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listopada na drodze z Olbrachcic do Białej doszło do kolejnego  w tym 
roku wypadku drogowego. Około godziny 18-tej kierująca samocho-

dem osobowym 25-letnia mieszkanka powiatu nyskiego na prostym 
odcinku drogi zjechała do rowu, a następnie uderzyła w przydrożne 
drzewo. Poszkodowana została odwieziona do szpitala z podejrzeniem 
złamania kręgosłupa. Jadący z nią mąż i córka nie odnieśli obrażeń.

W sobotę 10 l istopada 
w przededniu święta ku 

czci popularnego na Śląsku św. 
Marcina w kościele parafialnym 
p.w. św. Jakuba w Prężynie 
proboszcz parafii Rajmund Lipp 
odprawił nabożeństwo ku jego 
czci oraz przedstawił życie i doko-
nania świętego. W nabożeństwie 
wziął również udział kamilianin 
z Białej o. Krzysztof Gorzelnik.  
Po nabożeństwie wierni oraz 
dzieci z lampionami udali się 
do nowej świetlicy. Przecięcia 
wstęgi dokonali: Klaudia Kopczyk 
– skarbnik gminy, ks. proboszcz 
Rajmund Lipp i sołtys Pręży-
ny Marcin Morawiec. Remont 

świetlicy przeprowadziła ekipa 
budowlano-remontowa miejsco-
wego przedsiębiorcy Rudolfa 
Laty. O środkach finansowych 
przeznaczonych na urządzenie 
świetlicy w pomieszczeniach 
po byłym sklepie spożywczym 
pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
gazety.
 Na uroczystość otwarcia 
placówki przybyło około stu 
mieszkańców. Panie z Rady 
sołeckiej i żony członków RS 
przygotowały poczęstunek – 
smaczną grochówkę i pyszne 
rogaliki. W świetlicy odbywać się 
będą imprezy okolicznościowe, 
i jubileuszowe.

Świetlica
na miarę marzeń 

W Dniu Święta Niepodległości 
11 listopada w bialskim 

kościele parafialnym pw. WNMP 
o. Krzysztof Gorzelnik odprawił 
mszę św. w intencji Ojczyzny.  
Po mszy pod pomnikiem na 
bialskim Rynku delegacje Urzę-

Rozstrzygnięta została XVIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Agro 
– Eko – Turystycznego zorganizowanego w ramach Zielonego 

Lata 2012 przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
i Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś”. Wyniki 
konkursowych zmagań podsumował zastępca dyrektora OODR w Ło-
siowie Dariusz Sitko.

11 listopada z Edytą Geppert
du Miejskiego, Rady Miejskiej, 
Gminnego Centrum Kultury, 
Koła Platformy Obywatelskiej 
i strażaków złożyły symboliczne 
wiązanki kwiatów.

ciąg dalszy na str. 6

ciąg dalszy na str. 6
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9 listopada na sesji Rady Miejskiej 
w  Białej informację o  sytuacji na 

rynku pracy przedstawiła Grażyna 
Klimko – dyrektorka Powiatowego 
Urzędu Pracy w Prudniku. Informację 
o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta 
i gminy złożył Andrzej Bania – kierow-
nik miejscowego Posterunku Policji, 
sprawozdanie o  stanie ochrony p.poż 
na terenie bialskiej gminy przedstawił 
Jacek Słobodzian – dowódca jednostki 
gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej 
w  Prudniku. Informację o  stopniu 
zaspokajania potrzeb w zakresie kultury, 
sportu, turystyki i rekreacji omówił Rafał 
Magosz – dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Białej.
  Podjęte zostały uchwały w spra-
wie stawek podatku od nieruchomości 
i  od środków transportu jakie będą 
obowiązywały w 2013 r. Przedstawiamy 
je w oddzielnym materiale. 

Nowe stawki podatków 
lokalnych zatwierdzone

 Ponadto Rada Miejska podjęła uchwały 
w sprawach:
• o zmianie uchwały w sprawie uchwa-

lenia wieloletniej prognozy finansowej 
gminy na lata 2012- 2027,

• zmian w budżecie gminy na 2012 r.,
•  uchylenia uchwały w sprawie zacią-

gnięcia kredytu długoterminowego,
• o zmianie uchwały w sprawie udzielenia 

poręczenia kredytu zaciągniętego przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Wspólne Źródła – Partnerstwo 
Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, 
Prudnik i Biała”.

• Zatwierdzono Plan Odnowy Wsi 
Rostkowice na lata 2012 – 2019. 

 Robert Roden przestawił informa-
cję dotyczącą złożonych oświadczeń 
majątkowych osób zobowiązanych do 
ich złożenia. Nieprawidłowości w tych 
oświadczeniach nie stwierdzono.

Tradycyjnie już od wielu lat w przededniu 
święta św. Marcina bialskie przed-

szkolaki z lampionami, w towarzystwie 
rodziców wyruszyły z Rynku do przedszkola 
poprzedzani przez policyjny patrol, Bialską 
Orkiestrę Dętą i św. Marcina na koniu. 
W rolę świętego wcielił się Mariusz Bąk. 
W przedszkolu o. Krzysztof Gorzelnik 
przedstawił postać świętego, a następ-

Święty Marcin w przedszkolu
nie dzieci wystąpiły przed rodzicami 
prezentując przedstawienie artystyczne 
przygotowane przez nauczycielki Darię 
Madzię, Małgorzatę Karmelitę i Klaudię 
Glombicę. Zebranych powitała pani 
dyrektor Edyta Bożek. Po występach 
artystycznych uczestnicy spotkania zostali 
poczęstowani napojami i rogalikami, 
które przygotowały przedszkolaki. (n)

Podatki od nieruchomości na 2013 r.

Podatki od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej bez względu na  
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – od 1 m kw. 
powierzchni – 0,88 zł.

• pod jeziorami zajętymi na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha powierzchni – 0,29 zł.

• pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 
1 m kw. powierzchni – 0,29 zł.

Od budynków lub ich części:
• mieszkalnych od 1 m kw. pow.użyt-

kowej – 0,73 zł
• związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej  od 
1 m kw. powierzchni użytkowej – 21,32 zł.

• zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materiałem siewnym od 1 

m kw. powierzchni – 10,25 zł.
• związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej  zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń od 
1 m kw. powierzchni użytkowej – 4,63 zł.

• pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 
m kw. powierzchni użytkowej – 4,06 zł.

Od budowli – 2 % ich wartości.
 Średnie stawki podatku od środków 
transportowych na 2013 r. będą wyższe 
od obowiązujących w 2012 r. o 4 %

Rada Miejska w Białej podjęła uchwałę 
o obniżeniu średniej ceny skupu żyta 

stanowiącego podstawę obliczenia podatku 
rolnego w 2013 r. z kwoty 75.86 zł za 1 dt 
ogłoszoną za III kwartały przez Prezesa 
GUS do kwoty 72,70 zł za 1 dt.

Rozmowa z Arnoldem 
Hinderą – burmistrzem 
Białej na temat funduszu 
sołeckiego. 

-  Jak przebiega na terenie bialskiej 
gminy uchwalanie funduszu so-
łeckiego?

Decyzje zapadają na najniższym szczeblu
-  Już trzeci rok z  rzędu uchwalamy 

fundusz sołecki. Przed jego wdrożeniem 
byłem sceptykiem co do słuszności 
jego uchwalenia, ponieważ uważa-
łem, że to działanie, które powoduje 
rozdrobnienie środków gminnych. 
Nie mieliśmy również wystarczającej 
wiedzy na ten temat, podobnie jak nasi 
sołtysi. Pierwszy rok był najtrudniejszy. 
Obecnie dokładnie wiemy jakimi 
funduszami dysponujemy i  na co 
można go przeznaczyć. 

- Jaka jest jego wysokość dla poszcze-
gólnych sołectw i od czego zależy?

-  Wysokość funduszu sołeckiego 
obliczana jest według określonych 
zasad i jest przede wszystkim zależna 
od liczby mieszkańców w sołectwie. 
Waha się on od kilku tysięcy złotych 
do ponad dwudziestu tysięcy. 

-  Na co sołectwa przeznaczają pieniądze 
z funduszu?

-  Przeznaczają je na utrzymanie 
i  remonty dróg polnych, wyposa-
żenie i remonty świetlic wiejskich, 
budowanie placów zabaw dla dzieci, 
miejsc integracji społecznej i wiele 
innych potrzeb. Ważne jest również 
to, że umożliwiają podejmowanie 
działań o dofinansowanie określonych 
projektów ze środków zewnętrznych. 
O sposobie wykorzystania funduszu 
decydują mieszkańcy ustalając prio-
rytety w planach w tym zakresie. Jest 
to więc demokratyczny, niezależny od 
władz gminnych wybór. Mieszkańcy 
sami najlepiej znają swoje potrzeby 
i  to znajduje odzwiercied lenie 
w podziale funduszu sołeckiego na 
określone cele. Co ważne mieszkańcy 
dysponując funduszem sołeckim czują 
się gospodarzami na swoim terenie.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: R. Nowak 

Szukamy 
wolontariuszy
Gminne Centrum Kultury 
w Białej poszukuje chętnych 
wolontariuszy do kwestowania 
w czasie styczniowej zbiórki 
pieniędzy w ramach XXI finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Zgłoszenia przyjmuje 
szef sztabu WOŚP Joanna 
Chilińska w siedzibie Centrum 
Kultury w  Białej osobiście 
lub telefonicznie. 
Tel. kontaktowy 
77 4387 026 
wew. 22.



PANORAMA BIALSKA • LIStOPAd • 2012 3

Św. Mikołaj i poeci

Na Andrzejkach dziołchy z wosku se 
dowiedziały co chciały. Nie jest 

jyno u nołs tyn zwyczaj, ale w Niymcach 
tyż wierzoł w roztomajte przepowiednie.
 W oktobra 1998 r. boło w naszyj Domu 
Kultury, co wtedy mieścioł se jeszcze na 
wielki sołlu w Gminie, spotkanie poetyckie. 
Możno eście tyż słyszeli, iże łod wiela lołt, 
wdycki w październiku do zomku w Brzegu 
przijyżdżajoł poeci z rostomajtyjch kra-
jów, bo chcoł se podzielić słowa z inszymi 
ludźmi. Porozprawiać o tyj co piszą, co 
myśloł, jak widzoł niechtory rzeczy we 
wspólnyj Europie. I ci co do Białyj przijy-
echali to byli z takiej grupy co se zwiała 
„Dialog”.Boł miedy nimi tyż niemiecki 
poeta Bruno Hain,chtory 3 lata tymu zajś 
boł w Brzegu i poti z wystkymi na spotka-
niu w Muzeum w Pruniku.Prziwitali my 
se,bardzo sie ucieszoł iż jego wiersz w nie-
miecki gwarze, jest w mojej książce pisa-
nej po śląsku. Jeszcze tela mieli my se do 
porozprawianioł, ale nie stykło już czasu. 
Pojechałach du dom, kaj ech już w spokoju 
przeczyjtała piyjkny wiersz Bruno Haina 
p.t.’’Na górze oliwnej’’, przetłumaczonej 
bes p.Karolina Rakoczy. 
 Łoni tał w swoich krajach chodzoł koż-

