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WIEKOWY JUBILEUSZ

dokończenie str. 6

	 18	 września	 br.	 w	 Białej	 odbyły	
się	 uroczystości	 z	 okazji	 studwu-
dziestolecia	 jednostki	 Ochotniczej	
Straży	 Pożarnej.	 Obchody	 miały	
podniosły	 charakter.	 Szkoda	 tylko,	
że	nie	zachowały	się	stare	zapisy	doty-
czące	 działalności	 bialskiej	 straży	
w	 pierwszych	 latach	 istnienia	 oraz	
w	minionym	studwudziestoleciu.
	 Jubileusz	 rozpoczął	 się	 mszą	
św.	 w	 bialskim	 kościele	 parafial-
nym	 p.w.	 Wniebowzięcia	 NMP	
odprawioną	 w	 intencji	 strażaków	
i	 ich	 rodzin	 oraz	 wszystkich	 zmar-
łych	 strażaków	 w	 minionym	 okresie	
istnienia	 jednostki,	 aby	 w	 wiecznej	
służbie	nadal	wspomagali	swoją	OSP.	
Mszę	 św.	 odprawił	 bialski	 proboszcz	
o.	 Franciszek	 Bieniek,	 który	 dokonał	
również	 poświęcenia	 nowo	 ufundo-
wanego	strażackiego	sztandaru.	
	 Po	 mszy	 św.	 strażacy,	 ich	 rodziny,	
zaproszeni	 goście	 i	 mieszkańcy	 prze-
szli	w	towarzystwie	Bialskiej	Orkiestry	

dokończenie str. 7

NOWA DROGA ODDANA
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Dętej	 pod	 siedzibę	 miejscowej	 OSP,	
gdzie	odbyły	się	oficjalne	obchody.	
	 Przy	 dźwiękach	 hymnu	 pań-
stwowego	 na	 maszt	 została	 wcią-
gnięta	 flaga	 narodowa.	 Zebranych	
powitał	 prezes	 bialskiej	 OSP	 Hen-
ryk	 Spyra.	 Sponsorzy	 miejscowej	
OSP	 -	 Bank	 Spółdzielczy,	 firma	
Ustronianka,	Zrzeszenie	Producentów	
Rolnych	 Gminy	 Biała,	 Firmy	 Han-
dlowo	 -	 usługowej	 „Wiktor”.	 Spółki	
Wodociągi	 i	 Kanalizacja,	 Rolniczych	
Spółdzielni	 Produkcyjnych	 w	 Kro-
buszu,	 Kolnowicach	 i	 Prężynie	 wbili	
pamiątkowe	 gwoździe	 z	 nazwami	
i	logami	ich	firm.
	 Następnie	 przedstawiciele	 spon-
sorów	 przekazali	 sztandar	 prezesowi	
Wojewódzkiego	Związku	OSP
	 -	Andrzejowi	Borowskiemu,
a	 on	 z	 kolei	 przekazał	 go	 pocztowi	
sztandarowemu.

	 W	ostatnich	dniach	września	miało	
miejsce	 uroczyste	 przekazanie	 drogi	
łączącej	Olbrachcice	z	Solcem.	Dzięki		
oddaniu	 do	 użytku	 trzykilometro-
wego	 odcinka	 nowej	 drogi	 dojazd	
do	 obu	 miejscowości	 z	 pominięciem	
przejazdu	przez	Białą	zmniejszył	się	o	
pięć	kilometrów.
	 Koszt	 budowy	 tej	 drogi	 wyniósł	
1	 mln	 309	 tys.	 zł,	 z	 czego	 50	 proc.	
wyniosło	 dofinansowanie	 w	 ramach	
budowy	 tzw.	 schetynówek.	 Jan	Smia-

tek	 –	 sołtys	 z	 Olbrachcic	 stwierdził	
między	 innymi,	 że	 mieszkańcy	 wsi	
o	budowie	drogi	pomiędzy	obu	miej-
scowościami	 marzyli	 już	 przed	 sie-
demdziesięcioma	laty.	
	 Inspektor	 nadzoru	 poinformo-
wał	 nas,	 że	 wykonawcą	 budowy	 było	
Przedsiębiorstwo	 Robót	 Drogowo	
–	Mostowych	z	Kędzierzyna		-	Koźla.	
Uroczystego	poświęcenia	drogi	doko-
nał	olbrachcicki	proboszcz	ks.	Henryk	
Prygiel.

Wielkie święto w Pogórzu

	 W	 ostatnią	 sobotę	 września	
w	 Pogórzu	 odbyło	 się	 tradycyjne	
święto	 pieczonego	 ziemniaka,	 połą-
czone	 w	 tym	 roku	 z	 oddaniem	 do	
użytku	Wiejskiego	Centrum	Integra-
cji	 Społecznej.	 Imprezy	 poprzedziła	
Msza	 św.	odprawiona	w	miejscowym	
kościele	 filialnym	 przez	 łącznickiego	
proboszcza	ks.	Manfreda	Słabonia.	
	 Po	 mszy	 uczestnicy	 uroczyści	
przeszli	pod	obiekt	nowego	Centrum,	

gdzie	 proboszcz	 ks.	 Manfred	 Słaboń	
dokonał	jego	poświęcenia.
	 W	 czasie	 uroczystości	 burmistrz	
Arnold	 Hindera	 powiedział	 między	
innymi:	-	Wszystkie organizacje, które 
działają w Pogórzu aktywnie mobi-
lizują nas – władze gminy, aby kon-
centrować uwagę i środki w tym celu 
by obiekty które tutaj powstają dobrze 
Wam służyły.	

O jubileuszu 30-lecia Szkoły Podstawowej 
w Białej czytaj na str. 12

O sukcesach Gminy i wyróżnieniach dla 
naszych rolników piszemy na str. 5
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Nr  
okręgu 
wybor-
czego

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO
Liczba radnych 
wybieranych w 

okręgu

1. MIASTO BIAŁA – ulice: Adama Asnyka, Alejka PKP , Głogówecka, Hanki Sawickiej, Jana Kochanowskiego,  Josepha von Eichendorffa, 
Lipowa, Łąkowa, Moniuszki, Nyska, Opolska, Stanisława Staszica, Stare Miasto, Składowa, Świerczewskiego, Św. Kamila, Szynowice, 
Traugutta, Tysiąclecia

1

2. MIASTO BIAŁA – ulice:  Armii Ludowej, Góra Wolności, Kołłątaja, Kościuszki, 1 Maja, Plac Zamkowy, Rynek, Wałowa 1

3. MIASTO BIAŁA – ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Alfreda Liczbańskiego,  Arki Bożka, Czarna, Franciszka Suchego, Jana i Karola 
Augustynów, Kilińskiego, Kopernika, Ks. Karola Koziołka, Oświęcimska, Parkowa, Prudnicka, Reymonta, Szkolna

1

4. SOŁECTWO: Chrzelice z przysiółkami: Jeleni  Dwór i  Śródlesie 1

5. SOŁECTWA: Dębina, Łącznik, Mokra, Ogiernicze 2

6. SOŁECTWA: Brzeźnica, Górka Prudnicka, Pogórze z przysiółkami: Frącki i Kolonia Pogórze 2

7. SOŁECTWA: Grabina z przysiółkiem Kolonia Grabina, Otoki z przysiółkiem  Kolonia Otocka 1

8. SOŁECTWA: Ligota Bialska z przysiółkiem  Kolonia  Ligocka, Radostynia, Wasiłowice 1

9. SOŁECTWA: Kolnowice z przysiółkiem Kolnowice Kokot, Laskowiec, Miłowice, Prężyna, Śmicz z przysiółkiem  Waldeka 2

10. SOŁECTWA: Czartowice, Krobusz z przysiółkiem Żabnik, Nowa Wieś Prudnicka 1

11. SOŁECTWA: Gostomia, Rostkowice, Wilków 1

12. SOŁECTWA: Browiniec Polski, Józefów, Olbrachcice, Solec 1

Głosowanie w wyborach samorządowych 2010.
	 Od	godz.	800	do	2200	będą	otwarte	 lokale	wyborcze	w	najbliższych	wyborach	samorządowych	w	dniu	21	 listopada	
2010roku.
	 W	wyborach	tych	mieszkańcv	naszej	gminy	wybierać	będą	burmistrza	Białej,	radnych	do	Rady	Miejskiej	w	Białej,	
Rady	Powiatu	w	Prudniku	oraz	do	Sejmiku	Województwa	Opolskiego.
	 Gmina	Biała	tak	jaki	i	w	poprzednich	wyborach	samorządowych	podzielona	jest	na	12	okręgów	wyborczych	z	któ-
rych	wybranych	zostanie	15	radnych	Rady	Miejskiej	w	Białej.

Dla przypomnienia , podział ten jest następujący:

	 Nie	nastąpiły	również	zmiany	siedzib	
obwodowych	komisji	wyborczych	a	więc	
głosowanie	 przeprowadzone	 zostanie	 w	
18	obwodowych	komisjach	wyborczych.
	 Z	 racji	 tego	 iż	 wybory	 samorządowe	
są	 wyborami	 lokalnymi	 to	 możemy	
glosować	 tylko	 tam	 gdzie	 mieszkamy,	
na	 terenie	 tej	 gminy	 w	 której	 jesteśmy	
wpisani	 do	 rejestru	 wyborców.	 Dlatego	
w	 tych	 wyborach	 nie	 ma	 możliwości	
pobrania	zaświadczenia	uprawniającego	
do	 głosowania	 poza	 miejscem	 swego	
zamieszkania.
	 Podobnie	 jak	 i	 w	 wyborach	 prezy-
denckich	,	będzie	można	głosować	także	
przez	 pełnomocnika.	 Z	 takiej	 możli-
wości	 mogą	 skorzystać	 osoby,	 które	
przekroczyły	 75	 rok	 życia	 albo	 osoby	
niepełnosprawne.
	 Aby	 skorzystać	 z	 głosowania	 przez	
pełnomocnika,	wyborca	chcący	udzielić	
pełnomocnictwa	musi	złożyć	w	urzędzie	
wniosek	o	sporządzenie	aktu	pełnomoc-
nictwa	najpóźniej	w	10	dniu	przed	dniem	
wyborów	tj.	do	11	listopada	2010r.

	 Wyborca,	 który	 będzie	 chciał	 udzie-
lić	pełnomocnictwa	po	dniu	pierwszego	
głosowania	 (	 do	 tzw.	 II	 tury)	 składa	
wniosek	do	dnia	25	listopada	2010r.
Jeśli	 osoba	 taka	 nie	 może	 sama	 tego	
zrobić,	 może	 to	 uczynić	 w	 jego	 imieniu	
osoba	mająca	być	pełnomocnikiem.
	 Do	wniosku	należy	dołączyć:

-	 pisemną	 zgodę	 osoby	 mającej	 być	
pełnomocnikiem	
-	kopię	aktualnego	orzeczenia	właści-
wego	organu	orzekającego	o	ustaleniu	
stopnia	 niepełnosprawności,	 jeżeli	
wyborca	udzielający	pełnomocnictwa	
nie	będzie	miał	ukończonych	75	lat

	 Akt	 pełnomocnictwa	 do	 głosowania	
jest	 sporządzany	 w	 miejscu	 zamiesz-
kania	 wyborcy	 udzielającego	 pełno-
mocnictwa	do	głosowania	 lub	w	 innym	
miejscu	 na	 obszarze	 gminy,	 jeżeli	
wyborca	 zwróci	 się	 o	 to	 we	 wniosku	
o	sporządzenie	aktu	pełnomocnictwa.
	 Pełnomocnik	będzie	mógł	zagłosować	
tylko	za	jednego	wyborcę.	Dopuszczalne	
będzie	 wydanie	 dwóch	 pełnomocnictw	

dla	 jednej	 osoby,	 ale	 pod	 warunkiem,	
że	jednym	z	dwóch	wyborców	udzielają-
cych	pełnomocnictwa	jest	bliski	krewny	
(	rodzic,	dziecko,	rodzeństwo).
	 Oczywiście	 udzielone	 pełnomocnic-
two	 można	 cofnąć.	 Wyborca	 powinien	
wówczas	 złożyć	 najpóźniej	 na	 dwa	 dni	
przed	dniem	wyborów	stosowne	oświad-
czenie	burmistrzowi	Białej	lub	doręczyć	
je	właściwej	obwodowej	komisji	wybor-
czej	w	dniu	głosowania.
Wyborca,	 który	 udzielił	 pełnomocnic-
twa	 do	 głosowania	 może	 zagłosować	
osobiście,	 pod	 warunkiem,	 że	 zrobi	 to	
wcześniej	niż	pełnomocnik.
	 Dokładny	 termin	 sporządzenia	 aktu	
pełnomocnictwa	 ustalić	 należy	 wcze-
śniej	 z	 uprawnionymi	 do	 sporządza-
nia	 tych	 dokumentów	 pracownikami	
Urzędu	 Miejskiego	 w	 Białej,	 tj.	 Sekre-
tarzem	 Gminy	 (pokój	 nr	 17,	 II	 piętro	
tel.	 77/438	 85	 51)	 lub	 Kierownikiem	
Referatu	Spraw	Obywatelskich	(pokój	nr	
11,	I	piętro,	tel.	77/438	85	43).

