać ludzi, 
którzy chcą przyczynić się do ratowania 
chorych, dla których przeszczep szpiku 
kostnego jest ostatnią deską ratunku. 
 W rejestrze prowadzonym przy Fundacji 
Przeciwko Leukemii zarejestrowały się 
już takie znane osobistości jak Emilia 
Komarnicka, Edyta Olszówka, Katarzyna 
Zielińska, Magdalena Walach, Maciej 
Stuhr, Marta Żmuda-Trzebiatowska 
i wielu innych.
 Teraz czas na mieszkańców Białej 
i okolic – nie pozostawajmy obojętni, 
pokażmy, że życie ludzie ma dla nas 
największą wartość! Każde uratowane 
w ten sposób istnienie, każda uratowana 
w ten sposób rodzina, każde marzenie- to 
coś czego nie jesteśmy w stanie zastąpić 
niczym innym. No i ta radość pacjentów, 
którzy słyszą „Jest dawca!” - nie do opi-
sania... Oby tej radości z każdym rokiem, 
a także po każdym- zwłaszcza bialskim 
Dniu Dawcy- było jak najwięcej.

 Daj nadzieję chorym 
czekającym na przeszczep 
szpiku kostnego! 
 Zarejestruj się jako po-
tencjalny dawca podczas 
tegorocznych Dni Białej.

6-7 lipiec 2013
sobota: 1500-2000

niedziela: 1400-2100

szatnia LKS 
Polonia Biała 

obok stadionu 
miejskiego 

Należy wziąć ze sobą 
dowód osobisty!

   Więcej informacji na www.
leukemia.pl, wydarzenie 
znajdziesz na facebooku
   Masz pytania, wątpliwości - 
napisz: szpik.biala@gmail.com

Białaczka – groźna choroba
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Odeszli

KRONIKA POLICYJNA
• 1.06.2013 r. w Krobuszu spraw-

ca lat 47 przez telefon groził pozba-
wieniem życia i uszkodzeniem mie-
nia członkowi najbliższej rodziny. 
 Podobny przypadek miał miejsce 
w dniu następnym w Białej z udzia-
łem 43 – letniego mieszkańca.

• 4.06. ujawniony został wypadek, któ-
ry zaistniał 12 maja, w którym pasa-
żerka pojazdu doznała obrażeń ciała.

• 5.06. w Białej sprawca lat 45 do-
konał przywłaszczenia sprzętu kom-
puterowego, umeblowania i innych 
przedmiotów wyposażenia mieszka-
nia o wartości 5.200 zł.

• 10.06. w  Pogórzu  ujawniono upra-
wę konopi indyjskich, prowadzoną 
wbrew przepisom ustawy o przeciw-
działaniu narkomani. 

• W okresie od 26 maja zatrzyma-
no dwóch rowerzystów poruszają-
cych się po drogach publicznych po 
spożyciu alkoholu oraz dwóch ro-
werzystów z orzeczonym sądowym 
zakazem jazdy na rowerach po dro-
gach publicznych. Zatrzymano rów-
nież dwóch kierowców samochodów 
osobowych i jednego motorowerzy-
stę poruszających się po drogach pu-
blicznych po spożyciu alkoholu.

 Dobiegają końca rozgrywki we 
wszystkich ligach i klasach piłkarskich. 
Nadal nie wesoła jest sytuacja seniorów 
z Pogórza, niemniej nadal istnieje iskierka 
nadziei na pozostanie w klasie A – wy-
starczy zdobyć jeszcze minimum 6 pkt. 
Natomiast swój awans seniorzy z Białej 
mogli świętować już na trzy kolejki przed 
końcem rozgrywek (drużyna ta wygrała 
wszystkie mecze rundy wiosennej). 