dyj do swojy roboty, a na fajrant se piszoł. 
Miyszkajoł daleko jeden łod drugiygo, 
ale łod czasu do czasu se do kupy zbie-
roł i jadoł do inszygo kraju, żołdnygo 
z nich to nie szteruje, iż nie umioł po pol-
sku, wdycki se zmówioł z drugi człowie-
kał, abo pomoże im tłumacz . Spotka-
nie było richtig intresant, ten niemiecki 
poeta swoje wiersze fortragował w dialek-
cie z Nadrenii Palatynatu [ aus der Pfalz,] 
kaj miyszkoł. Bardzo fajnie były przetłu-
maczone bez modoł polskoł poetka Karo-
lina Rakoczy co w Niymcach tedy sztudo-
wała. Dałach mu swoja ksiołżka, a łon mi 
dał dwa swoje tomiki wierszy i już my se 
skamraciyli. Nie możecie se przedstawić 
jak to drapko idzie i wiela to doł radości. 
Doma przi czyjtaniu tyjch jego wierszy już 
mi tak drapko nie szło, dość ech se nadu-
kała zani ech boła z tego mołdroł. Terołz 
tyż lepszi rozumiał ludzi co mi padajoł, iże 
woloł mie suchać niż czyjtać bo to tyż jest 
dloł nich ciałżko. Ale to jyno na początku, 
poti to już idzie. Tak już jest na tyj świecie, 
cały życie se czowiek uczy. Ale to uczynie 
se jego dialektu jest richtig fajne, bo on 
pisze tyż o Hadwiancie, Mikołaju i Dzie-
ciątku takie ciepłe rozprołwki. I tyż o loł-

niu wosku na świałtygo Andrzeja, a co 
do św. Barbórki to w tyj dniu moł se do 
wazy postawić gałołzkał z cześni. Jak ona 
wom łopuści i na świałta zakwitnie, to już 
całyj rok baniymy mieć samo szczejście. 
I tukej muszał mu dać prawie, bo u nich 
tyż jest ten zwyczaj, ale on myśli iże zno-
łść gałołzkał z cześni prawie w zimie, abo 
w mieście - jak se nie moł zygródki - to już 
jest szczejście. A jak jeszcze zakwitnie to już 
jest dopelt takie wielkie. I co jeszcze wiał-
cyj chcieć. Przipomnioł mi tyż w tyj swoji 
książce o Mikołajach, biołyj ze czerwionoł 
myckoł z kyćkoł i dugoł brodoł lukatoł jak 
z piyrzoł, abo łoblyczony za biskupa. No 
i tyn drugi czornyj - Knecht Ruprecht na 
niego padali. W takich nołgorszyjch kla-
morach łoblyczony, lyńcuchał łobwioł-
zany. Pón Boczku jak joł se tygo czornygo 
Mikołaja boła jak ech boła małoł, i jeszcze 
nieskorzi - jak ech widziała plakaty z tyj 
Kohlen-klauła - co to bez wojnał wszał-
dzie wisiały - to mi se durch przipomino 
tyn Mikołej - bo tyn Kohlenklau tyż był 
taki czornyj, strasznyj z tyj miecha wałgloł 
na puklu i wielkymi ślepioma. Takie pla-
katy wisiały wszandzie co by ludzie mało 
topiyli, szporowali wałgly - bo wszystko 
musiało być na wojna. Totalna propaganda 
tyjch łokropnych czasów to boło, i lepszi 
pamiałtać o tyj biołyj, dobryj Nikolau-
zie z czerwionymi licoma i śmiejołcyj se 
od ucha do ucha co przidzie do naszyjch 
dzieci z podarkoma. A Pan Bruno Hain 
napisoł o ni taki wiersz we swoji dialek-
cie: Kum gut häm. Main liwe gute Niko-
laus. Jest bischt du schon im Haus, Doch 
guk - ich hab bei mer gedenkt - heut krie-
gscht du von mir was geshenkt. Da hab 
ich mal auf dein kopp ne wolle kapp, Du 
armer Trop, verfrischt sonscht draus bei 
Schnee und Kält, wen Schlitta fahrst dur-
sch die ganze Welt. To znaczy:
 Przydz do nołs, moj miłyj dobryj Mikołaju.
  już jesteś w naszy domu , ale kukni no, 
tak pomyślałech, 
 
 iz dziśej to joł ci dom podarek. Moł 
z wołny myjcka na twojoł gowa,
 Borołku moj bo zmażniesz na dworze 
w ten śnieg i mróz jak w saniach jedzież 
bez cały świat

W 
ramach Priorytetu IX Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych, 
przewidziano realizację projektu 
pn. „Szkoła horyzontem świetlanej 
przyszłości młodego człowieka II”. 

 Projekt został pozytywnie rozpatrzony 
i zakwalifikowany do wsparcia finansowego. 
Celem głównym projektu jest wyrównywa-
nie szans edukacyjnych dla uczniów z gminy 
Biała i zmniejszenie dysproporcji w osiągnię-
ciach edukacyjnych. 
 Cele szczegółowe projektu:
-  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

mniej zdolnych i uczestnictwo w zajęciach 
dydaktyczno – wyrównawczych,

-  usprawnienie zaburzonych funkcji warun-
kujących prawidłowy proces uczenia się,

-  pomoc psychologiczno – pedagogiczną  
dla uczniów mających problem w nauce,

-  uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych     
i pozaszkolnych ukierunkowanych na roz-
wój kompetencji kluczowych ze szczegól-
nym uwzględnieniem kompetencji matema-
tyczno – przyrodniczych, języków obcych, 
informatycznych i przedsiębiorczości,

-  rozszerzenie oferty szkół gimnazjalnych 
o zagadnienia związane z doradztwem 
zawodowym.

 Wsparciem objęci będą uczniowie klas IV – 

Szkoła horyzontem 
świetlanej przyszłości

Odnowa
z komputerem
w Łączniku

VI szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
całej bialskiej gminy. Grupę docelową w pro-
jekcie stanowi co najmniej 432 uczniów, w tym 
224 dziewcząt i 208 chłopców.
 W ramach projektu zaplanowano 
następujące rodzaje zajęć:
-  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze uzu-

pełniające braki w wiadomościach i kształ-
cące umiejętności i sprawności konieczne 
do dalszej edukacji,

-  zajęcia specjalistyczne dla uczniów z orze-
czoną niepełnosprawnością i specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi,

-  zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompe-
tencje kluczowe,

-  opieka i poradnictwo pedagogiczno – psy-
chologiczne dla uczniów z problemami 
w nauce lub z innych przyczyn zagrożo-
nych wypadnięciem z systemu edukacji 
(z rodzin patologicznych),

-  zajęcia z doradztwa zawodowego.
 W ramach projektu zaplanowano rów-
nież zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu 
potrzebnego przy realizacji wymienionych 
zajęć. Całkowita wartość programu wynosi 
213.143 zł. Wkład własny gminy nie jest 
wymagany. 
 Zgodnie z zasadami przygotowania, reali-
zacji i rozliczania projektów opracowanymi 
przez instytucję zarządzającą POKL dotyczą-
cymi wdrażania Programu Kapitał Ludzki, 
projekt został pozytywnie zaopiniowany 
przez Urząd Miejski w Białej i w tej sprawie 
podjęta została Uchwała Rady Miejskiej.

Jadwiga Małota

We wrześniu i październiku 30 osób z Łącz-
nika i okolicznych wsi uczestniczyło w pro-
jekcie obejmującym warsztaty kompute-
rowe, które nie miały do tej pory możliwo-
ści zapoznania się z komputerem. Organi-
zatorem warsztatów było Stowarzyszenie 
Odnowy Wsi Łącznik, które zdobyło fun-
dusze na zorganizowanie projektu składa-
jąc odpowiedni wniosek w grudniu 2011 r. 
na realizację „Małych projektów” poprzez 
Lokalną Grupę Działania „Wspólne Źródła” 
w Korfantowie do Opolskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego w Opolu.
 Program warsztatów obejmował 30 godzin 
zajęć dydaktycznych wraz z konsultacjami. 
Szkolący Sławomir Szmulik wraz z wolonta-
riuszami Konradem Moszczeńskim i Łuka-
szem Małkiem, którzy pomagali uczestnikom 
warsztatów, przekazał uczestnikom prak-
tyczne umiejętności bezpiecznego korzysta-
nia z komputera i internetu w pracy i życiu 
prywatnym, w tym: obsługę komputera z sys-
temem Windows, bezpiecznego korzysta-
nia z przeglądarek internetowych oraz wiele 
innych praktycznych programów, portali 
i stron społecznościowych. Kierownikiem 
projektu była Maria Moszczeńska, która sta-
rała się, aby projekt dotyczący obsługi kom-
putera mógł być zrealizowany w Łączniku.

Dorota Małek

Wyniki 
kwesty
w Łączniku
Zarząd DFK w Łączniku informuje, 
że podczas kwesty 1 listopada 
2012 r. na cmentarzu parafialnym 
w Łączniku zebrano 2.656,55 zł 
i 57 euro. Cała kwota zostanie 
przeznaczona na renowację 
pomnika ofiar I wojny światowej. 
Wszystkim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy

Dary dla 
szpitala
Dary pieniężne dla bialskiego 
szpitala złożyli: Irena Chmielorz z 
Krobusza, Klaus Mierzwa z Białej, 
Marianna Sieradzka z Prudnika 
i Krystyna Piasecka z Głubczyc. 
Wszystkim darczyńcom serdeczne 
podziękowania składa

Dyrekcja Szpitala 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom, które biorą udział 
w akcji zbierania nakrętek po napojach na rzecz naszego syna Adama Nastula.
Nasze podziękowania kierujemy przede wszystkim:
- Gminnemu Centrum Kultury w Białej
- Wytwórni Wód Mineralnych „USTRONIANKA”
- Firmie ROL-POL za umożliwienie transportu
- Wszystkim przedszkolom i szkołom
- Wszystkim osobom prywatnym.
Dziękujemy również wszystkim, którzy przekazali w rocznym rozliczeniu 
1% podatku na powyższy cel.

Wdzięczni Rodzice
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Informacja o stanie bezpieczeństwa
Cały obszar działania podzielony 

jest na trzy dzielnice.
Dzielnica nr I  obsługuje ją st. sierż. 
Wojciech Kryś, w której skład wchodzi 
miasto Biała.
Dzielnica nr II obsługiwana jest przez 
sierż. sztab. Szymona Dorożyńskiego, 
w  której skład wchodzą następujące 
miejscowości : Łącznik, Gostomia, 
Nowa Wieś, Solec, Wilków, Mokra, 
Rostkowice, Krobusz, Chrzelice, Dębina, 
Browieniec Polski, Józefów, Czartowice, 
Olbrachcice, Ogiernicze, Żabnik.
Dzielnica nr III obsługiwana jest przez 
sierż. sztab. Arkadiusza Krupińskiego, 
w  której skład wchodzą następujące 
miejscowości: Radostynia, Ligota Bial-
ska, Górka Prudnicka, Frącki, Pogórze, 
Kolonia Otocka , Otoki, Wasiłowice, 
Śmicz, Prężyna, Miłowice, Kolnowice, 
Laskowiec, Grabina, Brzeźnica.
 