Grażyna Biały
Sekretarza Gminy 

	 Ostatnią	 tegoroczną	 dożynkową	
uroczystością	 były	 dożynki	 w	 para-
fii	 Wierzch,	 do	 której	 należy	 sołec-
two	 Wilków	 i	 ono	 było	 inicjatorem	
głównych	 dożynkowych	 obchodów.	
W	 niedzielę	 26	 września	 proboszcz	
parafii	 we	 Wierzchu	 ks.	 Józef	 Bensz	
odprawił	uroczystą	mszę	dziękczynną	
w	 intencji	 	 rolników	 i	 ich	 rodzin	
z	 miejscowej	 parafii.	 Na	 tę	 okolicz-
ność	 panie	 w	 Wilkowa	 –	 mówi	 soł-
tys	 Klaus	 Bremer	 –	 wykonały	 dwie	
piękne	korony	dożynkowe.	W	godzi-
nach	 popołudniowych,	 ze	 względu	
na	 deszczową	 pogodę	 w	 wiejskiej	

świetlicy	w	Wilkowie	odbyło	się	spo-
tkanie	 uczestników	 dożynkowych	
obchodów.	 Nie	 zabrakło	 poczę-
stunku	 na	 który	 złożyła	 się	 kawa,	
śląski	kołacz	i	 inne	pyszne	słodkości	
oraz	 kiełbaski	 z	 grila.	 O	 to	 zadbały	
panie	z	Wilkowa.	Wieczorem	odbyła	
się	 w	 świetlicy	 zabawa	 taneczna.	
W	 spotkaniu	 w	 Wilkowie	 uczestni-
czył	 Józef	 Janeczko	 -	 przewodniczący	
Rady	 Powiatu	 Prudnickiego.	 Należy	
tylko	 cieszyć	 się	 ze	 wzrastającej	
z	roku	na	rok	aktywności	mieszkańców	
Wilkowa,	którzy	podejmują	wiele	dzia-
łań	na	rzecz	lokalnego	środowiska.

OGŁOSZENIA:
SprzeDam	działkę	18	arów	ze	stodołą	w	Śmiczu.	Cena	do	uzgodnienia.	
Telefon	kontaktowy	0049	84414008518.

SprzeDam	 plac	 pod	 zabudowę	 garaży	 w	 Białej	 łącznie	 z	 projektem.	
tel.	694	277	273.

Monika	Różyczka
Radostynia	68
USłUgi krawieckie
•	 szycie	firan
•	 przeróbki
•	 doradztwo	krawieckie
Na	życzenie	dojazd	do	klienta
Wykonujemy usługi solidnie i szybko

zaproszenie
Gminne	Centrum	Kultury	w	Białej

zaprasza	na
koncert	fortepianowy

11	listopada	2010	r.	o	godz.	1900

Koncert	odbędzie	się
w	sali	widowiskowej

Urzędu	Miejskiego	w	Białej

Bialska 
Akademia 
Wiedzy
	 Pod	koniec	września	w	Gminnym	
Centrum	Kultury	w	Białej	odbyły	się	
wykłady	na	Bialskiej	Akademii	Wie-
dzy	 i	Umiejętności.	Łukasz	Kosiński	
wygłosił	wykład	na	temat	marketingu	
internetowego.	 Tematem	 prelekcji	
Elżbiety	Golec	była	profilaktyka	raka	
piersi,	 a	Alicja	Uchmanowicz	przed-
stawiła	 problematykę	 przemocy	
w	rodzinie.

Październikowa 
sesja
	 Na	 październikowej	 sesji	 Rady	
Miejskiej	 w	 Białej	 podjęta	 została	
uchwała	w	sprawie	utworzenia	odręb-
nych	dwóch	obwodów	głosowania	do	
organów	 samorządu	 terytorialnego,	
które	odbędą	się	21	 listopada	2010	r.	
Oprócz	 szesnastu	 dotychczasowych	
obwodów	utworzone	zostaną	obwody	
w	Domu	Pomocy	Społecznej	w	Gra-
binie	i	w	szpitalu	w	Białej.	Decyzja	ta	
wynika	z	postanowień	art.30	ustawy	
z	16	lipca	1998	r.

	 Rada	 podjęła	 również	 uchwały	
w	sprawach:
	 -	 zmian	 w	 budżecie	 gminy	 na	
	 2010	r.,
	 -	 przystąpienia	 gminy	 do	 reali-
zacji	 projektu	 pn.	 Wspólny	 roz-
wój	–	ja	w	przedszkolu	–	mama	w	
pracy	 w	 ramach	 Programu	 Ope-
racyjnego	 Kapitał	 Ludzki	 współ-
finansowanego	 przez	 Europejski	
Fundusz	Społeczny.	
-	przystąpienia	gminy	do	realizacji	
projektu	 pn.	 Szkoła	 horyzontem	
świetlanej	 przyszłości	 młodego	
człowieka	 finansowanego	 z	 tego	
samego	funduszu.	

	 Wyrażona	została	zgoda	na	wnie-
sienie	 wkładu	 niepieniężnego	 celem	
pokrycia	 podwyższenia	 kapitału	
zakładowego	 Spółki	 Wodociągi	
i	Kanalizacja	w	Białej.
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Anna Myszyńska

Po kermaszu, jak już i kartofle 
boły skludzone, to se brało do ćwi-
kly. Nołprzód prziszła dran futer-
riba, bo ta nie mogła zmarznonć. 
Boła czerwionoł abo żołtoł i rosła 
ganc na wiyrchu, to szło ją lekko 
wytargać i potyj łochlastać liście 
wielki noża abo kosołka. Łoberz-
nióne rzepy se kładło na fura taky-
mi ekstra widłoma: coby se na niy 
ćwikla nie nadziubła, na końcach 
zambów miały żelazne kulki.

Liście mogły na polu leżeć dłu-
go. Coby se nie zaparzyły, abo  nie 
spleśniały woziyło se po jedny fu-
rze i w zygrodzie ukłołdało na mały 
kupki. Jak niekedy brachowało 
miejsca, to se wieszało ty liście na 
potach i niymi nołprzód futrowało 
krowy.

Endlich boł koniec z tyj łobiyrani 
liści łod ćwikly loł bydła. Cały dziyń 
se człowiek na polu narobiył przi 
inszyj robocie, a na koniec jeszcze 
trza boło natargać tych pierziń-
skich liści. Trza boło jy wyniyść na 
miedza, powionzać cały nołrancza 
do powrosłow abo do miechówki 
i zawlyc dó dom. Dobrze jak se  
miało koło.

Z dwa, trzi tydnie przed tyj, zani 

se wykopało futerriba, trza boło
pozbiyrać mak, co w ni rosł. Łob-

cinało se suche makówki, wionzało 
powrosłoma, a potyj doma wiesza-
ło ty nołrancza kajs w świśli abo w 
łoknie, coby dobrze przeschły. 

Baj już na kiermasz, jak z łoń-
skygo roku nic maku nie łostało, 
to do kołołcza już szło naklupać 
świyżygo.

Makowiny potyj se wyciongało 
i kładło na miedzy, ale i tak cały 
czas zawołdzały i przed łorani trza 
jy boło zebrać na jedna kupa i na 
polu społlić.

Chto by to piyrwyj pomyśloł, iże 
tyn mak, co tak fajnie bez cały lato 
w rzepie kwitł, straci se z pol na 
wdycki! 

Chto mogł wiedzieć, że skirz tych 
zielonych makowych główeczek, 
sztenglow i wyklupanych mako-
wek spotkoł tela modych ludzi nie-
szczejście? 

Ale dzisiej nie miało być ło nar-
komanii, jyno ło ćwikli, a łostała 
nom jeszcze na polu cukeriba. Przi 
ni to se robiyło cianżko, bo trza ją 
boło łobkepokwać, jak jeszcze stoła 
w ziymi. Boł do tygo potrzebny szte-
cher - łostryj nóż na taki dugi sztilu. 

Dzisiej to cukrową rzepa sklu-
dzają kombajnoma i nie trza szte-
chować liści ani tyż wyłorować 
i modzi już nie wią, jak wyglondoł 
sztecher ani tyż „byjk”. Boł to taki 
ekstra pług z dwoma długymi hoł-
koma, co ta ćwikla wydźwigowały 
i wykulły na wiyrch. 

Wyłoraną ćwikla trza boło po-
tyj pozbiyrać, łoklupać, nakłaść 
na fura i zawieść na bana, skond 
wagonoma woziyli ja aż do Łotmu-
chowa, bo wszystki fabryki, co boły 
bliżyj, Rusi po wojnie rozebrali 
i wywiyźli. 

Nazołd z bany se zwianksza już 
brało sznita do zilołka. Z tymi to 
tyż boło dość roboty, bo trza jy tał 
boło powciepować raza z liścioma 
łod ćwikly. Mieli co robić wszyscy, 
a dziyń boł już corołz krótszyj i lu-
dzie tak se uwijali, że żołdyn nie 
doglondoł małych dzieci i czansto 
zdarzały se nieszcześcia. 

Joł boła doma nołmodszoł 
i u nołs nie boło wiancyj małych 
dzieci, toch lołtała do somsiada ji 
trocha pomoc i ponosić ich dzieci. 

Pamiantom, że ta płachta boła 
dlo mie za wielkoł. Kobiyty tak 
umiały gołłobkoła dziecka mocno 
łowinonć, co łobie ranki miały fraj 
i mogły jeszcze bele co zrobić. Przi-
mały dziecku nołbarzy se przidoł 
taki kocher na petroleja, co szło 
na ni zgrzołć, abo uwarzyć gołr-
czek mlyka. Ale i tak piyrwej ma-
łymi dziećmi to barzyj zajmowały 
se starszy dzieci niż matki. Boło 
tygo drołbiazgu nierołz i dziesiynć 
w rodzinie, a i wszyscy wyrośli na 
zdrowych i robotnych ludzi.

piyrwejszy
wybiryranie ćwikly

Redakcja:	 -	 Bialski	 Rynek	 jest	
coraz	bardziej	zatłoczony.
	 W	centrum	miasta	w	niektóre	
dni	 parkuje	 wiele	 samochodów.	
Czy	wobec	 tego	nie	 lepiej	byłoby	
przy	 ul.	 Szkolnej	 po	 przepro-
wadzce	 garaży	 w	 nowe	 miejsce	
zlokalizować	dodatkowy	parking	
zamiast	 proponowanych	 klom-
bów	i	skweru	wypoczynkowego?
Burmistrz Arnold Hindera:	
-	 Złożyliśmy	 do	 Ministerstwa	
Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodo-
wego	 wniosek	 o	 dofinansowanie	
remontu	 zabytkowych	 murów	
obronnych	 przy	 ul.	 Szkolnej	
w	2011	roku.	Jeśli	otrzymamy	na	
ten	 cel	 środki	 finansowe	 przy-
stąpimy	 do	 zamierzonych	 prac.	
W	projekcie	przewiduje	się	upięk-
szenie	terenu	po	byłych	garażach	
zielenią	i	kwiatami.	W	przyszłym	
roku	 planujemy	 również	 prze-
niesienie	 parkingu	 dla	 pojazdów	
pracowników	naszego	Urzędu	na	
zaplecze	budynku	od	strony	ulicy	
1-go	 Maja.	 Będą	 więc	 dodat-
kowe	 miejsca	 dla	 samochodów	
na	 Rynku.	 Jeśliby	 w	 przyszłości	
okazało	się,	że	tych	miejsc	jest	za	
mało	 w	 centrum	 miasta	 rozwa-
żać	 będziemy	 wykonanie	 dodat-
kowych	 miejsc	 parkingowych	
przy	 ul.	 Szkolnej	 przy	 murze	
obronnym	 lub	 w	 innym	 miejscu	
w	sąsiedztwie	Rynku.

Pytanie
do

burmistrza

	 Od	kilku	miesięcy	obserwujemy	na	terenie	Białej	rezygnację	części	dotych-
czasowych	 użytkowników	 lokali	 handlowych	 z	 prowadzenia	 działalno-
ści	 gospodarczej.	 Zjawisko	 to	 występuje	 nie	 tylko	 na	 terenie	 naszej	 gminy.	
W	 Białej	 przy	 ul.	 Krótkiej	 w	 ciągu	 butików	 sklepowych	 nieczynne	 są	 dwa	
z	nich,	jeden	na	placu	Zamkowym.	Nieczynny	jest	równie	mały	sklep	odzieżowy	
na	ul.	Armii	Ludowej,	ale	właściciel	placówki	zamierza	po	remoncie	pomiesz-
czeń	 wznowić	 działalność.	 Na	 zagospodarowanie	 czekają	 pomieszczenia	 po	
byłym	 sklepie	 odzieżowym	 GS	 w	 budynku	 prudnickiej	 Spółdzielni	 Miesz-
kaniowej,	 który	 został	 przeniesiony	 do	 pomieszczeń	 po	 zlikwidowanym	
sklepie	 spożywczym,	 będącym	 w	 przeszłości	 byłym	 GS-owskim	 SAM-em.	
W	pozostałej,	większej	części	byłego	SAM-u	ma	być	wykonane	oddzielne	wej-
ście	do	pomieszczeń	od	strony	Rynku,	a	wówczas	złożona	zostanie	oferta	jego	
zagospodarowania	 przez	 ewentualnych	 chętnych	 do	 prowadzenia	 działalno-
ści	 gospodarczej.	 Mamy	 również	 sygnały,	 że	 jedna	 z	 placówek	 handlowych	
w	budynku	SM	w	Rynku	również	zamierza	zaniechać	działalności	w	dotychcza-
sowym	lokum.	
	 -	Czy	to	chwilowa	zadyszka,	jakiś	regres	–	zastanawia	się	burmistrz	Arnold	
Hindera	 –	 trudno	 powiedzieć	 jednoznacznie.	 W	 każdym	 razie	 zjawisko	 jest	
nieco	 niepokojące	 bialskie	 władze.	 Być	 może	 wpływ	 na	 to	 ma	 działalność	
dużych	marketów,	w	tym	tych	zlokalizowanych	poza	terenem	gminy.	Na	razie	
trudno	jednoznacznie	oceniać	tę	sytuację,	stwierdzić,	czy	jest	to	tylko	zjawisko	
przejściowe.	Być	może	2011	rok	pozwoli	na	ocenę	rzeczywistego	stanu	bialskiego	
handlu.	Prawda	jest	i	taka,	że	w	centrum	Białej	zlokalizowana	jest	znaczna	liczba	
placówek	handlowych,	stąd	być	może	nie	wszystkie	potrafią	się	uporać	z	rosną-
cymi	kosztami	działalności,	czy	spadkiem	obrotów.