Piłkarski finisz
W piłce młodzieżowej bez zmian, same 
sukcesy. Juniorzy z Pogórza zajmują 
miejsce premiowane grą (od nowego 
sezonu) w I lidze. Ich rówieśnicy z Białej 
w cuglach wygrali klasę A, a całe podium 
w lidze trampkarzy może być obsadzone 
przez drużyny z naszej gminy (Pogórze, 
Chrzelice, Biała). Tutaj szczególne słowa 
uznania dla drużyny z Chrzelic, która 
zrobiła największy postęp.

Klasa A seniorów:
Biała N – Pogórze 2:3

Pogórze – Głuchołazy 3:1
Pogórze – Burgrabice 0:3
Pogórze – Konradowa 2:3

Klasa B seniorów:
Crzelice – Biała 1:7
Ligota B – Olbrachcice 2:0

Lubrza – Kolnowice 4:3
Kolnowice – Czyżowice 4:0

Rzepcze – Chrzelice 6:3
Biała – Zawada 2:1
Biała – Trzebina 7:4

Crzelice – Olbrachcice 4:5
Ligota B – Kolnowice 6:1

II liga juniorów:
Pogórze – Reńska Wieś 2:1

Walce – Pogórze 5:1
Pogórze – Nowy Dwór 2:2

Liga Trampkarzy:
Racławice Śl – Olbrachcice 0:6

Ścinawa N – Biała 4:13
Lubrza – Ligota B 4:1

Olbrachcice – Lubrza 8:5
Pogórze – Ścinawa N 5:1

Biała – Czyżowice 3:0 v.o.
Chrzelice – Racławice Śl 29:2

ostatnie wyniki

Klub Sportowy LKS ,,POLONIA” Biała
składa podziękowania wszystkim sponsorom
wspomagającym nas w sezonie 2012/2013,

a w szczególności
Bankowi Spółdzielczemu w Białej

i jego Prezesowi Panu Franciszkowi Gąsiorowi.

Henryk Rzyszka ur. 1965 r. zm. 16.05 br. zam. Prężyna 
Albert Springer ur. 1938 r. zm. 18.05 br. zam. Otoki

Hildegarda Hetwer ur. 1928 r. zm. 24.05 r. zam. Wasiłowice
Teresa Wilczyńska ur. 1936 r. zm. 26.05 br. zam. Biała

Rozalia Dutka ur. 1913 r. zm. 29.05 br. zam. Biała
Rafał Kusber ur. 1922 r. zm. 01.06 br. zam. Ligota Bialska

Eryka Ernst ur. 1944 r. zm. 03.06 br. zam. Chrzelice
Georg Manzler ur. 1937 r. zm. 06.06 br. zam. Browiniec Polski

Stephanie Plicko ur. 1921 r. zm. 07.06 br. zam. Wasiłowice
Adam Kroczek ur. 1957 r. zm. 09.06 br. zam. Radostynia

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

Dom Do sprzeDania

Rodzinne Ogródki Działkowe 
w Białej znajdują się w trzech 
kompleksach działkowych – przy 

ulicach Parkowej, Nyskiej i Prudnickiej. 
Obejmują one obszar ponad 7,2 ha, na 
których powierzchnia działek zajmuje 
obszar ok. 6,6 ha. Użytkowanych jest 126 
działek na obszarze 4,1 ha. Najwięcej 
wolnych działek obejmujących obszar 
ok.2,5 ha znajduje się przy ul. Parkowej 
– 60, Nyskiej 13 i Prudnickiej – 3. To 
poważny problem, ale nie ma chętnych 
do ich użytkowania. W 2013 r. Srebrne 
Odznaki „Zasłużony Działkowiec” 
otrzymali: Krystyna Rygiel, Halina Ka-
sperska, Maria Stygienko – Nowak i Maria 
Ślusarz, a brązowe odznaki: Wiesława 
Anczykowska, Teodor Sznajder, Maria 
Weiss i Grażyna Kamińska. Ponadto 
czternastu działkowcom przyznano 
książki „Vademecum działkowca”.