W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI 
KRYMINALNEJ:

 W okresie III kwartałów bieżącego 
roku Posterunek Policji w Białej wszczął 
ogółem 150 postępowań przygotowaw-
czych i odnotowano 149 przestępstw. 
W analogicznym okresie roku ubiegłego 
wszczęto 108 postępowań i 135 prze-
stępstw.
 W tym samym okresie Posterunek 
Policji w Białej wszczął 73 postępowania 
przygotowawcze i odnotował w sumie 70 
przestępstw. W analogicznym okresie 
roku ubiegłego wszczęto 64 postępowań 
i odnotowano 85 przestępstw
 Nastąpił wzrost dynamiki wszczętych 
postępowań przygotowawczych ogółem 
i wyniósł 138,9% natomiast wskaźnik 
dynamiki stwierdzonych przestępstw 
wyniósł 109,4%.
 Nastąpił wzrost dynamiki wszczętych 
postępowań przygotowawczych kry-
minalnych i wyniósł 114,1% natomiast 
wskaźnik dynamiki stwierdzonych 
przestępstw wyniósł 82,4%. 
 Ten stan rzeczy wskazuje na wzrost 
przyjętych i ujawnionych zgłoszeń przy 
nieznacznym procentowym spadku 
wykrycia w 2011 roku (88,5%) w 2012 
roku, (89,3% ). Wzrosła wykrywalność 
w  grupie przestępstw kryminalnych 
w 2011 roku -82,0 % , a w 2012 roku - 
78,6%.
Pocieszającym jest fakt, że w omawianym 

Lp. Rodzaj 
przestępstwa

2012 rok
ilość przestępstw Wykrywalność 2011 rok 

ilość przestępstw Wykrywalność

1 Uszczerbek na zdrowiu 1 100% 3 100%

2 Bójka lub pobicie 2 66,7% – –

3 Rozbój, kradzież rozbójnicza 1 100%

4 Rozbój z bronią - - - -

5 Kradzież cudzej rzeczy 16 50% 24 47,1%

6 Kradzież i kradzież poprzez 
włamanie do samochodu 6 66,7% 7 66,7%

7 Uszkodzenie cudzej rzeczy 5 80% 4 50%

8 Przestępstwa narkotykowe 2 100% - -

9 Zgwałcenie - - - -

10 Przeciwko f. publicznemu - - 5 100%

11 Przestępstwa gospodarcze 2 100% - -

12 Przestępstwa przeciwko mieniu 37 70,3% 32 58,3%

13 Przestępstwa przeciwko życiu 
i zdrowiu 5 80% 3 100%

14
Przestępstwa drogowe 72 100% 38 100%

w tym prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwym 71 100% 35 100%

Skala przestępstw według wybranych kategorii:

okresie zarówno w  przestępstwach 
ogółem jak i kryminalnych odnotowano 
1 przestępstwo w których sprawcami 
była osoba nieletnia.
 Analizując miejsca dokonywania 
przestępstw nie można jednoznacznie 
wytypować miejsc szczególnie zagro-
żonych na teren e miasta i gminy Biała. 
Stwierdzone i ujawnione przestępstwa 
występowały w różnych miejscach i o róż-
nym czasie. Nie odnotowano działania 
zorganizowanych grup przestępczych na 
naszym terenie, jak i sprawców, którzy 
działali by w określony i schematyczny 
sposób.
 Na terenie miasta i  gminy Biała 
w okresie trzech kwartałów 2012 roku 
odnotowano 1 wypadek drogowy. 
Przyczyną tego wypadku było potrącenie 
rowerzysty. W 2011 roku odnotowano 
3 wypadki drogowe..
 W okresie trzech kwartałów 2012 r. 
Posterunek Policji odnotował 28 zajęć 
mienia u sprawców przestępstw na kwotę 
38.900 zł, natomiast w analogicznym 
roku poprzednim odnotowano 15 zajęć 
mienia na kwotę 14.120 zł. 
 Posterunek Policji ma największą 
wykrywalność zarówno w przestępstwach 

ogółem, natomiast w kryminalnych 2 
miejsce w powiecie prudnickim i 2 miej-
sce na 5 istniejących w województwie 
opolskim Posterunków Policji 
 Jeżeli chodzi o poszukiwania osób 
to w okresie trzech kwartałów 2012 r. 
Posterunek Policji prowadził 17 spraw 
poszukiwawczych za osobami gdzie 
podstawą poszukiwań były listy gończe 
i  nakazy doprowadzenia do Aresztu 
Śledczego lub Zakładu Karnego gdzie 
w tym okresie zatrzymano 14 poszu-
kiwanych sprawców przestępstw. 

W ZAKRESIE ZWALCZANIA
 WYKROCZEŃ

 Na terenie działania Posterunku Policji 
w Białej w okresie trzech kwartałów 2012 
r. odnotowano 212 wykroczeń. W 43 
przypadkach sporządzono wnioski o uka-
ranie do Sądu Rejonowego w Prudniku, 
26 postępowań umorzono z  powodu 
nie wykrycia sprawców. Zatrzymano 
13 dowodów rejestracyjnych.

 W 2012 r. sporządzono 43 wnioski 
o ukaranie w okresie roku ubiegłego 55 
wniosków. Ogółem nałożono 188 man-

datów, w tym za kierowanie po użyciu 
alkoholu lub w stanie nietrzeźwości 16
Zatrzymano 13 dowodów rejestracyjnych
 Na poczucie bezpieczeństwa na terenie 
działania Posterunku Policji w Białej miało 
zaistnienie kolizji drogowych, których 
odnotowano ogółem 44, w analogicznym 
okresie ubiegłego roku odnotowano 41 
kolizji drogowych.

W ZAKRESIE DZIAŁAŃ
 PREWENCYJNYCH

 Podobnie jak w  latach ubiegłych 
policjanci Posterunku Policji w Białej 
w analizowanym okresie czasu prowadzili 
działania prewencyjne i profilaktyczne 
jak program : „Bezpieczne Ferie”, „Pomoc 
Sąsiedzka” , „Bezpieczne Wakacje”, 
„Bezpieczna droga do Szkoły”, „ Pozory 
mylą, dowód nie”.
 Ponadto prowadzone były akcje takie 
jak : „Pomiar”, „Pieszy”, „Poszukiwany” 
i  inne. Dzielnicowi przeprowadzili 
również spotkania z dziećmi i młodzieżą 
w  szkołach, których tematami były 
głównie zasady bezpiecznego poruszania 
się po drogach oraz unikanie sytuacji 
kryminogennych.
 Dzielnicowi wspólnie z kierownikiem 
odbywali również spotkania z miesz-
kańcami poszczególnych miejscowości. 
Spotkań tych odbyto 44. Na tych spotka-
niach przekazywane były informacje na 
temat zabezpieczenia mienia, sposobach 
informowania Policji o ewentualnych 
zagrożeniach oraz inne. Dzielnicowi na 
bieżąco odbywali spotkania z młodzieżą 
w szkołach i przedszkolach.
 Sporządzono 2012 roku 6 skierowań 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, celem 
skierowania na leczenie osób uzależ-
nionych od alkoholu w ubiegłym roku 
12 skierowań 
Nadal nasz Posterunek realizuje czynności 
w zapobieganiu przestępstw przeciwko 
rodzinie, objęte programem „Niebieskiej 
Karty”, takim programem objętych było 
12 rodzin analogicznie tyle samo było 
w roku ubiegłym
 Opracowano na podstawie informacji 
Andrzeja Bani - kierownika Posterunku 
Policji w Białej

Szanowni Państwo!
 Informuje się o możliwości udziału mieszkańców Gminy Biała będących w wieku 60 lat i więcej w projekcie 
w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 pn. „Wielofunkcyjne 
centrum wsparcia dla osób starszych”.  Projekt ten został objęty przeze mnie Honorowym Patronatem
W projekcie osoby starsze będą mogły skorzystać z: 
   •  zajęć teatralnych
   •  wyjazdów do kina, teatru, filharmonii, opery, operetki
   •  zajęć florystycznych
   •  zajęć tanecznych
   •  zajęć nordic walking
   •  poradnictwa psychologicznego
   •  poradnictwa prawnego

Informacja Burmistrza BiałejInformacja Burmistrza Białej

•  spotkań autorskich
•  „sylwestra”
•  wyjazdu do SPA
•  szkolenia z obsługi bankomatu
•  szkolenia e-senior z obsługi komputera i korzystania 

z Internetu
•  ciepłych posiłków i asystenta osoby starszej

Udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie bezpłatny !!!
Wszelkie wydatki poniesione na dojazd do Prudnika zwraca organizator projektu Stowarzyszenie Aktywnej Po-

mocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A. w Prudniku. (po przedłożeniu biletu autobusowego).

Dodatkowe informacje pod nr telefonów: 
77 436 47 00 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku

77 438 85 58 – Urząd Miejski w Białej         
           Z A P R A S Z A M Y !!! Burmistrz Białej Arnold Hindera
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Prudnik Głogówek Biała Lubrza

Ogółem 1910 582 478 266

Kobiety 914 314 268 137

Z prawem do zasiłku 188 45 41 36

Zamieszkali na wsi 412 282 326 266

Do 25 roku życia 366 154 114 45

Długotrwale bezrobotne 1109 341 266 134

Pow. 50 roku życia 488 126 118 71

Bez kwalifikacji zawodowych 623 228 184 86

Bez wykształcenia średniego 1143 384 322 167

Zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy 82 18 17 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-01 o rynku

Informacja o stanie bezrobocia
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych gminach – stan na 30.09.2012 rDo największych zakładów na 

terenie gminy należą:
• Ustronianka Sp. z  o.o. - zatrudnia 

172 osoby,
• Wytwórnia Naturalnych Wód Mine-

ralnych w Białej – branża produkcja 
napojów i wód mineralnych , zatrudnia 
43 osoby.

 Niepokojącym zjawiskiem jest 
utrzymywanie się na wysokim poziomie 
osób bez kwalifikacji, bez wykształcenia 
średniego oraz długotrwale bezrobotnych.
 

STRUKTURA OSÓB BEZROBOT-
NYCH W GMINIE BIAŁA

Kobiety 
 Od lat powiat prudnicki na tle 
województwa jest obszarem o niskim 
procentowym udziale kobiet w ogólnej 
liczbie osób bezrobotnych i kształtuje się 
na poziomie ok. 51 % ogółu. Pomimo 
wzrostu udziału kobiet w ogólnej liczbie 
bezrobotnych nadal utrzymuje się 
tendencja najniższego udziału kobiet 
w  porównaniu z  innymi powiatami 
województwa. Dzieje się to głównie dzięki 
prowadzonym programom zwiększającym 
szanse kobiet na lokalnym rynku pracy.
 Spośród gmin powiatu prudnickiego, 
najmniejszy udział kobiet w stosunku do 
ogólnej liczby osób bezrobotnych jest 
w gminie Prudnik i wynosi ok. 48 %. 
Znacznie gorzej wypadają trzy pozostałe 
gminy naszego powiatu. W gminie Lubrza 
współczynnik ten wynosi ponad 51 %, 
w gminie Głogówek 53,9, a w gminie 
Biała współczynnik ten wynosi 56%.
Podział kobiet ze względu na wiek:

18 - 24 - 62 kobiety 
25 - 34  - 87 kobiet
35- 44  - 41 kobiet
45- 55  - 61 kobiet

Powyżej 55 lat  - 17 kobiet
 Udział bezrobotnych kobiet w  po-
szczególnych grupach wiekowych 
najgorzej wypada  w grupach 25-34 lata 
i wynosi 32,7 % w stosunku do ogółu 
bezrobotnych z danej grupy.