Czy to już handlowa zapaść?

	 To	nieprawda,	że	nie	przeprowadza	się	żadnych	planowanych	prac	remon-
towych	w	byłym	budynku	przedszkola	przy	ul.	Stare	Miasto	w	Białej.	Obecnie	
w	pomieszczeniach	wewnątrz	obiektu	trwają	prace	instalacyjne.	Po	ich	wyko-
naniu	 zostanie	 odnowiona	 elewacja	 zewnętrzna.	 Planowana	 jest	 przepro-
wadzka	 Stacji	 Opieki	 Caritas	 do	 tego	 obiektu	 w	 listopadzie	 2011	 r.	 Zostanie	
tam	 również	 przeniesiony	 gabinet	 rehabilitacyjny.	 Władysław	 Podróżny	 -	
prezes	Spółki	Wodociągi	 i	Kanalizacja	-	wykonawca	tych	prac	zapewnił	nas,	
że	harmonogram	wykonania	poszczególnych	etapów	prac	nie	jest	zagrożony.	
Trzymamy	za	słowo…

Caritas zostanie przeniesiony

zaproszenie
Gminne	Centrum	Kultury	w	Białej	zaprasza

29	października	2010	r.	o	godz.	2000

na	Noc	horrorów.	W	repertuarze	Rec	2,	Train.

zaproszenie
Gminne	Centrum	Kultury	w	Białej	zaprasza	na

andrzejki
27	listopada	2010	r.	Gra	zespoł	Boss.

	 Urząd	Miejski	w	Białej	złożył	dwa	projekty	dotyczące	finansowego	wsparcia	
z	Unii	Europejskiej,	a	dotyczące	placówek	oświatowych.	Jeden	z	tych	projek-
tów	pn.	 „Ja	w	przedszkolu	–	mama	w	pracy”	 realizowany	będzie	we	wszyst-
kich	 przedszkolach	 na	 terenie	 bialskiej	 gminy.	 Współfinansowany	 będzie	
on	 ze	 środków	 z	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 w	 ramach	 Programu		
Operacyjnego	Kapitał	Ludzki.	Ma	on	na	celu	wyrównywanie	szans	edukacyjnych	
i	zapewnienia	wysokiej,	jakości	usług	edukacyjnych	w	placówkach	przedszkol-
nych	i	zmniejszenie	nierówności	w	upowszechnianiu	edukacji	przedszkolnej.	
Zakłada	on	wysłużenie	czasu	pracy	przedszkoli	i	ich	oddziałów,	wprowadzenia	
dodatkowych	zajęć	jak:	logopedia,	rytmika,	zajęcia	ekologiczno	–	przyrodni-
cze,	plastyczne	i	wycieczki.	W	ramach	projektu	placówki	zostaną	wyposażone	
w	dodatkowy	sprzęt	i	pomoce	edukacyjno	–	dydaktyczne	m.in.	laptopy,	sprzęt	
muzyczny	i	nagłaśniający.	Projekt	będzie	realizowany	w	okresie	dziesięciu	mie-
sięcy	tj.	od	września	2010	r.	do	czerwca	2011	r.	Jest	to	już	drugi	etap	programu,	
ponieważ	pierwszy	z	etapów	został	zrealizowany	w	roku	szkolnym	2009-	2010.	
Dofinansowanie	projektu	ze	środków	unijnych	wyniesie	464.662	Zł,	a	wkład	
własny	 gminy	 w	 wysokości	 1,	 5	 procent	 jego	 wartości	 tj.	 w	 2010	 r.	 4.000	 zł,	
a	w	2011	r.	–	2.969	zł.
	 W	 ramach	 drugiego	 projektu	 realizowanego	 pn.	 „Szkoła	 horyzontem	
świetlanej	 przyszłości”	 zadania	 obejmują	 te	 same	 cele,	 co	 w	 programie	 dla	
przedszkolaków.	We	wszystkich	szkołach	prowadzone	będą	dodatkowe	zajęcia	
dydaktyczno	–	wyrównawcze,	zajęcia	pozaszkolne	i	specjalistyczne.	Dofinansowa-
nie	projektu	wyniesie	340.735	Zł,	a	projekt	nie	wymaga	wkładu	własnego	gminy.

Projekty oświatowe
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Prace budowlane na Kościuszki
	 Trwa	budowa	budynku	komunal-
nego	 przy	 ul.	 Kościuszki	 w	 Białej.	
Obecnie	na	budynku	montowany	jest	
dach.	Po	montażu	okien	będą	mogły	
być	prowadzone	w	okresie	zimowym	

Estetyka na naszych przystankach
	 Estetyka	 wielu	 przystanków	 na	
terenie	 gminy	 pozostawia	 wiele	 do	
życzenia.	Zdzierane	są	rozkłady	jazdy	
autobusów,	 uszkadzane	 elementy	
przystankowych	 wiat.	 Na	 wielu	
przystankach	 autobusowych	 śmieci	

Toaleta na cmentarzu
	 Mieszkańcy	 Białej	 dbają	 o	 groby	 swoich	 bliskich.	 Kto	 jednak	 zadba	
o	wygląd	szaletu	na	bialskim	cmentarzu	komunalnym?
	 Warto	 przypomnieć,	 że	 1	 listopada	 przypada	 Wszystkich	 Świętych,	 czas	
licznych	odwiedzin	grobów,	tych	którzy	tu	spoczywają.

Uciążliwe objazdy
	 W	 związku	 z	 prowadzoną	
modernizacją	 odcinka	 drogi	 woje-
wódzkiej	 Smolarnia	 –	 Krobusz	
być	może	do	końca	grudnia	będzie	
zamknięta	 droga	 na	 odcinku	 Kro-
busz	–	Dębina.
	 Kierowcy	 muszą	 szukać	 objaz-
dów	 do	 miejscowości	 położonych	

Cząstkowa rewitalizacja
	 Dobiegają	 końca	 prace	 związane	
z	cząstkową	rewitalizacją	na	bialskim	
Rynku	 pomiędzy	 figurami	 NMP	 i	
św.	Nepomucena.	Przy	okazji	w	tym	
miejscu	 zamontowano	 nową	 wiatę	

przystankową.	 Opinie	 mieszkańców	
co	do	zagospodarowania	tego	terenu	
budzą	 kontrowersje.	 Jedni	 akceptują	
zmiany,	ale	nie	brakuje	również	tych	
krytycznych.	Samo	życie…

prace	wewnątrz	obiektu.
	 Aktualnie	 ocieplane	 są	 ściany	
zewnętrzne	 budynku	 oraz	 przyle-
głego	obiektu	mieszkalnego.

i	 pozostałości	 po	 konsumpcji	 napo-
jów,	również	tych	alkoholowych.	
	 Taki	 widok	 jak	 na	 zdjęciu	 często	
mogą	 podziwiać	 pasażerowie	 przy	
wiacie	PKS	w	centrum	Łącznika.

Budowa wbrew logice
	 Przy	 budowie	 chodnika	 na	 łuku	
drogi	 Nyskiej	 przy	 dojeździe	 do	 ul.	
Opolskiej	 zwężono	 tę	 część	 odcinka	
dojazdowego	 do	 centrum	 mia-
sta.	 Pojazdy,	 zwłaszcza	 ciężarowe	
i	 autobusy	 mają	 utrudniony	 wjazd	
na	 Opolską	 i	 z	 Opolskiej	 na	 Nyską.	
Powoduje	 to	 utrudnienia	 w	 ruchu	
drogowym.
	 Trudno	określić	czym	kierował	się	
projektant	drogi	wprowadzając	takie	
rozwiązanie.	 Nic	 więc	 dziwnego,	 że	
kierowcy	są	tym	zbulwersowani,	tym	
bardziej,	 że	 poprzednia	 trasa	 prze-
biegu	 chodnika	 była	 znacznie	 lep-
szym	i	bezpiecznym	rozwiązaniem.	
	 Urząd	 Miejski	 w	 Białej	 interwe-
niuje	 u	 inwestora	 o	 przesunięcie	

w	 tym	miejscu	 krawężników,	ponie-
waż	 po	 położeniu	 kostki	 chodniko-
wej	w	przypadku	zmian	koszty	będą	
znacznie	większe.
	 Jedno	 jest	 pewne	 takie	 rozwiąza-
nie	 jest	 nie	 do	 przyjęcia	 i	 inwestor	
a	jednocześnie	zarządca	drogi	winien	
jak	 najszybciej	 wprowadzić	 zmiany	
w	 projekcie	 umożliwiające	 naprawę	
błędów.
	 Warto	 również	 wskazać	 i	 na	 to,	
że	 na	 niektórych	 odcinkach	 zbyt	
szerokie	 chodniki	 zwężają	 w	 kilku	
miejscach	 szerokość	 drogi,	 a	 takie	
rozwiązanie	 jest	 również	 nieuzasad-
nione	 i	 stwarza	 zagrożenia	 w	 ruchu	
drogowym

wzdłuż	 trasy	 do	 Opola	 i	 Krapko-
wic.
	 Przedstawiciel	 Wojewódzkiego	
Zarządu	 Dróg	 nie	 wyklucza,	 że	 w	
przypadku	 sprzyjających	 warun-
ków	 atmosferycznych	 i	 szybkiego	
tempa	prac	czas	ich	wykonania	może	
ulec	skróceniu.
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	 Inicjatorem	 spotkania	 pod	 tą	
nazwą	 w	 Centrum	 Kultury	 w	 Bia-
łej	 była	 poseł	 Janina	 Okrągły.	
Myślą	 przewodnią	 konferencji	 były	
słowa	 „Nie	 płacz	 Ewka”.	 Pani	 poseł	
w	 ramach	 podejmowania	 działań	
pragnie	 zwiększyć	 udział	 kobiet	 w	
usamodzielnianiu	 się,	 większego	 ich	
wpływu	w	działalności	gospodarczej	
i	 przedsiębiorczości.	 Dlatego	 panie	
stanowiły	 zdecydowaną	 większość	
wśród	 uczestników	 konferencji.	
Wzięli	 w	 niej	 udział	 przedstawiciele	
władz	 powiatowych	 i	 gminnych,	
a	 wśród	 nich	 Radosław	 Roszkowski	
–	 starosta	 prudnicki,	burmistrzowie:	
Prudnika	–	Franciszek	Fejdych	i	Bia-
łej	-	Arnold	Hindera,	Danuta	Lewan-
dowska	–	kierowniczka	prudnickiego	
Powiatowego	 Urzędu	 Pracy.	 Obecni	
byli	 również	 dziennikarze	 Telewizji	
i	Radia	Opole	oraz	prasy	lokalnej.	
	 Mówi	 posłanka	 Janina	 Okrągły:	
-	 Celem	 naszego	 kobiecego	 spotka-
nia	 było	 pokazanie	 ile,	 my	 kobiety	
potrafimy	zrobić,	na	co	nas	stać,	jakie	
mamy	 predyspozycje	 i	 możliwości.	
Trzeba	 je	 odkrywać	 i	 wykorzystać,	
wzajemnie	 wspierać	 się,	 korzystać	
z	 doświadczeń	 innych	 i	 pokazywać,	
że	 stać	 nas	 na	 wiele,	 że	 nie	 jesteśmy	
gorsze	 od	 mężczyzn,	 bo	 czasem	
mamy	więcej	wahań,	czasem	brakuje	
nam	odwagi	i	przebojowości.
	 W	dyskusji	wzięło	udział	wiele	pań	
z	terenu	powiatu	prudnickiego,	które	
realizują	 przedsięwzięcia	 w	 zakresie	
prowadzenia	 działalności	 gospodar-
czej	 i	 przedsiębiorczości.	 I	 robią	 to	
z	powodzeniem.	
Uczestniczki	były	zgodne	co	do	tego,	
że	 poprzez	 pokazywanie	 dobrych	
przykładów	 należy	 utwierdzać	 się	 w	
przekonaniu,	 że	 kobiety	 są	 świetne	

w	tym	co	robią.	Kilkugodzinna	kon-
ferencja	 upłynęła	 w	 bardzo	 ciepłej	
i	 serdecznej	 atmosferze	 i	 utwier-
dziła	 uczestniczki,	 że	 –	 trawestując	
znane	 powiedzenie	 z	 czasów	 PRL-u	
–	KOBIETA	POTRAFI.
I	taka	jest	prawda.	My	–	dla	potrzeb	
naszej	 lokalnej	 bialskiej	 gazety	 sku-
pimy	 się	 tylko	 na	 wątkach	 dotyczą-
cych	 uczestniczek	 z	 naszej	 gminy.	
Przykładem	 i	 wzorem	 sukcesu	
przedsiębiorczości	 na	 terenie	 bial-
skiej	 gminy	 może	 być	 cukiernia	
Kariny	 Handzik	 z	 Olbrachcic,	 która	
jest	 jedną	 ze	 współzałożycielek	 sto-
warzyszenia	 na	 rzecz	 przyznania	
unijnego	certyfikatu	dla	popularnego	
na	 Opolszczyźnie	 kołacza	 i	 uznania	
go	 za	 produkt	 lokalny	 w	 całej	 Unii	
Europejskiej	i	jego	sprzedaż	nie	tylko	
w	kraju,	ale	również	za	granicą.	
Uczestnicy	 konferencji	 wysłuchali	
z	wielki	zainteresowaniem	wystąpie-
nia	Anny	Myszyńskiej,	która	mówiła	
o	 działalności	 na	 rzecz	 przeciw-
działaniu	 alkoholizmowi	 i	 pomocy	
rodzinom	 dotkniętych	 tym	 proble-
mem.	 W	 jej	 wystąpieniu	 nie	 zabra-
kło	 poczucia	 humoru.	 Wspomniała	
również	o	swojej	działalności	literac-
kiej.	 Dobro,	które	dajemy	 drugiemu	
człowiekowi	 –	 powiedziała	 pani	
Anna	–	zawsze	wraca	do	nas	zwielo-
krotnione.	 Inicjatywa	 prudnickiego	
burmistrza	F.Fejdycha	na	rzecz	utwo-
rzenia	 „Inkubatora	 przedsiębiorczo-
ści”	może	być	również	korzystne	dla	
pań	 z	 Białej	 zainteresowanych	 pro-
wadzeniem	 działalności	 gospodar-
czej.	Budujące	jest	to,	że	w	działania	
te	włącza	się	Powiatowy	Urząd	Pracy	
i	 dziennikarze	 między	 innymi	
z	Radia	Opole.	Więcej	odwagi	drogie	
panie	–	bierzcie	sprawy	w	swoje	ręce.