 Zarząd ROD w Białej nie ukrywa, 
że sytuacja działkowców jest niepewna. 
Niekorzystny wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego w sprawie działek wchodzi 
w życie 21 stycznia 2014 r. Jeśli do tego 
czasu nie będzie nowej ustawy o ogrodach 
działkowych stracą one dotychczasowe 
podstawy funkcjonowania i wygaśnie 
prawo Polskiego Związku Działkowców 
do gruntów na których znajdują się 
działki.
 Możliwych jest kilka scenariuszy. Jeśli 
przyjęta zostanie ustawa wypracowana 
przez Komitet Inicjatywy Ustawodaw-
czej złożony przez członków ROD, to 
w przypadku wejścia tego obywatelskiego 
projektu ogrody działkowe zachowają 
dotychczasowe prawa. W przeciwnym 
przypadku warunki funkcjonowania 
i opłaty narzuci właściciel gruntów. 

R. Nowak

Działkowe dylematy

Walne zebranie

Będą biura ARiMR
w Białej

14 czerwca w Sali Urzędu 
Miejskiego w Białej odbyło 
się Walne Zgromadzenie  

dla członków prudnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej z Białej i Łącznika. 
Zebrani zatwierdzili sprawozdania 
Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej. 
Podjęte zostały uchwały między innymi 
o udzieleniu absolutorium  członkom 
Zarządu, zmian w statucie Spółdzielni 
i przyjęcia zgłoszonych wniosków. 
W głosowaniu tajnym wybrano 11 kan-
dydatów do Rady Nadzorczej na kolejną 
trzyletnią kadencję spośród trzydziestu 
zgłoszonych. Poszczególni kandydaci 
osobiście zaprezentowali swoje zamie-
rzenia w przypadku wybrania w skład 
samorządu spółdzielczego. Suma głosów 
z pięciu odbytych Walnych Zgromadzeń 
na poszczególnych kandydatów wyłoni 
nową Radę Nadzorczą. Z nieoficjalnych 
informacji (wyniki poznamy za kilka 
dni) dowiedzieliśmy się, że dotychcza-

sowy członek Rady od kilkunastu lat 
Bernard Gąsior zdobył na wszystkich 
zebraniach ilość głosów wystarczającą 
do wyboru w skład Rady Nadzorczej 
SM na kolejną kadencję

W ostatnich tygodniach wybu-
rzone zostały dwa stare budynki 
(widoczne na zdjęciu) znajdujące 
się na skrzyżowaniu ulic Kościusz-
ki i Wałowej. W tym miejscu zbu-
dowany zostanie nowy obiekt 
z przeznaczeniem na biura dla 
powiatowej Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Na budowę tego obiektu Spółka 
WiK zaciągnie kredyt w wysokości 
1.185.000.000 zł,  tym 615.000 
na odsetki od kredytu. Kredyt 
zostanie zaciągnięty na okres 
szesnastu lat. 
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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

Wszystkim, którzy okazali wyrazy 
współczucia i uczestniczyli w 
ostatniej drodze naszej Drogiej 

Mamy 
śp. Rozalii Dutki

zmarłej w wieku 99 lat
wyrazy podziękowania

składają synowie, synowe,
wnuki i prawnuki

Znajomym, mieszkańcom, sąsiadom 
i wszystkim, którzy wzięli udział 

w pogrzebie
śp. Rafała Kusber

oraz uczestniczyli w modlitwach 
i okazali współczucie

podziękowania
składają

syn Leonard z rodziną 

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

 