Osoby młode do 25 roku życia
 Na dzień 30 września 2012r. w gminie 
Biała zarejestrowanych było 114 młodych 
osób bezrobotnych do 25 roku życia, 
w  tym 62 kobiety, co stanowiło 23,8% 
w stosunku do ogółu bezrobotnych gminy. 
 Wykształcenie bezrobotnych osób 
młodych z gminy Biała według stanu 
na dzień 30.09.2012r.:

wyższe - 8 osób
policealne i śr. zawodowe - 27 osób
średnie ogólnokształcące - 25 osób

zasadnicze zawodowe - 34 osoby
gimnazjalne i poniżej - 20 osób

 Większość osób młodych posiada 
wykształcenie średnie. Osoby kończące 
szkoły posiadają wykształcenie lecz nie mają 
stażu pracy i dlatego są mniej atrakcyjni 
na rynku pracy. W grupie osób młodych 
59 osób w ogóle nie posiada stażu pracy, 
natomiast 16 osób legitymuje się stażem 
pracy do 1 roku. Ta grupa najczęściej jest 
kierowana na staż. Pracodawcy są zainte-
resowani organizowaniem miejsca stażu , 
ponieważ nie wiąże się to z zawieraniem 
umowy o pracę.
 Grupa osób z  wykształceniem 
gimnazjalnym i  podstawowym dla 
otrzymania jakichkolwiek kwalifikacji 
powinna zostać objęta szkoleniami lub 
przygotowaniem zawodowym. Osoby 
o  niskich kwalifikacjach w  oczach 

pracodawców są mniej atrakcyjni jako 
kandydaci do pracy. Pracodawcy preferują 
osoby z wykształceniem wyższym (choć 
często proponowane stanowisko nie jest 
adekwatne do wykształcenia). Jest to 
też grupa osób, które często podejmują 
decyzję o migracji zawodowej do krajów 
UE.

Niepełnosprawni 
 Z ogólnej liczby osób bezrobotnych 
z terenu gminy Biała w końcu września 
2012r. 3,3 % stanowiły osoby niepełno-
sprawne tj. 16 osób.
 Przedział wiekowy osób niepełno-
sprawnych wg. stanu na 30.09.2012r.:
18 – 24- 3 osoby,
25 – 34 - 3 osoby,
35 – 44 - 1 osoba,
45 – 54 - 3 osoby,
powyżej 55 - 6 osób.

Osoby długotrwale bezrobotne
Osoby długotrwale bezrobotne pozostają 
w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres  
co najmniej 12 miesięcy w  okresie 
ostatnich 2 lat. Na koniec września 2012r. 
w gminie Biała takich osób było 266 tj. 
55,6 %, w tym 163 kobiety. 
 Struktura osób długotrwale bezro-
botnych ze względu na wiek:

18 – 24  - 32 osoby
25 – 34 - 72 osoby

35 – 44  - 46 osób
45 – 54  - 68 osób
55 – 59  - 37 osób
60 – 64  - 11 osób

Struktura bezrobotnych według 
czasu pozostawania bez pracy

 Najtrudniejszą sytuację powrotu 
do pracy posiadają osoby bezrobotne, 
które są zarejestrowane w  urzędzie 
pracy powyżej 12 miesięcy. W gminie 
Biała na koniec września 2012r. osób,  
które zarejestrowane były nieprzerwanie 
przez okres ponad 12 miesięcy było 195, 
tj. 40,8 % ogółu osób bezrobotnych gminy.
 Biorąc pod uwagę okres przebywania 
bez pracy najliczniejszą grupę stanowią 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne przez 
okres powyżej 24 miesięcy (110 osób),  
a najmniejszą osoby zarejestrowane od 
1 do 3 miesięcy (58 osób). Szczególną 
uwagę należy zwrócić na długotrwale 
bezrobotnych ze względu na wysokie 
prawdopodobieństwo dezaktualizacji 
zawodu i niskie kwalifikacje tych osób a także 
zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Struktura bezrobotnych
według wieku

 Najliczniejszą grupę bezrobotnych 
w gminie Biała, stanowią osoby w wieku  
25 - 34 lata; najmniej osób liczy grupa 
powyżej 55 lat. Wśród osób zarejestro-
wanych jako bezrobotne powyżej 55 
roku życia 73,8 % stanowią mężczyźni. 
Co czwarty bezrobotny w  gminie, to 
osoba w wieku 25 - 34 (25,5 %). 

Struktura bezrobotnych
według wykształcenia

 Poziom wykształcenia oraz wiek wpływa 
w  sposób bezpośredni na możliwość 
znalezienia pracy przez bezrobotnego 
i w dużym stopniu decyduje o długości 
przebywania na bezrobociu i szybkim 
pozyskaniu pracy. Z danych na koniec 
września 2012r. wynika, że aż 162 osoby 
bezrobotne zarejestrowanew gminie Biała 
to osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym (33,9%). Dodając do 
nich aż 33,5% osób z wykształceniem 
gimnazjalnym i niższym otrzymujemy 
grupę bezrobotnych charakteryzującą 
się niskim poziomem wykształcenia. 
Niestety nie sprzyja to efektywnej ak-
tywizacji osób zarejestrowanych, tym 
bardziej, że część tych osób (kobiety) 
nie są zainteresowane podjęciem zatrud-
nienia lecz tylko rejestracją ze względu 
na ubezpieczenie zdrowotne.

 W gminie Biała do dnia 30 września 
2012r. 438 osób zostało wyłączonych 
z ewidencji osób bezrobotnych, w tym:
•  35 osób skierowano do odbywania stażu,
•  35 osób skierowano na szkolenia,
•  43 osoby skierowano do prac społecznie 

użytecznych,
•  1 osobę skierowano do prac inter-

wencyjnych,
•  12 osób skierowano do robót publicznych
•  3 osoby uzyskały dotację na uruchomienie 

działalności gospodarczej.
 
 W  analogicznym okresie z  tytułu 
niepotwierdzenia gotowości do pracy 
87 osób z gminy Biała zostało wykre-
ślonych z ewidencji osób bezrobotnych 
tut. urzędu pracy, a  166 osób zostało 
wykreślonych z powodu podjęcia pracy 
niesubsydiowanej.

Opracowano na podstawie informacji 
Grażyny Klimko dyr. PUP w Prudniku

Bialski szpital 
w krajowej 
czołówce

8 
listopada 2012 r. dziennik 
„Rzeczpospolita” opublikował 

ranking najlepszych w kraju pla-
cówek leczniczych. W rankingu 
oceniano ponad 250 szpitali. 
Szczegółowej ocenie poddano 
zagadnienia dotyczące zarządzania 
majątkiem, finansami, personelem, 
jakością leczenia i inwestycje. 
Poddano również ocenie liczbę 
skarg od pacjentów. 

 Znaczącym sukcesem może po-
chwalić się bialski szpital, który w 2012 
r. w grupie szpitali niezabiegowych (tj. 
tych, które nie przeprowadzają zabiegów 
operacyjnych) zajął czwarte miejsce 
w skali kraju. W ubiegłym roku bialska 
placówka również odniosła duży sukces,   
w rankingu zajęła piąte miejsce. 
 Sukces to tym bardziej znaczący 
ponieważ w niektórych kategoriach ocen 
zdobyła więcej punktów niż zajmujące 
trzy pierwsze miejsca szpitale do których 
należą Samodzielny Publiczny Zespół 
Gruźlicy i  Chorób Płuc w  Olsztynie, 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół 
Neuropsychiatryczny w Opolu i Szpital 
Chorób Płuc w Łodzi.
 Na sukces ten złożyła się praca całego 
personelu bialskiego szpitala i  efekty 
leczenia chorych.
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Poeci u kardynała 
Dziwisza

 O wielkim sukcesie w konkursowych 
zmaganiach może mówić Małgorzata 
Brylka prowadząca wspólnie z mężem 
Ryszardem w Białej usługi z zakresu 
małej gastronomii w ośrodku nazwanym 
„W Dolinie Białej”. 
 W kategorii II pn. „Najlepszy ośro-
dek, zajazd, pensjonat i restauracja 
oraz usługi turystyczne” bialski punkt 
małej gastronomii zdobył wyróżnienie.  
Jest to przykład dobrej inicjatywy na 
prowadzenie rodzinnego biznesu. W 
malowniczej dolinie usytuowanej za 
stadionem sportowym uruchomili 
działalność z zakresu małej gastronomii. 
Placówka działa od sierpnia 2011 r. 
 Większość prac związanych z budową 
obiektu gastronomicznego wykonał 
pan Ryszard we własnym zakresie. Tu 
usytuowane jest łowisko smacznego i 
przyrządzanego na miejscu wędzonego 
pstrąga. W ofercie również jest między 
innymi karczek pieczony i cieszący się 
nie mniejszym uznaniem smakoszy ser 
smażony oraz inne kulinarne atrakcje. 
Właścicielka planuje rozszerzenie oferty 
dla klientów. Tu na miejscu ma powstać 
znacznie większe łowisko i mini ogród 

zoologiczny oraz campingi. Obecnie w 
ogrodzonej części zakładu hodowane 
są kozy i kucyk.
Pani Małgorzata pracowała w poprzed-
nich latach jako pielęgniarka w bialskim 
szpitalu. Od czasu prowadzenia własnej 
działalności systematycznie wzbogaca 
swoją wiedzę kulinarną. - Jakość przy-
rządzanych potraw zależy w dużym 
stopniu od stosowanych przypraw i 
estetycznego ich wyglądu.
Właściciele liczą też na obiecany przez 
burmistrza Białej remont położonego 
w bezpośrednim sąsiedztwie basenu 
kąpielowego. O jego ponownym uru-
chomieniu myślą bialskie władze.
Wieczorami w zacisznej okolicy można 
posłuchać żabiego koncertu. Tu na 
miejscu organizowane są  imprezy 
okazjonalne – między innymi ogniska 
dla dzieci połączone i pieczeniem 
kiełbasek. Oferta będzie systematycznie 
rozwijana, bo właściciele rodzinnej firmy 
z optymizmem patrzą w przyszłość i w 
rozwijaniu biznesu dostrzegają szansę 
dla swojej rodziny.

11 listopada z Edytą Geppert
 Następnie w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego odbył się koncert 
znanej piosenkarki Edyty Geppert, 
który wzbudził duże zainteresowanie 
publiczności. Ciepłe przyjęcie przez 
uczestników koncertu było wyrazem 
uznania dla artystki. W recitalu piosenkarki 
wzięli udział ponadto Piotr Matuszczyk 
(fortepian) i Jerzy Szarecki (trąbka), a 
koncert odbył się według scenariusza i 
w reżyserii Piotra Loretza. Uczestnicy 
występów mieli okazję podziwiać piękne 
utwory polskiej piosenki literackiej. 
Autorami tekstów byli Magda Czapińska, 

Agnieszka Osiecka, Jacek Cygan, Marek 
Dagnan, Jerzy Ficowski, Jonasz Kofta, 
Wojciech Młynarski, Andrzej Ponie-
dzielski i Jan Kazimierz Siwka. Wśród 
kompozytorów należy wymieć Henryka 
Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna 
Krajewskiego i Andrzeja Rybińskiego. 
Recital Edyty Gepert był okazją do po 
znania artyzmu artystki i  okazją do 
spotkania z  jej niezwykłym kunsztem 
interpretatorskim. Było to zderzenie 
piosenek lirycznych z dramatycznymi 
i kabaretowymi między innymi z tekstami 
Mariana Hemara.

dokończenie ze str.1

dokończenie ze str.1

5 listopada w Hotelu Europejskim w Krakowie odbyło się XXVII 
spotkanie poetów z udziałem twórców Konfraterii z kraju i z 

zagranicy  z okazji wydania tomiku wierszy kilkudziesięciu twórców, 
wśród których zamieszczone są w kolejnym tomiku utworów poetyc-
kich również wiersze naszych twórców Jana Szczurka i ks. Manfreda 
Słabonia. Utwór „Dotykanie słowa” zamieszczamy poniżej. Z poetami 
tradycyjnie już spotkał się kardynał Stanisław Dziwisz. 