R.Nowak

Konferencja „Te opolskie dziołchy”

- Jest Pani Poseł inicjatorką konfe-
rencji pod nazwą „Te Opolskie dzio-
uchy”. Jakim motywem kierowała 
się Pani podejmując tę inicjatywę?
-	 Przy	 współudziale	 wicemarszałek	
województwa	 pani	Teresy	 Karolowej	
i	 europosłanki	 Danuty	 Jazłowieckiej	
postanowiłyśmy	 pokazywać	 sukcesy	
kobiet	w	zakresie	przedsiębiorczości,	
ich	dokonania	zawodowe	 i	 to,	że	nie	
są	 w	 tych	 formach	 działalności	 gor-
sze	od	mężczyzn.	Do	naszych	działań	
w	 tym	 zakresie	 dołączyło	 wiele	
innych	 kobiet.	 Te	 przedsięwzię-
cia	 mają	 stanowić	 dobre	 przykłady	
i	pobudzić	kobiety	do	działania,	roz-
woju	własnej	przedsiębiorczości.
- Co złożyło się na to, że pierwsza 
taka konferencja w powiecie prud-
nickim odbyła się W Białej?
-	Myśleliśmy	początkowo	o	jej	zorga-
nizowaniu	 w	 prudnickim	 muzeum	
lub	 w	 Domu	 Kultury	 w	 Prudniku.	
Wybór	 padł	 jednak	 na	 Białą,	 gdzie	
w	 miejscowym	 domu	 kultury	 jest	
odpowiednia	 sala.	 Poza	 tym	 bardzo	
dobrze	 układa	 się	 moja	 współpraca	
z	 dyrektorem	 Rafałem	 Magoszem	
i	paniami	instruktorkami	–	Danusią	
Hejneman	i	Elą	Malik.	
- Jest Pani częstym gościem w Białej 
– skąd ta sympatia do naszej miej-
scowości?
-	 Po	 prostu	 lubię	 Białą,	 tu	 działa	
wspaniała	 Bialska	 Orkiestra	 Dęta,	
wiele	 się	 dzieje,	 organizowane	 są	
liczne	imprezy.	To	cieszy.
- Stąd zapewne Pani aktywność, 
udział w tych imprezach?
-	 To	 mój	 rejon	 wyborczy,	 a	 ja	 chcę	
być	 blisko	 moich	 wyborców.	 To	 mój	
powiat,	 dlatego	 jego	 sprawami	 się	

W Białej
wiele dobrego się dzieje

Rozmowa z Janiną Okrągły – posłanką do Sejmu RP.

interesuję.
- Jaka jest Pani Poseł ocena funkcjo-
nowania bialskiego szpitala?
-	 Szpital	 w	 Białej	 jest	 perełką	
w	 służbie	 zdrowia.	 Ma	 –	 co	 godne	
podkreślenia	-	wspaniałą	kadrę,	dla-
tego	 cieszy	 się	 uznaniem	 pacjentów.	
Olbrzymia	 w	 tym	 zasługa	 doktora	
Juszczyka.	W	dobrym	znaczeniu	tego	
słowa	-	to	jego	szpital.	
- Jak postrzega Pani bialską gminę, 
aktywność lokalnych środowisk 
wiejskich na jej terenie?
-	 Bardziej	 znam	 prudnicką	 gminę,	
której	jestem	mieszkanką,	ale	pozna-
łam	wiele	osób	z	terenu	waszej	gminy.	
Inicjują	oni	wiele	wartościowych	pla-
nów.	Przykładem	może	być	tu	Solec.	
Dzięki	 pani	 Kasi	 Mencler	 działają	
bardzo	dobrze	dwie	 świetlice	 środo-
wiskowe.	Prężne	są	Chrzelice,	dzięki	
działaczowi	z	pasją	Erykowi	Murlow-
skiemu,	 pani	 sołtys	 Danucie	 Roden.	
Oni	 robią	 wiele	 dobrego.	 Efektywna	
jest	 praca	 w	 środowiskach	 wiejskich	
ochotniczych	 straży	 pożarnych,	
w	 których	 –	 co	 szczególnie	 cieszy	 -		
działa	 coraz	 więcej	 kobiet.	 Dobrym	
przykładem	 aktywności	 środowiska	
są	Gostomia	i	Olbrachcice	oraz	Pogó-
rze.	
- Czym zajmuje się pani w Sejmie, 
w jakiej działa sejmowej komisji?
-	 Jestem	 członkiem	 komisji	 polityki	
społecznej	 i	 zdrowia,	 a	 te	 problemy	
interesują	mnie	szczególnie	z	tej	racji,	
że	jestem	lekarzem.	
- Czy praca posła koliduje z Pani 
pracą zawodową.
-	 Tak	 jest	 w	 rzeczywistości	 i	 zdawa-
łam	sobie	z	tego	sprawę.	Odbywa	się	
to	 wszystko	 kosztem	 pracy	 zawodo-
wej.
- Czy wobec tego będzie Pani za rok 
kandydowała w kolejnych wyborach 
do Sejmu?
-	 Tego	 jeszcze	 do	 końca	 nie	 wiem,	
praca	parlamentarzysty	wbrew	obie-
gowym	opiniom	jest	trudna,	zajmuje	
wiele	 czasu.	 Być	 może	 zdecyduję	 się	
jednak	na	kandydowanie.	To	 jeszcze	
wymaga	pewnych	przemyśleń
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Ryszard Nowak

Śluby
Agnieszka Palimąka z Białej i Sebastian Siorak z Białej

- 04.09.2010 r. w Białej
Natalia Król z Górki Prudnickiej i Karol Lisoń z Pogórza

- 04.09.2010 r. w Ligocie Bialskiej
Iwona Goliasz z Brzeźnicy i Grzegorz Grus z Opola

- 04.09.2010 r. w Pogórzu
Aleksandra Bączyńska z Białej i Wojciech Pietrzak z Grodźca 

- 11.09.2010 r. w Białej
Monika Osiewacz z Śmicza i Piotr Dwornicki z Ligoty Bialskiej

- 11.09.2010 r. w Śmiczu
Irena Kucała z Białej i Przemysław Wawrzyński z Rudziczki 

- 18.09.2010 r. w Białej
 Jolanta Nikel z Nowej Wsi Prudnickiej i Sebastian Willim z Chudoby

- 15.09.2010 r. w Solcu
 Anna Sosna z Białej i Tomasz Brodziak z Nysy 

- 21.09.2010 r. w Białej
 Anna Biniasz z Olbrachcic i Krystian Bota z Dębiny

-  22.09.2010 r. w Olbrachcicach
Angelika Kwoczek z Grabiny i Grzegorz Żabiński z Korfantowa 

- 25.09.2010 r. w Grabinie
Maria Pilacińska z Krobusza i Marian Krawczyk z Krakowa 

- 30.09.2010 r. w Białej
Sabrina Nowakowska z Białej i Rafał Kulbicki z Prudnika

- 02.10.2010 r. w Białej
Żaneta Zapotoczna z Kolnowic i Rafał Jagoda z Prudnika 

- 02.10.2010 r. w Kolnowicach
Anna Napora z Radomia i Jan Sosna z Białej 

- 09.10.2010 r. w Białej
Andrea Stroka z Ligoty Bialskiej i Damian Luda z Starej Jamki 

- 09.10.2010 r. w Ligota Bialskiej
Ilona Jamróz z Gliwic i Paweł Skórzak z Węży

- 09.10.2010 r. w Gostomi 

Wyróżnienia dla bialskich rolników
	 W	konkursach	ogłoszonych	przez	Opolski	Ośrodek	Doradztwa	Rolniczego	
w	Łosiowie	bialscy	rolnicy	osiągnęli	kolejne	sukcesy.	Artur	Ernst	z	Krobusza	
w	konkursie	Super	mleko	zajął	II	miejsce.	W	konkursie	wzięli	udział	rolnicy	
–	producenci	mleka	powyżej	9	tys.	litrów	do	54	tys.	litrów	mleka	w	ciągu	roku.	
Natomiast	w	konkursie	Agroligi	w	kategorii	Rolnik	indywidualny		gospodar-
stwo	Karoliny	i	Norberta	Lata	z	Rostkowic	zajęło	również	II	miejsce.	Według	
niepotwierdzonych	 jeszcze	 informacji	 wśród	 laureatów	 w	 konkursie	 Zielone	
Lato	jest	również	Zielona	Zatoka	w	Dębinie.	Gratulujemy.

Kolejny laur dla gminy
	 W	rankingu	Rzecz	o	biznesie	-	dodatku	do	gazety	Rzeczpospolita	w	progra-
mie	 Elita	 zarządzania	 –	 samorząd	 2010	 w	 kategorii	 Gminy	 miejsko-wiejskie	
woj.	opolskiego	–	bialska	gmina	zajęła	III	miejsce	za	Ujazdem	i	Nysą	pokonu-
jąc	 wiele	 większych	 i	 bogatszych	 gmin	 –	 między	 innymi	 Opole,	 Kędzierzyn	
–	Koźle,	Strzelce	Opolskie,	Komprachcice	i	inne.	Na	ocenę	złożyły	się	dokona-
nia	 na	 rzecz	 rozwoju	 infrastruktury	 i	 przedsiębiorczości.	 Bialskim	 władzom	
gratulacje	przekazała	Redakcja	Rzeczypospolitej.
	 Dołączamy	się	również	do	tych	gratulacji.	
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Odczytał	również	akt	nadania	sztan-
daru	 bialskiej	 OSP	 przez	 Zarząd	
Wojewódzki	 Związku.	 Udekorował	
również	 jednostkę	 Złotym	 Znakiem	
Związku	OSP.	Akt	nadania	podpisał	
prezes	 Zarządu	 Głównego	 Związku	
OSP	-	Waldemar	Pawlak.	To	wyróż-
nienie	jest	wyrazen	uznania	dla	wiel-
kiej	ofiarności	jednostki	w	minionym	
studwudziestoleciu.	

	 W	 krótkim	 wystąpieniu	 Henryk	
Spyra	 nawiązał	 do	 historii	 powojen-
nej	bialskiej	OSP.	W	tamtym	okresie	
strażacy	 mieli	 na	 wyposażeniu	 naj-
pierw	Żuka,	potem	stara	20,	stara	25,	
a	 w	 1993	 r.	 pozyskali	 strażacki	 wóz	
bojowy	marki	Mann,	następnie	prze-
kazany	do	OSP	w	Nowej	Wsi.	W	1994	
r.	 otrzymali	 mercedesa	 przystoso-
wanego	 do	 ratownictwa	 drogowego.	
Obecnie	 strażacy	 z	 Białej	 posiadają	
na	 wyposażeniu	 Stara	 244.	 W	 tym	
roku	 pozyskali	 dzięki	 finansowemu	
wsparciu	 bialskich	 władz	 samochód	
bojowy	 IVECO	 przekazany	 przez	
prudnicką	Komendę	Powiatową	PSP.	
W	czasie	uroczystości	 Joachim	Kosz	
-	 przewodniczący	 Rady	 Miejskiej	 w	
Białej	odczytał	uchwałę	Rady	w	spra-
wie	 nadania	 bialskiej	 OSP	 Odznaki	
Honorowej	 „Zasłużony	 dla	 Miasta	
i	Gminy	Biała”.	Na	ręce	prezesa	Hen-
ryka	Spyry	przekazał	nadane	odzna-
czenie.	
	 Bialscy	strażacy	co	znalazło	wyraz	
w	 wypowiedziach	 zaproszonych	
gości	uczestniczą	nie	tylko	w	akcjach	
gaszenia	 pożarów,	 ale	 również	 usu-
waniu	 skutków	 klęsk	 żywiołowych.	