MECHANIKA
I BLACHARSTWO
- diagnoza komputerowa,

- obsługa klimatyzacji
- korekta usterek lakierniczych

- elektromechanika

AUTO – APO
Otoki 16, 48-210 Biała
tel. kom. 691 349 337
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 Rok szkolny 2012/2013 został ogłoszony 
przez MEN Rokiem Bezpiecznej Szkoły, 
dlatego pierwsze nasze działania skupiły 
się na zapewnieniu uczniom zdrowia 
i bezpieczeństwa. Zorganizowaliśmy 
spotkania z policjantem, leśnikiem 
i higienistką. 
 Nasza szkoła propaguje treści 
ekologiczne. Włączyliśmy się w akcję 
sprzątania świata, segregujemy odpady, 
zbieramy plastykowe nakrętki, zreali-
zowaliśmy projekt edukacyjny „Drzewo 
– nadzieją istnienia”, którego celem było 
ukazanie znaczenia drzew w przyrodzie 
i konieczność ich ochrony. Na zajęciach 
plastycznych dzieci wyplatały koszyczki 
z papierowej wikliny, a na zajęciach 
komputerowych fotografowały drzewa 
w jesiennej szacie. Częścią realizacji tego 
projektu były obchody Dnia Drzewa, 
podczas którego stworzyliśmy drzewo 
przyjaźni z dziecięcych dłoni. W kwietniu 
obchodziliśmy Święto Ziemi, a 15 maja 
Dzień Polskiej Niezapominajki. 
 W ramach profilaktyki uzależnień 
zrealizowaliśmy kolejny projekt z cyklu 
„Precz z używkami”, tym razem pod 
hasłem „Przecz z używkami - w teatr 
baw się z nami”. Uczniowie obejrzeli 
spektakl „Ropuszy dwór” w Teatrze 
Lalki i Aktora, a potem sami wystąpili 
przed rodzicami w etiudzie teatralnej 
„O tym, jak kot palił fajkę”. Pokazali, 
że zabawa w teatr to doskonały sposób 
na spędzenie czasu wolnego, bez ko-
nieczności sięgania po używki. 
 Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły 
jest przyjęcie pierwszaków w poczet 
uczniów, które w tym roku odbyło 
się w Literkowie. Dzieci wyruszyły 
w podróż pociągiem. Na każdej stacji 
czekało je zadanie do rozwiązania. Na 
koniec złożyły uroczyste ślubowanie 
i zostały pasowane na uczniów Szkoły 
Filialnej w Śmiczu. 
 Amerykanie mają swoje Halloween, 
a my mieliśmy w naszej szkole… Bal 
z Dynią. Było wesoło, zdrowo (wszak 
dynia jest bogatym źródłem witamin 
i soli mineralnych) i trochę … strasznie, 
bo dzieci wspólnie z panią wykonały 
dekoracje i stroje nawiązujące do Hal-
loween. Była wspólna zabawa, konkursy 
i dużo słodkości! 
 Szczególnie lubianym i miłym okre-
sem w szkole jest czas przedświąteczny, 
kiedy odwiedza dzieci Mikołaj i trwają 
przygotowania do Jasełek i Wigilii. Na 
wspólnej Wigilii gościliśmy rodziców 
dzieci uczęszczających do szkoły. Tego-
roczne Jasełka odgrywane zostały przez 
dzieci wielokrotnie: dla społeczności 
szkolnej i lokalnej, dla poetów z Klubu 
Ludzi Piszących, dla wolontariuszy 
z Białej i za każdym razem dostarczały 
wiele wzruszeń.
  18 stycznia świętowaliśmy razem 
z Kubusiem Puchatkiem, który jest 
ulubionym misiem wszystkich dzieci. 
Dzieci samodzielnie wykonały dekoracje, 
odbyła się projekcja filmu oraz konkurs 
plastyczny. Wszyscy uczestnicy zabawy 
wznieśli toast sokiem – oczywiście 
Kubusiem!
 Korzystając z uroków zimy, zor-
ganizowaliśmy walentynkowy kulig. 
Było dużo śmiechu i dobrej zabawy 
– śnieżna bitwa, orły na śniegu, a na 
koniec ognisko i pieczenie kiełbasek. 
 W czasie feri i nasi uczniowie 
spędzili 4 godziny w Zaczarowanym 