Na zdjęciu u góry uczestnicy spotkania,
 poniżej Jan Szczurek z kardynałem S. Dziwiszem.

Jan Szczurek

Dotykanie słowa
Jeszcze o czwartej nad ranem
przewróciłem kartkę
dołączając do tych,
którzy szukali Atlantydy w Twoich wierszach.

Czy warto szukać czegoś co niepewne.
Czas uwieczniony w słowach
wyznaczają podróże pióra,
od Antarktydy po Himalaje,
Pietę i brzegi Styksu.

Te przyjaźnie z Tomaszem Mannem,
oglądanie obrazów Rubensa.
Chwile spędzone w Troi.
Radość pisania w hotelach,
notatki, dworce, wieczory autorskie.

Różne wersje wydarzeń,
miłość, pożegnania, nienawiść,
komedyjki,
zatrzęsienie możliwości.

Pornografia życia.
Wszyscy to lubią?
Utopia w pustelni.
Dotyk słowa, pozytywny terror.

Łącznik, wrzesień 2012r.
Wspomnienie o Wisławie Szymborskiej, noblistce zmarłej 1 lutego 2012 r
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Teatralne spotkania Co słychać w świetlicach
Aktorzy ze Studia Małych 

Form Teatralnych ART-RE 
z Krakowa odwiedzali świetlice 
środowiskowe na terenie bialskiej 
gminy już kilkakrotnie. Wysta-
wiali przedstawienia zarówno 
w Gminnym Centrum Kultury jak 
i świetlicach środowiskowych. 
Ich przedstawienia zawsze cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
dzieci.

 Charakterystycznym elementem spek-
taklów jest to, że są interaktywne – dzieci 
mogą brać czynny udział w ich tworzeniu, 
tańczą i bawią się wraz z bohaterami na sce-
nie. Sztuki teatralne grupy ART. – RE to naj-
częściej znane legendy i baśnie, które zawie-
rają morał lub naukę dla widzów, są przezna-
czone dla dzieci w różnym wieku. 
 W listopadzie dzieci mogły się przenieść 
w świat baśniowej Calineczki Andersena 
oraz znanej francuskiej legendy o „Pięknej 
i Bestii”, w obu baśniach świat jest pełen magii, 
kolorów i muzyki. Wraz z bohaterami wspól-
nie uczestniczyły w ich przygodach. Akto-
rzy wystawili przedstawienie w Gminnym 
Centrum Kultury oraz w czterech świetli-
cach środowiskowych – w Śmiczu, Grabi-

nie, Solcu i Kolnowicach. Dzieci bardzo cie-
pło przyjęły aktorów.
 Baśń „Calineczka” opowiada o malutkiej 
dziewczynce, która wyrosła w kielichu zacza-
rowanego kwiatu. Widzowie wraz z boha-
terką poznają w magicznym świecie rodzinę 
Żab, Chrabąszcza, Kreta, Myszy oraz Jaskółki, 
która przenosi ich w świat zaczarowany do 
krainy Elfów. Opowieść zachęca do bezin-
teresownego niesienia pomocy potrzebują-
cym, uczciwości i dobroci. Przedstawienie 
było zabawne i pouczające. Pokazało nam, 

że nie tylko warto pomagać słabszym, młod-
szym i być dobrym i miłym, ale także słuchać 
rodziców i nauczycieli i okazywać wdzięcz-
ność za ich pracę i poświęcenie. 
 Legenda o „Pięknej i Bestii” to niezwy-
kła historia o rozkwitaniu prawdziwej miło-
ści z dużą dozą magii i humoru. Widzowie 
uczą się, że prawdziwe dobro człowieka kryje 
się wewnątrz, że nie należy oceniać ludzi po 
wyglądzie. Dowiadują się, że warto pomagać 
innym, a ,na pewno zostanie to docenione.
Dzieci czynnie uczestniczyły w przygodach 
bohaterów na scenie. Z radością i ochotą dały 
się zaprosić do wspólnej zabawy, a na koniec 
nagrodziły aktorów gromkimi brawami. 

Martyna Mielnik

Halloween’owe atrakcje w Kolnowicach

31 
października w świetlicy w Kolnowicach odbyła się impreza 
„Halloween”. Mimo, że zwyczaj ten ma tylu zwolenników co 

przeciwników, to celem tego przedsięwzięcia była jedynie dobra 
zabawa. Dzieci wykazując się swoją pomysłowością i wyobraźnią, 
wzorem obyczajów z krajów anglosaskich przebrały się w różne stwory. 
Gdy na dworze było już ciemno uczestnicy chodzili z pojemnikami na 
cukierki po okolicy i odwiedzali mieszkańców.

Nasze świetlicowe hobby
Bialskie Gminne Centrum Kultury ufundowało dzieciom ze świetlicy 
w Radostyni stół do tenisa stołowego. Dzięki temu młodzież nie 
tylko rozwija zdolności manualne i poprawia sprawność fizyczną, 
ale również odkrywa nowe zainteresowania. Stoły do tenisa 
stołowego znajdują się również w Laskowcu i Kolnowicach, gdzie 
młodzież wykazuje duże zainteresowanie udziałem w grze.

Salon fryzjerski
Aby nieco urozmaicić czas spę-
dzony w świetlicy dziewczynki 
z Ligoty Bialskiej oraz Radostyni 
wcieliły się w rolę profesjonalnych 
fryzjerek. W tym celu zapatrzyły 
się w potrzebny sprzęt: suszarki, 
lokówki, prostownice , karbownice 
itp. Pomysłów na fryzury było 
wiele. Każdy klient przez moment 
mógł poczuć się jak w prawdziwym 
salonie. Modelowanie, układanie 
i prostowanie, to tylko nieliczne 
czynności, które młodzież wyko-
nywała. Dzięki zabawie w salon 
fryzjerski dzieci mogły przekonać 
się, czy fryzjerstwo to ich pasja, 
a także poćwiczyć zręczność.

Lekcje gotowania
Niewątpliwie każdy w was jada czasem frytki. Z pewnością zgo-
dzicie się, że najsmaczniejsze są te robione własnoręcznie. Tak też 
uważają dzieci ze świetlicy w Radostyni które wspólnie z opiekunką 
przygotowały ten przysmak. Każdy mały kucharz przyniósł ze sobą 
parę ziemniaków, sól, pieprz, ketchup i sos czosnkowy. Pani z kolei 
przywiozła frytkownicę, Każdy samodzielnie obrał ziemniaki, 
a specjalna maszynka kroiła je w słupki. Jak widzicie na zdjęciu 
frytek było mnóstwo.

Joanna Scholz

Kolonowice - „Calineczka”

Solec - „Calineczka”

Śmicz - „Piękna i bestia”
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Informacja o stanie bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony p-poż.

W gminie Biała w br. opiniowano nowe 
rozwiązania prawne w zakresie 

ochrony ludności i obrony cywilnej. 
 Wdrażano w życie uregulowania prawne 
normujące problematykę ochrony ludności 
i obrony cywilnej. Koordynowano, nadzo-
rowano i kierowano działalnością w zakre-
sie przygotowań i realizacji przedsięwzięć 
ochrony ludności. 

W zakresie wykrywania zagrożeń, 
ostrzegania i alarmowania:

•  Na bieżąco rozbudowywano, modernizo-
wano i utrzymywano system alarmowa-
nia, ostrzegania, powiadamiania oraz sys-
tem łączności radiowej. 

•  Brano udział w treningach miesięcznych 
oraz powiatowych elementów SWA.

Doskonalono procedury ostrzegania i alarmo-
wania oraz testowano sprawność techniczną 
scentralizowanych systemów alarmowania.
•  Redagowano i rozpropagowano ostrze-

żenia, komunikaty oraz apele i instruk-
cje z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

•  Monitorowano stany wód rzek i potoków 
na terenie gminy.

W zakresie szkolenia:
•  Zgłoszono potrzeby w zakresie szkolenia 

podstawowego. Brano udział we wszystkich 
szkoleniach organizowanych zarówno przez 
WBiZK OUW jak i Starostwo Powiatowe 
w Prudniku. Ponadto współorganizowano 
wraz z UM w Prudniku i UG w Lubrzy zin-
tegrowane szkolenie obronne.

•  Zorganizowano Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy Pożarniczej.

 
W zakresie kontroli:

 Kontrolowano stan przygotowań i realiza-
cję zadań obrony cywilnej na obszarze dzia-
łania szefa obrony cywilnej gminy zwraca-
jąc szczególną uwagę na aktualność i real-
ność przyjętych rozwiązań w dokumenta-
cji organizacyjno-planistycznej z zakresu 
ochrony ludności i obrony cywilnej.
 W dniu 15 czerwca br. zespół kontrolu-
jący Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Opolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego dokonał kontroli realizacji zadań 

obronnych w Urzędzie Miejskim, oceniając 
je pozytywnie. Nasz Urząd wypadł bardzo 
dobrze na tle pozostałych gmin w powiecie 
prudnickim. 

W zakresie zabezpieczenia 
logistycznego:

 Przeprowadzono przegląd sprzętu OC, jego 
inwentaryzację a następnie ze względu na jego 
stan przekazano do wybrakowania likwidując 
tym samym gminny magazyn OC.

W zakresie finansowania:
 Z budżetu gminy rozbudowywano, moder-
nizowano i utrzymywano system alarmowa-
nia, ostrzegania, powiadamiania oraz system 
łączności radiowej głównie doposażając jed-
nostki OSP w kwocie ok. 10 tys. zł.
 Bardzo dobrze ocenia się współpracę 
z Referatem Zarządzania Kryzysowego 
Wydziału Organizacyjnego, Programów 
Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Prudniku. 
 Zadania związane z realizacją problema-
tyki ochrony p-poż, realizowane są na tere-
nie gminy, na podstawie dwóch podstawo-
wych aktów prawnych : uchwały budżeto-
wej w zakresie finansowania oraz ustawy 
o ochronie p-poż – w zakresie działalności 
merytorycznej.
 Działalność merytoryczna jest uzgadniana 
w swej zasadniczej części z Zarządem Miej-
sko-Gminnym Związku OSP RP w Białej. 