WIEKOWY JUBILEUSZ
Na	przykład	w	maju	br.	brali	udział	w	
akcji	 powodziowej	 na	 terenie	 gminy	
Zawadzkie	 ratując	 dobytek	 i	 mienie	
tamtejszych	mieszkańców.	
Zastępca	 komendanta	 wojewódz-
kiego	 PSP	 Jerzy	 Paluch	 powiedział	
między	innymi:	-	Z	okazji	obchodów	
studwudziestolecia	 Waszej	 jednostki	
i	 wręczenia	 sztandaru	 przyjmij-
cie	 druhny	 i	 druhowie	 gratulacje	

i	 podziękowania	 za	 ofiarność	 i	 trud	
w	 wypełnianiu	 statutowych	 obo-
wiązków.	 Historia	 Waszej	 jednostki	
i	 ludzi	 ją	 tworzących	 w	 całym	 okre-
sie	 jej	 funkcjonowania	 jest	 odzwier-
ciedleniem	 postaw	 w	 chęci	 niesienia	
pomocy	wszystkim,	których	spotkało	
nieszczęście.	 	 Waszą	 działalność	
docenia	 najbardziej	 miejscowe	 spo-
łeczeństwo.	 Rzetelną	 pracą	 i	 ofiarną	
służbą	 zaskarbiliście	 sobie	 uznanie	
władz	i	mieszkańców	nie	tylko	waszej	
gminy.	
	 Andrzej	 Borowski	 -	 prezes	
Zarządu	 Wojewódzkiego	 Związku	
OSP	podkreślił	znaczenie	pracy	stra-
żaków	 w	 dziele	 ratowania	 mienia	
i	 dobytku	 ludzi.	 Wspomniał	 rów-
nież	o	roli	 jaką	spełniali	w	przeszło-
ści	 ci	 strażacy,	 którzy	 już	 odeszli	
na	 wieczną	 służbę.	 -	 Możecie	 spać	
spokojnie	 -	 stwierdził	 A.Borowski	 -	
kiedy	 ochotnicy	 strażacy	 na	 danym	
terenie	 działają	 tak	 jak	 jednostka	
w	Białej.	
	 Zastępca	 komendanta	 powiato-
wego	 PSP	 Tomasz	 Protaś	 przekazał	
gratulacje	 i	 podziękowania	 w	 imie-
niu	 powiatowej	 straży	 pożarnej.	

Powiedział	 między	 innymi:	 -	 Życzę	
Wam	 szanowni	 druhowie	 by	 Wasze	
ogromne	 społeczne	 zaangażowanie	
dawało	 poczucie	 wzorowo	 spełnio-
nego	 obowiązku	 oraz	 było	 źródłem	
zadowolenia	i	satysfakcji.
	 Na	 ręce	 prezesa	 bialskiej	 OSP	
Henryka	 Spyry	 burmistrz	 Arnold	
Hindera	przekazał	życzenia.	
	 -	 Jesteście	 inspiratorami	 wielu	
działań	na	rzecz	 lokalnej	 społeczno-
ści	-	stwierdził	burmistrz	A.Hindera	-		
w	 różnych	 sferach	 działalności.		
Podziękowania	 i	 gratulacje	 dla	 bial-
skich	 strażaków	 obchodzących	 pod-
niosły	 jubileusz	 przekazał	 również	
Edward	 Cybulka	 -	 prezes	 Zarządu	
Powiatowego	 Związku	 OSP	 w	 Prud-
niku.	
	 Po	uroczystości	oficjalnej	na	miej-
scu	obchodów	można	było	spróbować	
tradycyjnej	 strażackiej	 grochówki	
przygotowanej	 przez	 Bernarda	
Webera.	
	 Po	 zakończeniu	 oficjalnych	 uro-
czystości	 poprosiliśmy	 o	 kilka	 słów	
jubileuszowych	 refleksji.	 Zastępca	
komendanta	 wojewódzkiego	 PSP	
Jerzy	 Paluch:	 -	 Tradycje	 strażackie	
są	 mi	 szczególnie	 bliskie.	 Mój	 ojciec	
-	Jan		był	w	latach	siedemdziesiątych	
komendantem,	powiatowej	jednostki	
PSP	w	Prudniku,	następnie	w	Nysie.	
Marian	Oglodek	-	długoletni	strażak:	
-	Obecnie nie jestem czynnym straża-
kiem, ale wchodzę w skład Zarządu 

bialskiej OSP. Jestem członkiem komi-
sji rewizyjnej, cieszę się z naszych suk-
cesów.
Bernard	 Aksman:	 -	 Przez wiele lat 
byłem aktywnym członkiem jednostki. 
Ten jubileusz jest potwierdzeniem, że 
nasze strażackie tradycje mają swoją 
rangę, jesteśmy organizacją cieszącą 
się w lokalnym środowisku uznaniem.

	 Walter	 Staffa	 -	 były	 wieloletni	
prezes	 OSP	 w	 Ligocie	 Bialskiej:	 -	 Ze 
strażą związany byłem przez ponad 
pięćdziesiąt lat. Strażacy stanowią 
jedną wielką rodzinę. Są inicjatorami 
wielu działań na rzecz lokalnej spo-
łeczności. 

 29 września w centrum Biuro-
wym Lubicz w krakowie odbyło się 
seminarium dla samorządowców 
– Europejska Gmina – Europejskie 
Miasto.

	 W	 seminarium	 ze	 strony	
bialskiej	 gminy	 uczestniczyli:	
burmistrz	 Arnold	 Hindera	 i	 prowa-
dząca	sprawy	pozyskiwania	środków	
unijnych	Karina	Deszczka	–	Grelich.	
Wykładowcami	 w	 czasie	 spotkania	
byli	 m.in.	 przedstawiciele	 Minister-
stwa	 Rozwoju	 Regionalnego,	 Banku	
Gospodarstwa	Krajowego,	kancelarii	
prawnych	i	inni,	a	tematyka	ich	pre-
lekcji	 dotyczyła	 środków	 unijnych	
dla	regionów	i	ich	wykorzystania.

	 W	 rankingu	 gmin	 za	 lata	 2007	
–	2010	-	do	końca	pierwszego	półro-
cza	na	71	opolskich	gmin	Biała	zajęła	
korzystną	14	lokatę.
	 Podstawą	 oceny	 były:	 ilość	
i	 wartość	 środków	 finanso-
wych	 na	 zadania	 własne	 gmin,	
w	 tym	 w	 przeliczeniu	 na	 jednego	
mieszkańca.	 Spośród	 gmin	 należą-
cych	 w	 przeszłości	 do	 Ziemi	 Prud-
nickiej	 to	 właśnie	 Biała	 uzyskała	
najwyższą,	 bo	 14	 lokatę	 i	 zdobyła	
wyróżnienie.	 Biała	 zdobyła	 wyróż-
nienie.	Ogółem	bialska	gmina	złożyła	
64	projekty	pozyskując	środki	unijne	
w	wysokości	ponad	3o,260	tys.	zł,	co	
stanowi	kwotę	2.664,83	zł	na	jednego	
mieszkańca.

Na	pozycji	15	w	rankingu	opolskich	
gmin	zakwalifikowane	zostały	Walce		
22	 projekty,	 15.404	 tys.zł	 pozyska-
nych	środków	unijnych	(w	przelicze-
niu	na	mieszkańca	2.023	zł.).
	 Gmina	 Lubrza,	 która	 złożyła	 25	
projektów	 pozyskując	 6.183	 tys.zł	
(1.397,30	 zł	 na	 jednego	 mieszkańca)	
uplasowała	się	na	27	miejscu.
	 Na	 30	 pozycji	 sklasyfikowany	
został	Prudnik	–	30	projektów	29.553	
tys.	zł	pozyskanych	środków	unijnych	
(1.015,34	zł	na	jednego	mieszkańca).
	 Dalsze	 miejsca	 –	 46	 zajęły	 Strze-
leczki,	 52	 –	 Głogówek,	 a	 56	 Korfan-
tów.
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	 Nie	 tak	 dawno,	 bo	 rok	 temu	 była	
konsekracja	kościoła,	przy	czym	pro-
szę	 zwrócić	 uwagę,	 że	 w	 przeszłości	
wiele	 obiektów	 wyburzało	 się.	 Dziś	
wchodzimy	w	lata	w	których	staramy	
się	 coś	budować.	Takim	przykładem	
jest	 obiekt	 Waszego	 Centrum	 Inte-
gracji.
	 Burmistrz	A.Hindera	podziękował	
również	 za	 pomoc	 i	 zaangażowanie	
mieszkańców	 wsi	 w	 działalności	 na	
rzecz	 rozwoju	 miejscowości.	 Zwró-
cił	przy	tym	uwagę	na	osiągnięcia	w	
piłce	nożnej	drużyn	z	Pogórza.	
	 Sołtys	 wsi	 i	 jednocześnie	 radna	
Rady	Miejskiej	Gabriela	Neugebauer	
powitała	 uczestników	 uroczystości,	
między	 innymi	 radnych,	 sołtysów,	
mieszkańców	i	sportowców.	W	krót-
kim	 wystąpieniu	 wyraziła	 przeko-
nanie,	 że	 obiekt	 oddany	 do	 użytku	
będzie	 służył	 wszystkim	 miesz-
kańcom,	 tym	 młodym	 i	 starszym,	
ponieważ	 obiekt	 Centrum	 Integracji	

Wielkie święto w Pogórzu
jest	wizytówką	miejscowości	i	będą	z	
niego	korzystali	wszyscy	mieszkańcy.	
Zwróciła	 uwagę,	 że	 idea	 powstania	
Centrum	 zrodziła	 się	 w	 2008	 roku	
i	 jest	 zasługą	 liderów	 Odnowy	 Wsi.	
Obiekt	 zbudowała	 bialska	 spółka	
Wodociągi	 i	 Kanalizacja.	 G.	 Neuge-
bauer	 przekazała	 dla	 pogórzańskich	
sportowców	 komplety	 ręczników	
frotte.
	 Marek	Kasicz	–	lider	Odnowy	Wsi	
podziękował	 gminie	 za	 działania	 na	
rzecz	powstania	Wiejskiego	Centrum	
Integracji,	 którego	 powstanie	 było	
możliwe	dzięki	finansowemu	wspar-
ciu	 gminy	 i	 funduszom	 unijnym.	
Zapewnił,	że	obiekt	będzie	nadal	roz-
budowywany.	Poinformował	również	
o	planach	przebudowy	boiska	sporto-
wego	na	boisko	wielofunkcyjne.
	 W	 czasie	 obchodów	 Święta	 Pie-
czonego	 Ziemniaka	 można	 było	
skorzystać	 ze	 smakowitej	 golonki	
z	 pieczonymi	 ziemniakami,	

Pół wieku straży w Józefowie

z	 dodatkami	 z	 pysznych	 suró-
wek.	 Nie	 zabrakło	 również	 trady-
cyjnego	 kołacza	 śląskiego,	 kawy	
i	 innych	 napojów.	 Uroczystość	
uświetniły	 występy	 zespołów	 dzia-
łających	 przy	 bialskim	 Centrum	
Kultury	 –	 solistów	 ze	 studia	 pio-
senki	 Iwony	 Preusner	 i	 tancerek	

z	zespołu	PONK	prowadzonego	przez	
Aleksandrę	 Hinderę,	 które	 zdobyły	
przed	 kilkoma	 miesiącami	 tytuły	
mistrzyń	Polski.	
	 Organizatorami	festynu	była	miej-
scowa	 Rada	 Sołecka,	 Stowarzyszenie	
Odnowa	Wsi,	Koło	DFK,	LZS	i	OSP.

	 w sobotnie popołudnie - 18 
września strażacy z Józefowa obcho-
dzili jubileusz pięćdziesięciolecia 
miejscowej OSp. prawdopodobniej 
ochotnicza straż pożarna istniała 
w tej miejscowości już przed wojną, 
ale brak na potwierdzenie tego 
faktu jakichkolwiek dokumentów.	

	 W	 wiejskiej	 kapliczce	 p.w.	 św.	
Józefa	 odbyła	 się	 msza	 św.	 odpra-
wiona	 przez	 bialskiego	 proboszcza	
o.	Franciszka	Bieńka.	W	czasie	mszy	
o.	F.Bieniek	powiedział	m.in.;	- Dzię-
kujemy Bogu za tych wszystkich, 
którzy mieli odwagę takie decyzje nie 
tylko podjąć. ale mieli odwagę takie 
dzieło prowadzić. Modlimy się za 
rodziny strażaków, a także za tych, 
którzy od nas odeszli, wyprzedzili nas 
w drodze do Domu Ojca. W tej ofie-
rze prosimy również Boga o wszelkie 
potrzebne łaski - o zdrowie, Boże bło-
gosławieństwo, o bezpieczeństwo. Pro-
simy również Boga, abyście to dzieło 
dalej sami prowadzili. Żebyście mieli 
odwagę swoich synów, swoje dzieci 
w to dzieło włączać, aby straż mogła 
dalej istnieć.