Z życia szkoły filialnej w śmiczu
Świecie Nauki, do którego zaprosili 
ich pracownicy RCRE w Opolu. To 
miejsce, gdzie przez zabawę, dzieci 
odkrywają fascynujący świat nauki 
i techniki. Największą atrakcją okazały 
się zabawy robotami, symulatory jazdy 
oraz zabawy technologią Kinect. 
 Tradycyjnie 21 marca barwny 
korowód dzieci przeszedł ulicami wsi, 
oznajmiając głośno nadejście wiosny.
  W ramach obchodów Dnia Teatru 
uczniowie pojechali do Teatru Jana 
Kochanowskiego w Opolu na sztukę 
„Królowa Śniegu”, tam wzięli udział 
w warsztatach teatralnych. Wystąpili 
też w samodzielnie przygotowanych 
mini spektaklach teatralnych przed 
przedszkolakami.
 2 maja w szkole obowiązywały 
dwa kolory: biały i czerwony. Tak nasi 
uczniowie uczcili Dzień Flagi. Zdali 
również egzamin z wiedzy o Polsce. 
 15 maja obchodzi l iśmy Dzień 
Polskiej Niezapominajki. To święto 
przyrody i ekologii, którego ideą jest 
promowanie walorów przyrodniczych 
naszego kraju. Dzieci przyszły tego dnia 
ubrane na niebiesko i wzięły udział 
w plenerowej lekcji przyrody, a potem 
posadziły kwiaty w otoczeniu szkoły. 
 Okazuje się, że fajnie w szkole może 
być rano i … wieczorem! Dzieci spędziły 
w szkole noc, podczas której słuchały 
fragmentów książki Otfrieda Preusslera 
„Malutka Czarownica”, oglądały filmiki 
w języku niemieckim, wykonały domek 
Malutkiej Czarownicy oraz namalowały 
portrety bohaterów. Na koniec odbył 
się wielki bal Czarownic. 
 W szkole odbywają się liczne kon-
kursy plastyczne, recytatorskie w języku 
polskim i niemieckim, czytelnicze, 
przedmiotowe.
 Odbyły się wystawy: „Mali Artyści” 
oraz „Wielkanocne co nieco”, podczas 
których można było obejrzeć prace dzieci 
wykonane w ramach zajęć edukacyjnych 
oraz zajęć pozalekcyjnych „Mam dwie 
ręce i coś więcej”.
 W ramach pracy szkolnej biblioteki 
odbyło się pasowanie pierwszaków 
na czytelnika. Uczniowie mogli bliżej 
poznać twórczość braci Grimm. Odbył 
się konkurs znajomości baśni. W związ-
ku z ogłoszonym Rokiem Tuwima, 
uczniowie zapoznali się z sylwetką 
poety J.Tuwima i w związku z tym, 
wykonali ilustracje do wierszy, a także 
wzięli udział w konkursie recytatorskim 
„Recytujemy Tuwima”. Odbyła się 
wystawa „Nowości w bibliotece”.
 Jeszcze czeka nas wycieczka do 
Muzeum Chleba w Radzionkowie i Ro-
dzinnego Parku Rozrywki w Rybniku 
oraz piknik rodzinny organizowany 
już od paru lat.
  W szkole odbywa się wiele imprez 
i uroczystości wynikających z Kalen-
darza imprez szkolnych m.in. Dzień 
Chłopaka, Dzień Nauczyciela, Dzień 
papieski, Andrzejki, Dzień Babci 
i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień 
Kobiet, Wielkanoc. Cyklicznie odbywają 
się zajęcia pozalekcyjne: sportowe, 
muzyczne, plastyczne, komputerowe 
oraz zajęcia z doświadczeniami i eks-
perymentami. Szkoła posiada swoją 
stronę internetową www.spsmicz.pl. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do 
jej obejrzenia. Znajduje się tam więcej 
informacji i zdjęć z życia szkoły.
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