Plan wydatków na 2012r.
 Budżet na 2012r., Rada Miejskiej w Bia-
łej uchwaliła w kwocie 281 688.zł. w tym 31 
688 zł. przeznaczonych zostało na realizację 
z funduszu sołeckiego.
•  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-

ciwpożarowa 281.688 zł
•  Ochotnicze straże pożarne 281.688
•  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

2.000 zł
•  Nagrody o charakterze szczególnym nieza-

liczone do wynagrodzeń 18.000 zł
•  Wynagrodzenia osobowe pracowników 

3.000 zł
•  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 zł
•  Składki na ubezpieczenia społeczne 4.500 zł

•  Składka na Fundusz Pracy 500 zł
•  Wynagrodzenia bezosobowe 31.800 zł
•  Zakup materiałów i wyposażenia 90.188 zł
•  Zakup energii 70.000 zł
•  Zakup usług remontowych 20.000 zł
•  Zakup usług zdrowotnych 500 zł
•  Zakup usług pozostałych 18.600
•  Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 200 zł
•  Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 1.700
•  Różne opłaty i składki 11.000 zł
•  Wydatki inwestycyjne jednostek budże-

towych 4.500
•  Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-

stek budżetowych 5.000 zł
 W powyższych środkach finansowych 
ujęte zostały zadania realizowane zgodnie 
z zadaniami określonymi przez poszcze-
gólne sołectwa w ramach funduszu sołec-
kiego na kwotę 31.688 zł.
 Jednostki należące do Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Gaśniczego tj. Biała i Chrze-
lice, otrzymały dotację na swoja działalność, 
która jest proporcjonalna do ilości wyjazdów, 
w ramach tej dotacji w/w jednostki indywidu-
alnie zakupują i remontują posiadany sprzęt. 
Kupując sprzęt w Oddziale Wojewódzkim 
ZOSP RP jednostki z naszej gminy również 
uzyskują wsparcie jakim jest dotacja Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gosp. Wodnej. 

 Z roku na rok potrzeby jednostek OSP 
rosną, rozwija się baza zarówno posiadanego 
sprzętu jak i zaplecza w postaci remiz, które 
z upływem czasu stają się wizytówką gminy 
w każdej miejscowości. Świetlice mieszczące 
się w remizach, to praktycznie jedyne miej-
sca gdzie miejscowa ludność a w szczegól-
ności młodzież może się spotkać i spędzić 
wolny czas, a to z kolei związane jest z coraz 
większymi kosztami energii. 
 Fundusz sołecki bardzo korzystnie wpły-
nął na poprawę wizerunku obiektów OSP.
Z funduszu jednostka OSP Grabina wyre-
montowała przejęty z Białej samochód marki 
Jelcz z beczką o pojemności 6 tys. litrów 
wody. Działania te z pewnością wpłyną na 
poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy 

i usprawnią działania ratowniczo-gaśnicze.
 Pozyskaliśmy również nieodpłatnie 
z Aresztu Śledczego w Prudniku samochód 
marki Lublin II, który został przekazany 
w użytkowanie Jednostce OSP Chrzelice.
 Corocznie organizowane zawody spor-
towo-pożarnicze to okazja do podnoszenia 
umiejętności oraz sprawności fizycznej stra-
żaków, a także do przetestowania posiada-
nego sprzętu p-poż. 27 maja w Gostomi zor-
ganizowane zostały zawody drużyn młodzie-
żowych, natomiast zawody seniorów odbyły 
się 10 czerwca w Nowej Wsi, zarówno pierw-
sze jak i drugie zawody cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem kibiców jak i dużą 
frekwencją. Za zdobyte miejsca zarówno 
seniorzy, drużyny kobiece i MDP otrzymały 
talony na zakup sprzętu. 
 W dniach 18-19 sierpnia w Nowej Wsi 
odbyły się uroczyste obchody 100-lecia 
powstania jednostki OSP.
 W dniach 9-10 października Komenda PSP 
w Prudniku przeprowadziła coroczne prze-
glądy jednostek OSP z terenu naszej gminy. 
Przeglądy zostały ocenione pozytywnie.
 Coraz większym zainteresowaniem cieszą 
się szkolenia organizowane przez Komendę 
PSP w Prudniku, co pozytywnie świadczy 
o jednostkach, o świadomości strażaków 
i wstępowaniu coraz młodszych członków 
w szeregi OSP.
 Reasumując stan ochrony p-poż i bezpie-
czeństwa z tym związanego w gminie na dzień 
dzisiejszy wydaje się być zadowalający. Obec-
nie na jednostkach OSP spoczywa cała odpo-
wiedzialność zarówno ratowniczo – gaśnicza 
jak i prewencyjna. Z upływem czasu zmie-
nił się zasadniczo charakter akcji, w których 
jednostki OSP zmuszone są brać udział. Pole 
działania tych organizacji zostało rozszerzone 
od działalności ściśle związanej z ochroną 
p-poż, przez ratownictwo medyczne i dro-
gowe do działalności związanej z zabezpiecza-
niem terenu i usuwaniem skutków wszelkich 
klęsk żywiołowych jak np. udział w akcjach 
przeciwpowodziowych. 

 (Opracowano na podstawie sprawozdania 
przygotowanego przez Artura Sztechmilera)

Poniżej przedstawiamy realizację zadań 
w  zakresie gospodarki komunalnej, 
inwestycji i oświaty za okres od sierpnia 
do listopada 2012 r. W  tym okresie 
wykonano między innymi:
•  zakończono przebudowę drogi gminnej 

w Otokach,
•  przeprowadzono remont mieszkania przy 

ul. Czarnej 2/1,
•  otwarto nową świetlicę wiejską w Prężynie,
•  zakończono rozbiórkę i przebudowę pomiesz-

czeń gospodarczych przy ul. 1-go Maja
•  wymieniono stolarkę okienną w remizie 

w Brzeźnicy,
•  wybudowano chodnik betonowy przy ul. 

Kilińskiego,
•  wyremontowano dachy na budynkach 

komunalnych przy ul. Prudnickiej 7, 10 
oraz w Wasiłowicach i Prężynie,

•  wyremontowano elewacje kamienic przy 
ul. 1-go Maja 16 wraz z remontem klatki 

Realizacja zadań w zakresie gospodarki 
komunalnej, inwestycji i oświaty

schodowej i elewacji budynku przy ul.1-
go Maja 14,

•  rozpoczęto prace remontowe budynków przy 
Placu Zamkowym 8 i na ul. Kościuszki 3,

•  zakończono remont budynku OPS przy 
ul. Prudnickiej,

•  rozpoczęto rewaloryzację murów obron-
nych przy ul. Szkolnej,

•  rozpoczęto przebudowę ul. Oświęcimskiej,
•  zamontowano siłownię zewnętrzną w Pogó-

rzu,
•  zakończono prace związane z utworze-

niem placu zabaw dla dzieci w Łączniku,
•  rozpoczęto prace związane z ociepleniem 

i modernizacją budynku szkolno – przed-
szkolnego w Łączniku,

•  zakończono prace związane z wymianą 
stolarki okiennej w gimnazjum w Białej. 

 Wykonanych prac było znacznie więcej. 
Wymieniliśmy tylko te najważniejsze.

Jadwiga Tkacz z Ligoty Bialskiej
 i Marcin Mulik z Czyżowic 

– 20.10.2012 r. w Ligocie Bialskiej
Barbara Ernst z Solca

 i Mirosław Hryń z Białegostoku
 – 20.10.2012 r. w Solcu
Kamila Dutka z Białej 

i Łukasz Karmelita z Białej 
– 27.10.2012 r. w Białej

Śluby

Pani Oleksandra przyjechała do 
Polski po raz pierwszy w 2003 r. na 

zaproszenie swojej matki Darii i jej męża 
Joachima Wernera. 
 10 października 2009 r. w Białej, 
wyszła za mąż za obywatela polskiego – 
pana Patryka Bocheńskiego. Ukończyła 
w 2002 r. na Ukrainie Średnią Szkołę 

Ogólnokształcącą oraz dwuletnią Szkołę 
Polityki Młodzieżowej i Pracy Socjalnej. 
W momencie składania wniosku pani 
Oleksandra zatrudniona była w Cen-
trum Rekreacyjnym „Zielona Zatoka” 
na stanowisku pracownika fizycznego. 
Pani Oleksandra mieszka w Pogórzu, 
gm. Biała.

Nadanie obywatelstwa polskiego
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Pies, który będzie podczas zimo-
wych chłodów przetrzymywany w 

niehumanitarnych warunkach może 
zostać natychmiast zabrany przez 
policję. Osobie odpowiedzialnej 
za tego czworonoga grozić będą 
zarzuty znęcania się. 

 Od początku tego roku prawo pozwala na 
znacznie surowsze karanie osób łamiących 
prawa zwierząt. Głodzenie koni, trzymanie 
psów na metrowych łańcuchach czy nieza-
pewnienie schronienia w czasie zimy zwie-
rzętom gospodarskim to tylko przykłady 
karalnego znęcania się nad zwierzętami. 
 Obowiązki właścicieli
 Zbliża się zima, a wraz z nią trudny okres 
nie tylko dla dzikich zwierząt, które muszę 
przygotować się na falę siarczystych mrozów 
i niedostatek żywności. Dodatkowe zadania 
mają również właściciele zwierząt domo-
wych i gospodarskich. Każdy kto utrzymuje 
zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić 
mu pomieszczenie chroniące je przed zim-
nem oraz opadami deszczu i śniegu, z dostę-
pem do światła dziennego. Pomieszczenie to 
musi umożliwiać swobodną zmianę pozy-
cji ciała, być zaopatrzone w odpowiednią 
karmę i zapewniać stały dostęp do wody. 
Za zwierzęta domowe uważane są wszyst-
kie te, które tradycyjnie przebywają wraz z 
człowiekiem w jego domu lub innym odpo-
wiednim pomieszczeniu w charakterze jego 
towarzysza. Najczęściej są to psy i koty.  
 Podobne obowiązki wiążą się z hodowlą 
zwierząt gospodarskich (m.in. koni, bydła 
domowego, drobiu, kóz czy owiec). Ich wła-
ściciele muszą zapewnić im opiekę i wła-
ściwe warunki bytowania. Warunki chowu 
lub hodowli zwierząt nie mogą powodować 
urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. 
 Surowe kary za znęcanie
 Zachowanie polegające na wystawianiu 
zwierzęcia domowego lub gospodarskiego 
na działanie warunków atmosferycznych, 
które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, jest 
uznawane przez przepisy prawa za znęca-
nie się. Tak samo jest traktowane utrzymy-
wanie zwierząt w niewłaściwych warunkach 
bytowania, w tym utrzymywanie ich w sta-
nie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa. 
 W sezonie zimowym rośnie również liczba 
zwierząt domowych porzuconych przez wła-
ścicieli. Osoby, które zdecydują się na taki 
krok popełniają przestępstwo. Celowe porzu-
cenie psa, kota lub innego zwierzęcia jest 
występkiem ściganym z urzędu. Osoby, które 