	 Po	 mszy	 uczestnicy	 uroczystości	
przeszli	 na	 plac	 przed	 remizą,	 gdzie	
proboszcz	 o.	 Franciszek	 Bieniek	
dokonał	 poświęcenia	 umieszczo-
nej	 w	 szklanej	 obudowie	 figury	 św.		
Floriana.	 Obecnych	 powitał	 prezes	
miejscowej	 OSP	 Dariusz	 Gurgul.	
Minutą	 ciszy	 uczczono	 pamięć	
wszystkich	 nieżyjących	 już	 straża-
ków.	 Następnie	 głos	 zabrał	 jeden	 z	
najstarszych	 strażaków	 Jan	 Dering,	
który	 pamięta	 początki	 istnienia	
OSP	w	Józefowie.	Powiedział	między	
innymi:	- W latach pięćdziesiątych w 
naszej wsi wybuchł w jednym z gospo-
darstw pożar. Nie było wówczas łącz-
ności, samochodów, aby zawezwać 
na pomoc inne jednostki. Gasiliśmy 
pożar wiadrami. Na szczęście przybyli 
z pomocą z sikawką ręczną ochotnicy 
z pobliskich Olbrachcic i dzięki temu 
pożar został ugaszony. Postanowi-
liśmy założyć w naszej wsi straż. 
Pojechałem w tej sprawie do Urzędu 
Gminy w Lubrzy, do której wówczas 
należał Józefów i do komendy straży 
w Prudniku. W 1960 r. w tej sprawie 
zwołane zostało zebranie wiejskie 
z udziałem władz gminnych i przed-
stawicieli straży z Prudnika. Powo-
łana została straż, której prezesem 
zostałem ja i sprawowałem tę funkcję 
do 2006 r. Naczelnikiem OSP został 
Gerhard Król, a po jego wyjeździe 
Herbert Król. J.Dering	 wspomniał	
również,	 że	 pierwsi	 strażacy	 dys-
ponowali	 sikawką	 ręczną	 i	 syreną	
alarmową.	 Już	 wkrótce	 udało	 im	 się	
ugasić	 kolejny	 pożar	 w	 Józefowie.	
Sprzęt	 był	 przechowywany	 w	 szopie	
u	 jednego	 z	 miejscowych	 rolników.	
Po	kilku	latach	straż	otrzymała	moto-
pompę	 i	 wybudowany	 został	 zbior-
nik	 przeciwpożarowy.	 Zbudowana	
została	 również	 remiza	 strażacka,	
a	 strażacy	 otrzymali	 Żuka,	 którego	
posiadają	do	dziś.	Od	stycznia	1996	
r.	 prezesem	 OSP	 jest	 Dariusz	 Gur-
gul,	 a	 po	 śmierci	 naczelnika	 H.Ru-
dolfa	 nowym	 naczelnikiem	 został	

wybrany	Adam	Grise.
	 W	 czasie	 uroczystości	 burmistrz	
wręczył	 strażakom	 list	 gratulacyjny.	
Również	list	gratulacyjny	przekazano	
strażakom	 w	 Józefowie	 od	 Zarządu	
Miejsko	 –	 Gminnego	 Związku	 OSP	
w	Białej.	Na	uroczystości	obecni	byli	
przedstawiciele	 Powiatowej	 Pań-
stwowej	 Straży	 Pożarnej	 pod	 prze-

wodnictwem	 zastępcy	 komendanta	
powiatowego	 PSP	 Tomasza	 Prota-
sia	 oraz	 prezesa	 Zarządu	 Miejsko	
-	 Gminnego	 OSP	 w	 Białej	 -	 Henryk	
Spyra.	
Po	 części	 oficjalnej	 goście	 i	 miesz-
kańcy	 zostali	 zaproszeni	 do	 strażac-
kiej	 świetlicy	 na	 kawę	 i	 tradycyjny	
kołacz	śląski.	
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INICJAtyWA lOkAlNA
 Od maja do września ponad 120 osób z gminy Biała skorzystało z kursów i szkoleń
w ramach projektu „Chcemy być aktywniejsi na rzecz integracji mieszkańców”.

	 Celem	 tego	 projektu	 było	 wspie-
ranie	 rozwoju	 inicjatyw	 na	 rzecz	
aktywizacji	 i	 integracji	 społeczności	
gminy,	 a	 w	 szczególności	 osób	 bez-
robotnych,	 ludzi	 chcących	 podnieść	
swoje	kompetencje	w	zakresie	postaw	
prospołecznych	 i	 zawodowych	 oraz	
sołtysów	i	 liderów	odnowy	wsi.	Pro-
jekt	 tak	 ważny	 i	 potrzebny	 społecz-
ności	 gminy,	 w	 której	 zauważalnych	
jest	 wiele	 niepokojących	 zjawisk	
takich	 jak	 zubożenie	 mieszkańców,	
wzrost	 bezrobocia	 (głównie	 wśród	
młodzieży),	 wyjazdy	 zagraniczne	 w	
celach	 zarobkowych,	 brak	 integra-
cji	 mieszkańców	 do	 działań	 w	 celu	
przeciwdziałaniu	 wykluczenia	 spo-
łecznego	 i	 niewiele	 form	 wsparcia	 w	
postaci	działań	aktywizujących.	
	 Gmina	 ma	 charakter	 rolniczy	 w	
związku	 z	 tym	 głównym	 źródłem	
utrzymania	 społeczeństwa	 jest	 pro-
wadzenia	 gospodarstw	 rolnych.	 Jed-
nak	narastające	problemy	dochodowe	
w	 rolnictwie,	 mało	 stabilna	 sytuacja	
gospodarcza	w	gminie,	brak	nowych	
zakładów	 i	 miejsc	 pracy	 zmuszają	
mieszkańców	 do	 szukania	 alterna-
tywnych	 form	 zarobkowania,	 które	
często	wiążą	się	z	emigracją	głównie	
do	Holandii	i	Niemiec,	ostatnio	także	
do	Anglii.	Zubożenie	i	brak	perspek-
tyw	powodują	alienację	społeczną	co	
jest	zjawiskiem	typowym	dla	małych	
środowisk	 charakteryzujących	 się	
małą	 aktywnością	 mieszkańców	 w	
procesie	 integracji	 i	 podejmowaniu	
działań	zapobiegających	wykluczeniu	
społecznemu,	 uzależnieniom	 i	 prze-
mocy.	Sytuacja	ta	grozi	odizolowaniu	
się	wielu	grup	z	uczestnictwa	w	życiu	
lokalnym,	 z	 obcowania	 z	 innymi	
ludźmi	oraz	aktywności	zawodowej.
	 W	gminie	Biała	istnieją	stowarzy-
szenia	odnowy	wsi,	organizacje	OSP,	
koła	Caritas	itp.,	których	członkowie	
chcą	działać	aktywnie	na	rzecz	swo-
jej	 społeczności.	 Inicjowane	 i	 reali-
zowane	 są	 przez	 nich	 wydarzenia	
kulturalne,	 sportowe;	 podejmowane	
inicjatywy	 zmierzające	 w	 kierunku	
lokalnej	 integracji.	 Ludzie	 ci	 są	 spo-
łecznikami	i	za	swoją	pracę	nie	pobie-
rają	 wynagrodzeń.	 Potrafią	 jednak	
znaleźć	czas	i	energię	do	pracy,	której	
często	nikt	nie	docenia,	albo	docenia	
osób	niewiele,	a	bardzo	często	działa-
nia	podejmowane	w	najlepszej	wierze	
nie	znajdują	zrozumienia	i	akceptacji	
wśród	 mieszkańców	 danej	 miejsco-
wości.
	 Na	 terenie	 bialskiej	 gminy	 na	
30	 sołectw	 funkcję	 sołtysa	 pełni	 11	
kobiet.	Podobnie	sytuacja	wygląda	w	
strukturach	rad	sołeckich	i	organiza-
cjach	 pozarządowych,	 gdzie	 kobiety	
stanowią	 jedną	trzecią	składu	człon-
kowskiego.	 To	 też	 zadaniem	 powyż-
szego	 projektu	 było	 dotarcie	 do	 jak	

największej	 grupy	 kobiet	 (ale	 nie	
tylko)	 zainteresowanych	 podniesie-
niem	swoich	kompetencji	w	zakresie	
postaw	 społecznych	 i	 zawodowych,	
które	są	zaangażowane	w	działalność	
społeczną	 bądź	 chciałyby	 ją	 rozpo-
cząć.
	 Projekt	realizowany	był	głównie	w	
Gminnym	Centrum	Kultury	w	Białej	
gdzie	odbywały	się	warsztaty	rozwoju	
osobistego	czyli	 spotkania	z	psycho-
logiem	i	doradcą	zawodowym.	Można	
było	 też	 w	 tych	 kursach	 skorzystać	
z	 sesji	 indywidualnych.	 Odbyły	 się	
szkolenia	BHP	oraz	z	zakresu	udzie-
lania	 pierwszej	 pomocy,	 w	 których	

uczestniczyli	 głównie	 mężczyźni.	
Bardzo	 ciekawa	 była	 prelekcja	 leka-
rza	na	 temat	 zdrowego	 żywienia	 –	 z	
owocami	 i	 wodą	 mineralną	 na	 stole	
zamiast	 tradycyjnego	 ciasta	 i	 kawy.	
Dużym	zainteresowaniem	(podobnie	
jak	szkolenie	pierwszej	pomocy)	cie-
szył	się	kurs	komputerowy	(2	grupy),	
który	 odbywał	 się	 w	 wyposażonym	
w	 9	 stanowisk	 Wiejskim	 Centrum	
Komputerowym	 w	 Solcu.	 Kobiety	
zainteresowane	były	przede	wszystkim	
warsztatami	 z	 poprawy	 wizerunku	
i	kursem	florystycznym.	Ograniczona	
ilość	 miejsc	 niestety	 nie	 pozwoliła	
z	 nich	 skorzystać	 wszystkim	 chęt-
nym.	Szkoda,	bo	były	to	bardzo	twór-
cze	i	niezwykle	pracowite	spotkania.	
Szkolenia	z	zakresu	organizacji	poza-
rządowych,	 w	 których	 uczestniczyli	
przede	wszystkim	liderzy	i	działacze	
stowarzyszeń	 odnowy	 wsi	 zaowoco-
wały	pomysłami,	które	przy	fachowej	
pomocy	przerodziły	się	w	konkretne	
projekty	 złożone	 wnioskami	 o	 dofi-
nansowanie	 realizacji	 w	 odpowied-
nich	 instytucjach.	 Na	 zakończenie	
uczestnicy	szkolenia	uczestniczyli	w

iNTegracYJNYm SpOTkaNiU 
LiDerÓw i akTYwiSTÓw

„Nie powinniśmy odejść z tej ziemi, 
nie zostawiając śladów,
które polecać będą naszą pamięć 
potomności”

	 Te	 słowa	 wypowiedziane	 przez	
Napoleona	 towarzyszą	 działaniom	
Stowarzyszenia	 Rozwoju	 Wsi	 Wło-
dary.	 Zacytował	 je	 przybyły	 na	
spotkanie	 –	 Krzysztof	 Biernacki	 –	
przedstawiciel	 stowarzyszenia,	 który	
dzielił	 się	 doświadczeniami,	 proble-
mami	 i	 sukcesami	 jakie	 towarzyszą	
im	 w	 realizacji	 podejmowanych	
działań,	 głównie	 w	 pozyskiwaniu	
środków	 i	 pisaniu	 projektów.	 Dru-
gim	 gościem	 mówiącym	 o	 trudnych	
początkach,	 o	 uporze,	 który	 trzeba	
mieć	 i	 o	 tym,	 że	 warto	 działać	 na	
rzecz	 swojej	 wsi	 był	 Ditmar	 Gawli-
sta,	 który	 na	 przykładzie	 wydanego	
po	 raz	 trzeci	 wiejskiego	 kalendarza	
(ze	 zdjęciami	 i	 opisami)	 przedstawił	
dokonania	wsi	Wąwelno.
	 Gospodarze	 po	 przerwie	 na	
poczęstunek	 (placki	 ziemniaczane	
ze	 śmietaną	 i	 kulebiak	 z	 barszczem	
czerwonym)	 przedstawili	 projekty	
stworzone	 w	 trakcie	 szkolenia.	
Odnowa	Wsi	Łącznik	zaprezentowała	
dwa	 projekty.	 Pierwszy	 to	 „Impreza	
wiejska”,	 drugi	 to:	 „Rajd	 rowerowy	
dookoła	 parafii”,	 który	 otrzymał	
wyróżnienie	 w	 konkursie	 ogłoszo-
nym	przez	Ministerstwo	Środowiska	
pt.	 „Nietypowa	 lekcja	 bioróżnorod-
ności”	 w	 kategorii	 projektów	 złożo-
nych	przez	organizacje	pozarządowe	
oraz	 Grabina	 „Babski	 comber”.	 To	
małe	przedsięwzięcia	ale	jakże	ważne	
i	 wielkie	 dla	 lokalnej	 społeczności.	
Mogące	przy	chęciach	i	sprzyjających	
okolicznościach	 w	 niedługim	 czasie	
przerodzić	 się	 w	 imprezy	 ponadlo-
kalne,	 czego	 przykładem	 może	 być	
Muzeum	 Joannitów	 w	 Solcu,	 o	 któ-
rego	nieśmiałych	początkach	(sprzed	
3	 lat)	 i	 teraźniejszości	 z	 fascynacją	
mówił	jego	twórca	-	Józef	Müller.
Prelekcję	 z	 prezentacją	 medialną	 na	
temat	 restrukturyzacji	 chrzelickiego	
zamku	 przedstawił	 Bartosz	 Miodu-
szewski	z	Fundacji	Ortus.	
	 Różne	 sprawy,	 różne	 potrzeby,	
różny	zasięg	działania	i	różne	koszty	
inwestycji	 realizacji	 pomysłów,	 ale	
ten	 sam	 zapał,	 ten	 sam	 błysk	 w	 oko	
łączył	 obecnych	 na	 sali	 ludzi	 pozy-
tywnie	 nakręconych.	 Rozmowom	
i	 dyskusjom	 sprzyjała	 dobra	 kuch-
nia	 Teresy	 i	 Witolda	 Hreczaniuków	
z	 Gostomi,	 którzy	 opowiadając	
o	tradycjach	kulinarnych	społeczno-
ści	 zamieszkujących	 gminę	 -	 zaser-
wowali	 zupę	 szczawiową,	 pieczeń	

ze	 śliwkami,	 ziemniakami	 lub	 kaszą	
gryczaną	 oraz	 zestaw	 domowych	
surówek.	 Były	 też	 chrusty,	 ciasto	
z	 dyni,	 herbata	 miętowa	 i	 kawa.	
W	spotkaniu	uczestniczyło	33	osoby,	
a	 wśród	 nich	 wiceburmistrz	 Białej	
–	Maria	Tomala	–	pomysłodawczyni	
projektu	oraz	prowadząca	spotkanie	i	
szkolenie	liderów	–	Dagmara	Syguła.
	 Ogółem	 w	 dziewięciu	 działa-
niach	 stałych	 projektu	 „Chcemy	 być	
aktywniejsi	na	rzecz	integracji	miesz-
kańców”	 współfinansowanego	 przez	
Unię	Europejską	w	ramach	Europej-
skiego	Funduszu	Społecznego	z	pro-
gramu	 Kapitał	 Ludzki	 wzięło	 udział	
124	 osoby	 i	 ponad	 150	 w	 dwóch	
imprezach	 otwartych.	 Jedną	 z	 nich	
było	 spotkanie	 integracyjne	 pod-
sumowujące	 projekt,	 które	 odbyło	
się	 18	 wrześnie	 pod	 namiotem	 na	
stadionie	 sportowym	 w	 Białej.	 Przy	
śląskim	kołaczu	i	kawie	uczestnikom	
swoje	 umiejętności	 zaprezentowały	
wokalne	i	taneczne	zespoły	działające	
przy	bialskim	ośrodku	kultury.	Z	rąk	
Elżbiety	Malik,	która	była	koordyna-
torem	projektu	i	przez	pięć	miesięcy	
czuwała	nad	jego	prawidłową	realiza-
cją	wszyscy	uczestnicy	projektowych	
szkoleń	i	kursów	otrzymali	specjalne	
certyfikaty.	Potem	wspólnie	bawiono	
się	na	