Konsekwencje złego 
traktowania zwierząt

są świadkami takiego zdarzenia powinny 
zgłosić to do najbliższej jednostki policji, 
podając przy tym jak najwięcej szczegółów 
pozwalających na ujęcie sprawcy, np. numer 
rejestracyjny pojazdu którym się poruszał.  
 Osoby, które znęcają się nad zwierzętami 
muszą liczyć się ze szczególnie dotkliwymi 
sankcjami. Temu, komu zostanie to udowod-
nione może zostać wymierzona kara grzywny, 
ograniczenia wolności, a nawet pozbawie-
nia wolności do lat dwóch. Sprawca działa-
jący ze szczególnym okrucieństwem może 
zostać skazany na trzy lata więzienia. 
 Za znęcanie się nad zwierzęciem uznane 
jest najczęściej- oprócz wspomnianych przy-
kładów zachowań – także bicie twardymi 
przedmiotami, okaleczanie czy złośliwe stra-
szenie. 
 Mandat za krótki łańcuch
 Posiadacze psów muszą pamiętać o nowych 
obowiązkach, których wypełnianie może być 
szczególnie kontrolowane w czasie zimowych 
chłodów. Nie mogą oni trzymać czworonogów 
przez cały czas na łańcuchu. Przed 1 stycznia 
2012 r. było to dozwolone pod warunkiem, 
że uwięź, na której trzymane jest zwierzę nie 
krępowała jego ruchów ani nie powodowała 
u niego urazów ani cierpień. Teraz przepisy 
zabraniają trzymania zwierząt domowych na 
uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin 
w ciągu doby. Co ważne, ustawa o ochronie 
zwierząt wskazuje wprost, że długość łańcu-
cha czy linki nie może być mniejsza niż trzy 
metry. Łamanie zakazu jest zagrożone aresz-
tem lub grzywną (od 20 zł do 5.000 zł). 
 Taka kara grozi też hodowcom zwierząt 
domowych, którzy zdecydują się handlo-
wać nimi w niegodziwych warunkach. Nie 
można już sprzedawać zwierząt domowych 
na targowiskach, targach i giełdach, ani też 
prowadzić targowisk, targów i giełd ze sprze-
dażą zwierząt domowych. Karalne jest dzisiaj 
puszczanie psów bez możliwości ich kontroli 
i bez oznakowania umożliwiającego identy-
fikację opiekuna. Zakaz nie obejmuje jedy-
nie terenu prywatnego, jeżeli jest ogrodzony 
w sposób uniemożliwiający psu wyjście. 
 Poza tym nowe przepisy nakładają na 
wszystkich obywateli jeszcze jeden obowią-
zek. Każdy, kto napotka porzuconego psa lub 
kota, w szczególności pozostawionego na 
uwięzi, musi powiadomić o tym najbliższe 
schronisko dla zwierząt, straż gminną lub 
policję. Jednak z uwagi na to, że za niedo-
pełnienie nowego obowiązku nie grozi żadna 
odpowiedzialność prawna, należy traktować 
go raczej w kategoriach moralnych.

 Wszystko to, co jest wytworem wy-
obraźni, ma cechy czegoś niezwykłego i 
niesamowitego, czyli jest częścią zupełnie 
innego świata, odmiennego od tego, jaki 
znamy na co dzień - nazywamy fanta-
styką. Cechuje ją swoboda w zakresie 
konstrukcji świata i postaci. Fantastyka 
jest świetną dziedziną do czerpania 
inspiracji, o czym przekonuje Elżbieta 
Kwiatkowska z Chrzelic- czternastoletnia 
pasjonatka tej dziedziny. 
 „Moja pasja związana z rysowaniem 
zaczęła się w podstawówce. Inspirują 
mnie różne postacie związane z magią i 
fantastyką”- tak o swoim zamiłowaniu 
do rysowania opowiada Ela. „Lubię 
czytać książki fantasy, potem przelewać 
wytwory swojej wyobraźni na papier. 
Czasem wyszukuję ciekawe obrazy lub 
postacie w Internecie, które potem szkicuję. 
Najbardziej interesują mnie czarodziejki 
i wróżki ”.  W swojej kolekcji rysunków 
Ela ma już Piotrusiowego „Dzwonecz-
ka” oraz znane z telewizji czarodziejki 
Witch oraz Winx. „Magia to tajemnica, 
a wszystko, co tajemnicze inspiruje. 
Kiedy rysuję, przenoszę się w inny świat, 
świat swojej wyobraźni, świat rysunku. 
Rysowanie pozwala mi na chwilowe 
oderwanie się od tego, co tu i teraz, od 
problemów, od codzienności.” Jak mówi 
nasza pasjonatka, szkicowanie daje jej 
wielką satysfakcję, bo nie tylko pozwala 
wyjść poza granice świata rzeczywistego, 
ale także pozwala doskonalić warsztat, 
poszerzać umiejętności. 
 W szkicowniku Eli znajdują się także 
rysunki nie związane z fantastyką, jak 

Kącik Młodych Talentów

portrety ludzi, zwierząt czy krajobrazy. 
„Jedni mają swój ukochany rower, inni 
świata nie widzą poza tańcem- ja mam 
swój ołówek i bardzo się tym cieszę”- 
podsumowuje Ela. 
 Jednak to nie tylko rower, taniec, 
pianino czy ołówek czyni wyjątkowym. 
To pasja tworzenia, wyobraźnia i zami-
łowanie. To jest kluczem do wszystkiego. 
To ona pozwala nam wyzwolić z siebie 
emocje, tak pozytywne, jak i negatywne, 
potrafi ukoić smutną duszę i pocieszyć 
w chorobie; daje nam spełnienie, bo  
„Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, 
najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, 
ale to bardzo cennym.” (Stephen King; 
Miasteczko Salem)

 22.10. 2012 grupa młodzieży z bialskiego 
gimnazjum wyjechała na pielgrzymkę do 
Nysy szlakiem bł. Marii Luizy Merkert. Orga-
nizatorem wyjazdu był p. A. Dusza, a opiekę 
duszpasterską sprawowali o. M. Kostecki i o. 
K. Gorzelnik.
 Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pięknej Kate-
dry św. Jakuba i św. Agnieszki, gdzie spo-
czywają relikwie błogosławionej i tam też 
został odmówiony wspólny różaniec. Następ-
nie udaliśmy się do zabytkowej dzwonnicy, 
by ujrzeć świetnie zachowane przedmioty, 
takie jak kielichy. Wstąpiliśmy do kościoła 
św. Piotra i Pawła, by wysłuchać ciekawych 
opowieści dotyczących świątyni. Odwie-
dziliśmy też Zgromadzenie Sióstr św. Elż-

Śladami błogosławionej 
Marii Merkert

biety, a w nim muzeum z pamiątkami po 
Marii Merkert. Nazwano ją Śląską Sama-
rytanką. Ona odznaczała się miłością Boga 
i bliźniego, wielkim miłosierdziem wobec 
chorych, ubogich, opuszczonych i sierot, 
których utożsamiała z Chrystusem. Przez 
22 lata z roztropnością i sprawiedliwością 
kierowała założonym przez siebie zgroma-
dzeniem. Pielgrzymkę zakończyła Msza św. 
w Domu Formacyjnym Diecezji Opolskiej. 
 Wyjazd ten nauczył nas większej wraż-
liwości na potrzeby drugiego człowieka. 
Tego, by dzielić się i otaczać miłością cho-
rych i wymagających opieki, w czym pomaga 
nam modlitwa i Opatrzność Boża.

Paulina Wilde, kl. 3b  PG w Białej

Zaczarowany ołówek
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KRONIKA POLICYJNA
• 13.09 w Białej 34-latek dokonał kradzieży 
telefonu komórkowego oraz posiadał przy so-
bie środki narkotyczne (haszysz). Został za-
trzymany przez policję na gorącym uczynku.

• 13.09 w Białej nieznany sprawca pod pozo-
rem wymiany liczników prądu dokonał kra-
dzieży 1.250 zł na szkodę 76 – letniej miesz-
kanki miasta.

• 16.09  sprawca lat 39 uchylał się od płacenia 
alimentów na rzecz dwójki nieletnich dzieci.

• 19.09 w Krobuszu kierowca lat 43 spowo-
dował wypadek drogowy, w wyniku którego 
obrażeń ciała doznał 51-letni pasażer pojaz-
du. 

• 23.09 w Olbrachcicach skradziono z pomiesz-
czeń garażowych piłę spalinową wartości 3 
tys. zł. W tym czasie sprawca dokonał rów-
nież kradzieży piły spalinowej należącej do 
innego mieszkańca wsi. Wartość tej drugiej 
kradzieży 1,5 tys. zł.

• 24.09 na obwodnicy Łącznika kierowca lat 53 
spowodował wypadek drogowy w wyniku któ-
rego dwóch pasażerów pojazdu doznało obra-
żeń ciała.

• 27.09 w  Białej dwóch sprawców (lat 21 
i 34) dokonało kradzieży przystawki do płu-
ga śnieżnego wartości 700 zł. Zostali ujęci 
w pościgu policyjnym.

• 28.09 43-letni mężczyzna uchylał się od pła-
cenia alimentów na rzecz małoletniego syna.

• 04.10 na obwodnicy Białej w wyniku wy-
padku drogowego kierowca samochodu oso-
bowego poniósł śmierć na miejscu.

Odeszli
Anna Lata ur. 1917 r. zm. 17.10.2012 r. zam. Prężyna

Stanisław Rak ur. 1947 r. zm. 19.10.2012 r. zam. Krobusz 
Agnieszka Chowaniec ur. 1933 r. zm. 22.10.2012 r. zam. Olbrachcice 

Berta Kaul ur. 1927 r. zm. 24.10.2012 r. zam. Biała 
Aniela Sobota ur. 1948 r. zm. 03.11.2012 r. zam. Grabina
Bernard Herz ur. 1953 r. zm. 03.11.2012 r. zam. Łącznik

Krystyna Celder ur. 1939 r. zm. 04.11.2012 r. zam. Gostomia
Waleska Cziomer ur. 1927 r. zm. 07.11.2012 r. zam. Ligota Bialska

Józefa Taradaj ur. 1929 r. zm. 08.11.2012 r. zam. Miłowice
Ryszard Giza ur. 1954 r. zm. 08.11.2012 r. zam. Prężyna

Hildegarda Król ur. 1936 r. zm. 10.11.2012 r. zam. Rostkowice

Zaduszki Artystyczne
4 

listopada w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Białej odbyły 
się Zaduszki Artystyczne. W czasie koncertu zorganizowanego przez 

miejscowe Gminne Centrum Kultury wystąpili soliści ze Studia Piosenki, 
zajęć teatralnych i chór Ariam. Program artystyczny przygotowały Iwona 
Preusner i Elżbieta Malik. Dekoracje są dziełem Tatiany Boduch. 

• 5.10 dwudziestolatek dokonał kradzieży 
roweru wartości 1.200 zł, a ponadto posia-
dał przy sobie środki odurzające. Został za-
trzymany ma miejscu zdarzenia.

• W nocy z 6 na 7.10 w Prężynie sprawcy 
dokonali pięciu kradzieży pił spalinowych i kos 
mechanicznych na łączną wartość 7.280 zł. 
Usiłowali również dokonać kradzieży sprzętu 
mechanicznego w miejscowej remizie OSP.

• 8.10 w Śmiczu sprawca włamał się do ga-
rażu skąd skradł piłę spalinową. Straty wy-
ceniono na 300 zł.

• 19.10 w Krobuszu w wyniku pożaru w bu-
dynku wielorodzinnym śmierć poniósł 65 – 
letni mieszkaniec tej miejscowości. 

• 22.10 na trasie Biała – Olbrachcice spraw-
ca skradł 725 mb napowietrznej linii telefo-
nicznej. Straty – ponad 18 tys. zł.

• 26.10. w Białej 26-latek kierował samocho-
dem VW Passat w stanie nietrzeźwości, a po-
nadto doprowadził do zderzenia z ciągnikiem 
rolniczym.

• 28.10 na obwodnicy w Białej 42-letni kie-
rowca kierował samochodem po spożyciu 
alkoholu, a ponadto przekroczył dozwoloną 
prędkość o 41 km.

• 31.10  w  Nowej Wsi dokonano kradzieży 
pieniędzy w kwocie 9.070 zł.

• W okresie od 13 września do 10 listopada  
zatrzymano 10 kierowców rowerów porusza-
jących się po drogach publicznych w stanie po 
spożyciu alkoholu. Przypadki te miały miejsce 
w Białej, Łączniku, Rostkowicach i Wilkowie.

 Obfite opady śniegu w ostatnią niedzielę 
października były przyczyną odwołania 
wszystkich spotkań zaplanowanych 
na ten dzień. Dlatego w  niektórych 
klasach (ligach) rozgrywki trwać będą 
do końca listopada – o ile pozwoli na 
to pogoda. Jesienną rundę na pewno 
zechcą szybko zapomnieć seniorzy 
z Pogórza. Zaledwie jedenaście punktów 
to naprawdę skromna zaliczka. Odrobinę 
nadziei daje wysoka wygrana w ostatnim 
meczu. Na pierwszym miejscu w klasie 
B rundę jesienną zakończyli seniorzy 
z Białej (9 wygranych, 2 remisy). Wysoko 
w klasyfikacji znajduje się drużyna z Kol-
nowic jednak na końcową ocenę należy 
poczekać aż rozegrają wszystkie zaległe 
spotkania. Prawdopodobnie kończy się 
kryzys w Olbrachcicach ale w zamian 
wyjątkowo słabą formę na koniec rundy 
prezentuje zespół z Chrzelic (ostatnie 
miejsce w tabeli). Natomiast dalej wiele 
radości dostarczają nam młodzi adepci 
piłki nożnej. Juniorom z Pogórza może 

Jesienny finisz
nawet „grozić” awans do I ligi. Natomiast 
ich rówieśnicy z  Białej zdecydowanie 
przewodzą w klasie A. Liga trampkarzy 
zdominowana jest przez nasze drużyny 
a  zwłaszcza przez dwie Polonie. Ta 
z Pogórza lideruje a ta z Białej jest na 
drugim miejscu.

Wyniki
Klasa A seniorów: Pogórze – Biała Nyska 
3:3, Buków – Pogórze 2:1, Pogórze – 
Wójcice 5:0
Klasa B seniorów: Trzebina – Biała 1:5, 
Olbrachcice – Chrzelice 4:1, Kolnowice 
– Ligota B. 2:3, Ligota B – Lubrza 8:0, 
Chrzelice – Prudnik 2:6, Zawada – Ol-
brachcice 7:0, Biała – Rzepcze 3:1
II liga juniorów: Nowy Dwór – Pogórze 
0:2, Pogórze – Sławięcice 6:0, Pogórze 
- Walce 1:2,
Klasa A juniorów: Olbrachcice – Nie-
mysłowice 2:1, Kazimierz – Biała 0:3, 
Liga trampkarzy: Lubrza – Olbrachcice 
9:0, Ścinawa N. - Pogórze 2:4, Czyżowice 
– Biała 0:4, Racławice Śl. - Chrzelice 2:10

 Gminne Centrum Kultury w Białej 
wraz z  Gminą Biała zorganizowało 
16 listopada imprezę integracyjną 
dla uczestników zajęć w  świetlicach 
środowiskowych (na terenie gminy 
mamy ich jedenaście). Tegoroczna 
impreza przebiegała pod hasłem 
„Chrońmy nasze dzieci i  młodzież 
przed nałogami” i podzielona była na 
dwa etapy. W pierwszej części wszyscy 
poprzez udział w  grach i  zabawach 
przygotowanych przez opiekunki (J. 
Jonak, J. Scholz, M. Mielnik) mogli 
nawzajem się poznać i zaprzyjaźnić. 

Oprawę muzyczną do tej części przygo-
tował Damian Weinkopf. Druga część 
to rywalizacja sportowo – rekreacyjna. 
Różnorodność jak i  skala trudności 
konkurencji pozwoliła na uczestnictwo 
w nich wszystkim obecnym. Najlepsi 
w  poszczególnych konkurencjach 
nagradzani byli cennymi nagrodami 
rzeczowymi. Dodatkowo, każda ze 
świetlic przygotowała pracę plastyczną 
nawiązującą do hasła spotkania. Na 
koniec wszyscy obdarowani zostali 
słodkościami ufundowanymi przez 
Gminę Biała

Wspaniała zabawa
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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

Kancelaria Księgowo – Podatkowa S.C. K.M.Szafrańska 
48-210 Prudnik, Plac Wolności 9/2,

czynna od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1600 

Świadczy usługi dla firm i rolników indywidualnych:
 księgowo – podatkowe,
  zwrot VAT z tytułu wydatków 

mieszkaniowych,
 VAT w rolnictwie,
 kadry, płace i ZUS,

FILIE:
48-210 Biała, ul. 1-go Maja 32
czynna: wtorek, środa od 1400 do 1530 

  podatki zagraniczne /UE/ w kraju 
i zwrot z zagranicy,

 doradztwo podatkowe,
 zeznania podatkowe,
 usługi administracyjno – biurowe.

Wilków 51, czynna wtorek, środa, 
piątek od 900 do 1300.

tel. 77/ 436 56 01 co dziennie od 700 do 1600. tel. kom. 602 661 798.
Zapraszamy!

Zatrudnię kosmetyczkę, fizjoterapeutkę,
masażystkę lub masażystę. tel. 601 078 328

Wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas chwilach dzielili 
z nami smutek i żal, okazali współczucie i wzięli udział 

w ostatniej drodze naszej kochanej Mamy i Babci
ś.p. Anieli Sobota

znajomym, sąsiadom, księdzu proboszczowi,
 siostrom zakonnym za modlitwę

 i rodzinie oraz za złożone kwiaty i wieńce 
podziękowanie składają córki i syn z rodzinami.

      

                                                     

                                                 Kredyt Gotówkowy 
                   Na Święta

                     

  

                                       Spełnij marzenia             
                                                     

Oferta ważna do 31.01.2013 r.

Zapraszamy do siedziby Banku Spółdzielczego

 w Białej ul. Prudnicka 29A
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Wspomnień czarLaureaci konkursu
„Piękna Wieś Opolska” 

Gospodarstwo Rolne Gerdy 
i Reinharda Wollny z Nowej 

Wsi - o czym już pisaliśmy na 
naszych łamach – w tegorocznej 
edycji konkursu „Piękna Wieś 
Opolska” zajęło I miejsce, zostało 
uznane za zagrodę najpiękniejszą 
w regionie. 

 Od wiosny do jesieni dom i  po-
dwórze toną w kwiatach. To zasługa 
pani Gerdy, która kocha swoje kwiaty 
i dba o nie. Najważniejszym zadaniem 
gospodyni domu jest jednak dojenie 
krów. W wykafelkowanej oborze jest 
dwadzieścia krów i kilkanaście sztuk 
„młodzieży”. Miesięcznie właściciele 
oddają do Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Prudniku około 10 tys. 
litrów mleka. Mechanicznym sporzą-
dzaniem pasz, także mechanicznym 
usuwaniem obornika zajmuje się pan 
Reinhard. Wstają wcześnie rano, bo 
już po godzinie 5-tej. Gospodyni rano 
zajmuje się dojeniem krów, potem 
wyprawia wnuczki do szkoły.
 Mleko z obory płynie hermetycznymi 
przewodami do umieszczonej poza 
oborą chłodni i stamtąd jest codziennie 
odbierane. Podwórze obudowane jest 
domem mieszkalnym, oborą, stodołami 
i budynkiem gospodarczym. Wyłożone 
zostało kamienną kostką. Obecny wygląd 
gospodarstwa zawdzięczają ciężkiej 
pracy. Panuje tu wzorowy porządek 
okazuje się, że pani Gerda ma nie 
tylko szczęśliwą rękę do kwiatów, ale 
również uprawiane przez nią warzywa 
są zawsze dorodne mimo, że nie stosuje 
się przy ich uprawie środków ochrony 
roślin. 
Od początku zajmowania się gospo-
darstwem Gerda i  Reinhard Wollny 
inwestują, modernizują i  upiększają 
swoje gospodarstwo. To jeden z  wa-
runków sukcesu. Na dwudziestu 

hektarach gruntów ornych uprawiają 
kukurydzę na kiszonkę dla krów, zboża 
i na sprzedaż buraki cukrowe. Mimo 
wzrostu cen maszyn, paliwa, nawozów 
i innych środków do upraw radzą sobie 
doskonale. W swoich działaniach są 
konsekwentni, nie zmieniają charakteru 
produkcji rolnej. To również jeden 
z  czynników powodzenia, pozwala 
na uniknięcie rynkowych wahań 
i trudności ze zbytem plonów. 
 Pan Reinhard od najmłodszych 
lat był uczony zamiłowania do ładu 
i porządku. Z rodziną mieszka osiem-
dziesięcioośmioletnia matka Reinharda 
oraz córka Sabina z  mężem i  dwie 
wnuczki pięcioletnia Ania i ośmioletnia 
Julia. Młodzi w  przyszłości przejmą 
gospodarstwo. Druga córka Urszula 
z zięciem mieszkają osobno, ale w pracach 
na gospodarstwie rodziców pomagają 
wszyscy. Rodzina może być dumna ze 
swoich dokonań. Ich gospodarstwo 
nie ustępują pod żadnym względem 
tym na zachodzie Europy. I to również 
powód do satysfakcji. 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku serdecznie zaprasza 
do udziału w  projekcie „STOP PRZEMOCY” osoby zagrożone przemocą 

w rodzinie lub doświadczające przemocy.

SKORZYSTAJ Z POMOCY I POWIEDZ „STOP PRZEMOCY”
Oferowane formy wsparcia dla dorosłych:

• poradnictwo interwencyjne • poradnictwo socjalne 
• poradnictwo socjalne  • poradnictwo prawne
• poradnictwo rodzinne  • poradnictwo uzależnień 
• konsultacje terapeutyczne w tym trening interpersonalny
• kursy rozwojowe (kurs przedsiębiorczości i kurs prawa jazdy)

Oferowane formy wsparcia dla dzieci: 
•  konsultacje psychologiczne indywidualne w tym zajęcia socjo-

terapeutyczne
•  konsultacje dla małoletnich rodziców spodziewających się dziecka 

w tym poradnictwo opiekuńczo – wychowawcze z elementami podstaw 
pielęgnacji i profilaktyki 

Wszystkie dostępne formy wsparcia są bezpłatne. 
Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu i opiekę nad dziećmi

 oraz pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Więcej na www.pcpr-prudnik.pl oraz pod numerem tel. 77 436 47 00
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu: ”WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO 
W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

Tegoroczny sezon grzybobrania był opóźniony, znaczący wysyp 
grzybów pojawił się dopiero we wrześniu, ale amatorzy grzybobrania 
mogli cieszyć się z udanych wypraw do lasu do  połowy listopada.

Agnieszka i Alfred Koszyk
zam. Ogiernicze ślub: 03.11.1962 r.

Rita i Konrad Vogel
zam. Biała ślub: 11.11.1962 r.

Ingeborga i Franciszek Kolek
zam. Chrzelice ślub: 17.11.1962 r.

Urszula i Alojzy Pela
zam. Grabina ślub: 17.11.1962 r.

Renata i Leon Triebler
zam. Ligota Bialska ślub: 24.11.2012 r.

Złote Gody