ŚwiĘcie piwa i gOLONki

	 Zorganizowana	 już	 po	 raz	 trzeci	
w	 Białej	 impreza	 i	 tym	 razem	 była	
udana	 i	 bawiono	 się	 do	 późnych	
godzin	 nocnych.	 W	 programie	
artystycznym	 ze	 śpiewem	 i	 ske-
czami	 wystąpiło	 Śląskie	 Trio	 Piotra	
Szefera	 i	 Duet	 Karo.	 Imprezę	
z	 humorem	 prowadził	 –	 przygoto-
wany	 jak	 zwykle	 na	 tę	 i	 każdą	 inną	
okazję	 -	 Joachim	 Kosz,	 który	 tym	
razem	nie	zostawił	„suchej	nitki”	na	
najliczniejszej	 na	 imprezie	 grupie	
służby	zdrowia,	która	jak	co	roku	od	
samego	 początku	 bawiła	 się	 wspa-
niale.	 Okazję	 do	 świętowania	 mieli	
też	 bialscy	 strażacy,	 obchodzący	
w	 tym	 dniu	 120	 rocznicę	 powsta-
nia	 swojej	 jednostki.	 Po	 pysznej	
grochówce,	 piwo	 i	 golonka	 też	 im	
smakowała.	 Dobrze	 bawili	 się	 też	
-	 w	 przeddzień	 rocznicy	 60	 –	 lecia	
powstania	 –	 z	 dyrektorem	 na	 czele	
pracownicy	 Banku	 Spółdzielczego	
w	 Białej.	 Zabawa,	 muzyka,	 taniec	
to	 jeden	 z	 najlepszych	 sposobów	 na	
integrację	I	przy	zespole	BOOS	(Olaf	
Scholz	 i	 Ewelina	 Wojciechowska)	
bawiono	by	się	z	pewnością	razem	do	
rana,	 gdyby	 nie	 to,	 ze	 wszystko	 ma	
swój	 początek	 i	 koniec.	 Takie	 pro-
jekty	i	taka	zabawa	też.	

Tekst i zdjęcia: Danuta Hejneman
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	 Grypa	(	influenza)	to	choroba	zakaźna	wywołana	przez	wirusy,	które	ata-
kują	górne	lub	dolne	drogi	oddechowe.	Zakazić	możemy	się	drogą	kropelkową,	
tzn.	 poprzez	 wdychanie	 kropelek	 aerozoli,	 powstających	 podczas	 kichania	
i	 kaszlu	 osoby	 zakażonej.	 Grypa	 jest	 jednym	 z	 poważniejszych	 problemów	
zdrowotnych	świata	z	uwagi	na		łatwość	szerzenia	się	oraz	ogromną	zmien-
ność	 wirusów	 w	 wyniku	 zmian	 antygenowych,	 przełamujących	 barierę	
obronną	 człowieka,	 co	 powoduje	 powstawanie	 epidemii,	 a	 nawet	 pandemii	
z	wysoką	śmiertelnością.	
	 Warto	 pamiętać,	 że	 grypa	 to	 coś	 więcej	 niż	 banalne	 przeziębienie,	 jest	
poważną	niedocenioną	chorobą	zakaźną.	W	odróżnieniu	od	choroby	prze-
ziębieniowej	 wywołanej	 innymi	 wirusami,	 grypa	 jest	 chorobą	 o	 cięższym	
przebiegu	 i	 co	 szczególnie	 niebezpieczne	 może	 doprowadzić	 do	 groźnych,	
a	nawet	zagrażających	życiu	powikłań.	Najczęstszym	powikłaniem	jest	zapa-
lenie	płuc	 i	oskrzeli,	wywołane	samym	wirusem,	 jak	 i	bakteriami,	dla	któ-
rych	grypa	„przygotowuje	podatny	grunt”	w	drogach	oddechowych.	Częste	
są	 też	 zapalenia	 ucha	 środkowego,	 które	 mogą	 doprowadzić	 do	 częściowej	
utraty	 słuchu	 (zwłaszcza	 u	 dzieci),	 a	 w	 skrajnych	 wypadkach	 -	 nawet	 do	
głuchoty.	 Rzadsze	 lecz	 groźne	 powikłania	 to	 m.in.	 zapalenie	 opon	 mózgo-
wych	i	mózgu,	zapalenie	mięśnia	sercowego,	zapalenie	mięśni	z	towarzyszącą	
niewydolnością	nerek,	u	małych	dzieci	biegunki,	które	mogą	prowadzić	do	
ciężkiego	odwodnienia.
	 Grypa	 jest	 szczególnie	 groźna	 dla	 małych	 dzieci,	 osób	 po	 65	 roku	 życia	
oraz	osób	cierpiących	na	choroby	przewlekłe.	Powodem	jest	niewykształcony	
(u	dzieci)	lub	osłabiony	układ	odpornościowy	zarówno	z	powodu	wieku	jak	
i	wieloletniej	walki	z	przewlekłą	chorobą.
	 Choroba	 ta	 szkodzi	 szczególnie	 osobom	 cierpiącym	 na	 dolegliwości	
układu	oddechowego	(astma,	przewlekła	obturacyjna	choroba	płuc)	a	także	
pacjentom	z	problemami	kardiologicznymi	czy	cukrzycą.	
				dla	wszystkich	kończy	się	to	wyzdrowieniem.	W	wyniku	powikłań	pogry-
powych	umiera	od	250	tys.	do	500	tys.	osób	rocznie!	W	Polsce	na	sezonową	
grypę	zapada	od	kilkuset	tysięcy	do	kilku	milionów	osób.

	 W	 latach	 2007	 –	 2009	 	 Powiatowa	 Stacja	 Sanitarno	 -	 Epidemiologiczna	
w	Prudniku	zarejestrowała	następujące	liczby	zachorowań	na	grypę	i	grypo-
podobne:

2007r.	–	1061	przypadków	
2008r.	–		506	przypadków	2009r.	–	2599	przypadków	

aby ustrzec się grypy należy:
 - unikać kontaktów z osobami chorymi, 
 - unikać dużych skupisk ludzkich (kino, teatr, środki lokomocji itp.) 
 w czasie wzrostu zachorowań na grypę, 
 - podczas kichania i kaszlu zasłaniać nos i usta, 
 - używać chusteczek jednorazowego użytku, które po użyciu należy 
 wrzucać do koszy,
 - jak najczęściej myć ręce wodą z mydłem

•
•

pomyślmy o zaszczepieniu się 
przeciwko grypie

Jest droga 
i

chodnik
	 W	 2010	 r.	 nową	 nawierzch-
nię	 otrzymała	 droga	 i	 chodnik	
wzdłuż	 placu	 zabaw	 Białej,	
a	 łącząca	 ulice	 1-go	 Maja	
i	Armii	Ludowej.
	 Dzięki	 temu	 na	 tym	 mało	
ruchliwym	odcinku	drogi	dzieci	
mogą	spokojnie	biegać,	a	nawet	
jeździć	na	wrotkach,	oczywiście	
bacząc	 na	 przejeżdżające	 tędy	
od	czasu	do	czasu	samochody.
	 Wdzięczne	mamy	i	ich	pocie-
chy	 dziękują	 za	 to	 władzom	
gminy.

Wraz z nadejściem jesiennych chłodów warto 
pomyśleć o zaszczepieniu się przeciw grypie.

Będzie remont 
Wieży Wodnej

	 O	 planowanym	 remoncie	 Wieży	
Wodnej	 w	 Białej	 pisaliśmy	 już	 kil-
kakrotnie.	 Realizacja	 projektu	 przy	
wsparciu	 ze	 środków	 z	 zewnątrz	 obej-
muje	 remont	 trzech	 zabytkowych	 wież	
–	 dwóch	 w	 Czechach	 i	 tej	 bialskiej.	
Projekt	 jest	wdrażany	przez	stronę	cze-
ską.	 Gmina	 Biała	 nie	 ma	 więc	 wpływu	
na	 te	 działania.	 Jak	 dowiedzieliśmy	
się	 jednak	 w	 pierwszym	 półroczu	 2011	
r.	 prace	 przy	 bialskiej	 Wieży	 Wodnej	
zostaną	 przeprowadzone.	 Planowane	
jest	 uporządkowanie	 wnętrza,	 naprawa	
schodów,	 wykonanie	 podestów,	 dachu	
i	balustrady.	Wieża	otrzyma	nowe	tynki	
zewnętrzne	 i	 uporządkowane	 zostanie	
otoczenie	wokół	zabytku.

Nietypowa lekcja
	 Nietypowa	 lekcja	 różnorodności	 biologicznej	 –	 projekt	 opracowany	
przez	 Stowarzyszenie	 Odnowa	 Wsi	 Łącznik,	 ogłoszonego	 na	 wiosnę	 2010	 r.	
otrzymał	wyróżnienie	Ministra	Ochrony	Środowiska.	Na	konkurs	napłynęło	
51	 prac	 z	 całej	 Polski.	 Wśród	 organizacji	 pozarządowych	 Stowarzyszenie	
Odnowa	 Wsi	 Łącznik	 zgłosiło	 do	 konkursu	 projekt	 pn.	 Poznajemy	 ciekawe	
miejsca	w	okolicy	naszej	wsi,	 jako	formę	nietypowej	 lekcji	dziedzictwa	przy-
rodniczego	 i	 kulturowego,	 w	 którym	 uczestniczyły	 cztery	 pokolenia	 miesz-
kańców	–	najmłodszy	uczestnik	miał	dwa	lata.
	 Ministerstwo	 doceniło	 łącznicki	 projekt	 i	 w	 kategorii	 poznajemy	 lokalną	
różnorodność	 	 biologiczną	 przyznało	 Stowarzyszeniu	 wyróżnienie.	 Zapro-
ponowano	wybór	nagrody	wartości	1.500	zł.	Członkowie	organizacji	wybrali	
sprzęt	 multimedialny.	 O	 organizowanym	 konkursie	 członkowie	 Odnowy	
Wsi	w	Łączniku	dowiedzieli	się	w	czasie	szkolenia	od	Dagmary	Syguły,	której	
składamy	serdeczne	podziękowania.

Prezes
Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik

Dorota Małek

	 Stowarzyszenie	 Odnowa	 Wsi	 Łącznik	 przygotowała	 projekt	 Rodzinne	
wypady	pn.	Poznajemy	ciekawe	miejsca	w	okolicy	naszej	wioski.	Ma	on	cha-
rakter	rodzinnych	wypraw	rowerowych	po	okolicy.	Pierwsza	wyprawa	rowe-
rowa	odbyła	się	w	czerwcu	2010	r.	na	trasie	Łącznik	–	Moszna	–	Urszulanowice	
–	Moszna	–	Ogiernicze	–	Łącznik.	Zakończyła	się	w	Łączniku	przy	wspólnym	
ognisku.	Nie	zabrakło	konkursów	sprawnościowych,	gier	i	zabaw.	Uczestnicy	
wyprawy	mogli	podziwiać	zamek	w	Mosznej	i	przyległy	do	niego	park	z	cen-
nymi	 okazami	 drzew.	 Inicjatorom	 przedsięwzięcia	 należą	 się	 słowa	 uznania	
i	życzenia	dalszych	udanych	wypraw	rowerowych	po	okolicy

Co słychać w Zespole Szkół?
	 Tradycyjnie	 już	 rokrocznie	 uczniowie	 Zespołu	 Szkół	 w	 Białej	 we	 wrze-
śniu	 organizują	 wraz	 z	 nauczycielami	 rajd	 antynałogowy	 na	 Kopę	 Biskupią.	
Uczniowie	przygotowują	transparenty,	są	organizowane	konkursy	o	tematyce	
antynałogowej.	Pod	schroniskiem	na	Kopie	odbywa	się	przywitanie	uczniów	
klas	pierwszych.	Spotkania	odbywają	się	przy	wspólnym	ognisku.	Uczniowie	
przygotowują	 sałatki	 w	 ramach	 propagowania	 zdrowego	 stylu	 życia.	 Na	 ten	
cel	środki	finansowe	szkoła	pozyskuje	od	Gminnej	Komisji	Przeciwdziałania	
Alkoholizmowi.	

	 Uczniowie	kilku	klas	z	Zespołu	Szkół	we	wrześniu	przebywali	w	Katowicach	
na	II	Memoriale	Agaty	Mróz.	Uczestniczyli	w	meczu	siatkówki	pomiędzy	Pol-
ską	 i	Chorwacją,	kibicując	polskiej	drużynie.	Memoriałowi	towarzyszy	akcja	
propagująca	 transplantologię.	 Kilku	 pełnoletnich	 uczniów	 z	 Białej	 oddało	
krew.	Jeszcze	w	tym	roku	szkolnym	jak	informuje	dyrektor	Romana	Wołczyk	
w	szkole	zorganizowana	zostanie	akcja	pod	nazwą	Wampiriada,	która	będzie	
zachęcała	od	oddawania	krwi	ratującej	życie	chorym.

	 Jak	 zapewniła	 nas	 dyrektor	 R.Wołczyk	 w	 Zespole	 Szkół	 nie	 stwierdzono	
żadnego	 przypadku	 zażywania	 przez	 uczniów	 dopalaczy.	 Sprawy	 dotyczące	
szkodliwości	używek	i	środków	narkotycznych	dla	zdrowia	i	rozwoju	młodych	
ludzi	omawiane	są	na	lekcjach	wychowawczych,	biologicznych	i	wychowania	w	
rodzinie.

	 Zespół	szkół	realizuje	w	tym	roku	projekt	pn.	Partnerzy	w	nauce.	Zajęcia	
odbywają	 się	 w	 godzinach	 popołudniowych.	 Realizowane	 są	 różne	 zadania.	
W	ramach	projektu	odbywają	się	festiwale	nauki,	wycieczki,	zajęcia	sportowe.	
Projekt	 jest	współfinansowany	ze	środków	unijnych.	Udział	w	tym	projekcie	
zaproponował	 bialskiemu	 Zespołowi	 Szkół	 Uniwersytet	 Śląski.	 To	 już	 drugi	
kolejny	rok	realizacji	tego	trzyletniego	projektu.	
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	 Kończy	 się	 już	 piłkarska	 jesień,	
niestety	pozostało	nam	ekscytowanie	
się	jedynie	rozgrywkami	na	szczeblu	
podokręgu.	 Smutną	 informacją	 jest	
to,	 że	 zarząd	 Polonii	 Biała	 wycofał	
juniorów	 z	 rozgrywek	 drugoligo-
wych	 –	 jedyną	 drużynę	 rozgrywek	
szczebla	 wojewódzkiego.	 Działacze	
bialskiego	 klubu	 argumentują	 to	
słabymi	 wynikami	 (0:20,	 0:13)	 jak	
i	 nikłym	 zainteresowaniem	
młodzieży	 do	 uprawienia	 piłki	
–	 wszystkie	 mecze	 były	 rozgrywane	
w	niepełnym	składzie.	Ale	nasuwa	się	
pytanie:	 czy	 próbowano	 wszystkich	
sposobów	 aby	 uzdrowić	 juniorską	
piłkę	w	stolicy	gminy?
	 Bardzo	 ciekawą	 sytuację	 mamy	
w	 „bialskiej”	 grupie	 klasy	 B.	 Po	
porażce	 Pogórza	 w	 Kolnowicach	
(spora	niespodzianka)	zwiększyła	się	
liczba	drużyn,	które	mogą	powalczyć	
o	tytuł	mistrza	jesieni.	Obecnie	wszy-
scy	 czekają	 na	 decyzję	 drugiej	 dru-
żyny	 z	 Lubrzy	 która	 oddała	 już	 dwa	
mecze	walkowerem.	Trzeci	walkower	

 Odeszli
 Zwadlo Adrian

ur. 1986 r. zm. 28.08.2010 r. zam. Brzeźnica
Spallek Diter

ur. 1943 r. zm. 02.09.2010 r.  zam. Łącznik
Gruchman Lucja

ur. 1938 r. zm. 03.09.2010 r.  zam. Pogórze
Biskup Aniela

ur. 1948 r. zm. 08.09.2010 r. zam. Mokra
Kozubek Stefania

ur. 1932 r. zm. 15.09.2010 r.  zam. Solec
 Rölle, Alfons

ur. 1941 r. zm. 16.09.2010 r.  zam. Śmicz
Kamecka Zdzisława

ur. 1925 r. zm. 22.09.2010 r.  zam. Biała
Sienkiewicz  Irena

ur. 1931 r. zm. 01.10.2010 r.  zam. Biała
Kułakowska Maria

ur. 1922 r. zm. 13.10.2010 r.  zam. Miłowice
Przywara Martha

ur. 1927 r. zm. 13.10.2010 r.  zam. Łącznik

spowoduje	wycofanie	drużyny	z	roz-
grywek	i	w	grupie	pozostanie	jedynie	
dziewięć	 drużyn.	 A	 regulamin	 sta-
nowi,	że	w	B	klasie	grupa	liczyć	musi	
minimum	10	zespołów.	
	 Na	 pewno	 dużą	 niespodzianka	
jest	 przegrana	 juniorów	 z	 Pogó-
rza	 w	 Dytmarowie	 (1:2).	 Mimo	 to	
nasza	 drużyna	 jest	 na	 czele	 klasy	 A	
i	 miejmy	 nadzieję,	 że	 tak	 zostanie	
do	 zakończenia	 rozgrywek.	 Nie	 ma	
niespodzianek	 natomiast	 jest	 w	 roz-
grywkach	 trampkarskich	 siódemek.	
Z	 kompletem	 zwycięstw	 na	 czele	
tabeli	 po	 rundzie	 jesiennej	 są	 mło-
dzi	 piłkarze	 z	 Pogórza,	 a	 ci	 z	 Białej	
nabierają	doświadczenia	w	inaugura-
cyjnym	sezonie	 i	odnieśli	 już	pierw-
sze	zwycięstwo.	Przebieg	 rywalizacji	
w	 tej	 kategorii	 wiekowej	 dowodzi,	
że	 słuszną	 decyzją	 było	 wyrażenie	
zgody	 na	 grę	 siedmioosobowych	
drużyn.	A	na	pewno	strzałem	w	dzie-
siątkę	było	utworzenie	boiska	w	Bia-
łej	do	tego	typu	rywalizacji.

Czy słuszna decyzja?

Dotychczasowe wyniki
klasa B gr. ii
Ligota	B-Radostynia	–	Biedrzychowice	5:1
Lubrza	II	–	Kolnowice	0:4
Olbrachcice	–	Biała	1:0
Pogórze	–	Chrzelice	4:0
Ligota	 B-Radostynia	 –	 Lubrza	 II	 3:0	
v.o.
Kolnowice	–	Rzepcze	1:3
Zawada	–	Olbrachcice		2:1
Biała	–	Pogórze	1:3
Rzepcze	–	Ligota	B-Radostynia	0:1
Olbrachcice	–	Kolnowice	5:2
Pogórze	–	Zawada	2:1
Chrzelice	–	Biała		1:4
Ligota	B-Radostynia	–	Olbrachcice	2:2
Kolnowice	–	Pogórze	6:4
Zawada	–	Chrzelice	3:0
Biedrzychowice	–	Biała	3:8
Olbrachcice	–	Lubrza	II	3:0	v.o.
Pogórze	–	Ligota	B-Radostynia	2:2

Chrzelice	–	Kolnowice	2:3
Biała	–	Zawada	3:3
Kolnowice	–	Biała	1:1
Ligota	B-	Radostynia	–	Chrzelice	6:0	
Lubrza	II	–	Pogórze	2:13
Rzepcze	–	Olbrachcice	1:2
klasa a juniorów
Pogórze	–	Głogówek	8:0
Dytmarów	–	Pogórze	2:1
Łąka	Prudnicka	–	Pogórze	1:6
Pogórze	–	Lubrza	21:0
Biedrzychowice	–	Pogórze	0:5
Liga trampkarzy
Biała	–	Pogórze	1:27
Czyżowice	–	Biała	3:4
Pogórze		-	Zawada	6:3
Biała	–	Zawada	2:6
Pogórze	–	Czyżowice	5:1
Pogórze	–	Biała	8:2
Biała	-	Czyżowice	3:3
Zawada	–	Pogórze	2:9

jk

 Z prac bialskiej policji
	 We	wrześniu	 i	październiku	2010	 r.	policjanci	 z	Komisariatu	Poli-
cji	 w	 Białej,	 przede	 wszystkim	 dzielnicowi	 odbyli	 osiem	 spotkań	
z	uczniami	szkół	podstawowych	na	terenie	gminy.
	 Tematyka	tych	spotkań	dotyczyła	przede	wszystkim	spraw	związa-
nych	z	zachowaniem	bezpieczeństwa	w	ruchu	drogowym,	zachowaniu	
się	w	kontaktach	z	nieznajomymi	i	w	przypadku	ataków	psów	jak	rów-
nież	kontaktów	towarzyskim	za	pośrednictwem	Internetu.
	 W	spotkaniach	tych	wzięli	udział	nauczyciele	 i	pedagodzy	szkolni.	
Spotkania	objęły	przede	wszystkim	uczniów	klas	I-III.

KRONIKA POLICYJNA
• 7.09.2010r.	 -56-letni	mieszkaniec	wsi	dokonał	zniszczenia	pasa	drogowego	
na	trasie	Olbrachcice	–	Solec.	Trwa	wycenianie	strat.	Fakt	ten	został	zgłoszony	
6.10.
• 14.09.2010 r.	w	Prężynie	sprawca	(58	lat=	groził	słownie	pozbawieniem	życia	
sąsiadowi,	przy	czym	groźba	ta	wzbudziła	obawę,	że	zostanie	spełniona.
• 14.09. 2010 r.	na	trasie	Chrzelice	–	Smolarnia	na	budowie	drogi	W-414	miał	
miejsce	wypadek	w	wyniku	którego	śmierć	poniósł	pracownik	firmy	drogowej	
(47)	i	w	wyniku	odniesionych	obrażeń	ciała	zmarł	w	szpitalu.
• 18.09. 2010 r.	w	Łączniku	motorowerzysta	 (46)	kierował	motorowerem	po	
drodze	 publicznej	 w	 stanie	 nietrzeźwości	 alkoholowej	 wbrew	 orzeczonemu	
zakazowi	prowadzenia	pojazdów	mechanicznych.
• 18.09. 2010 r.	na	trasie	Łącznik	–	Pogórze	sprawca	(18)	kierował	samocho-
dem	po	spożyciu	alkoholu.	
• w dniach 23 – 24.09. 2010 r.	 w	 Prężynie	 złodziej	 wykorzystał	 fakt,	 że	
domownicy	 już	spali	 i	dokonał	kradzieży	w	trzech	budynkach	mieszkalnych	
pieniędzy	 z	 niezabezpieczonych	 w	 sposób	 właściwy	 budynków.	 Jego	 łupem	
padło	22	tys.	zł.
• 25.09. 2010 r.	w	Pogórzu	dziewiętnastolatek	kierował	samochodem	osobo-
wym	pod	wpływem	alkoholu.
• 28.09. 2010 r.	z	obiektu	zamku	w	Białej	skradzione	zostały	grzejniki	c.o.	–	10	
szt.	wartości	1.500	zł.
• w nocy z 28 na 29.09. 2010 r.	w	Łączniku	z	terenu	prywatnej	posesji	skra-
dziono	forda	–	transita	wartości	60.000	zł.
•	Również	w nocy z 28 na 29.09.2010 r.	z	niezabezpieczonego	pomieszczenia	piw-
nicznego	w	Grabinie	skradziono	kosę	i	piłę	spalinową.	Wartość	strat	-	2.800	zł.
• 30.09. 2010 r.	w	Białej	sprawca	(55)	dokonał	kradzieży	energii	elektrycznej	
na	szkodę	Zakładu	Energetycznego	w	Nysie	i	bialskiego	Urzędu	Miejskiego.
•	w nocy z 1 na 2.10. 2010 r.	w	Białej	z	pomieszczenia	piwnicznego	skradziono	
elektronarzędzia	wartości	2.800	zł..
• 10.10 2010 r.	w	Białej	mieszkaniec	(46)	znęcał	się	fizycznie	i	psychicznie	nad	
członkami	rodziny.
• 10.10. 2010 r.	mieszkaniec	Krobusza	(43)	trzymając	w	ręku	rozbitą	butelkę	
groził	pozbawieniem	życia	)podcięciem	szyi	innemu	mieszkańcowi,	przy	czym	
groźba	ta	wzbudziła	uzasadnioną	obawę	jej	spełnienia.
• 11.10.2010 r.	 w	 Białej	 sprawca	 (20)	 dokonał	 kradzieży	 samochodu	 osobo-
wego	wartości	19	 .000	zł,	a	następnie	na	trasie	Dobroszewice	–	Lubrza	 jadąc	
z	 dwoma	 pasażerami	 spowodował	 wypadek	 drogowy.	 Sprawca	 wypadku	 był	
w	 stanie	 nietrzeźwym	 i	 nie	 posiadał	 uprawnień	 do	 kierowania	 pojazdami	
mechanicznymi.
• 12.10.2010 r.	w	Śmiczu	sprawca	(34)	groził	zabójstwem	i	podpaleniem	zabu-
dowań	rodzinnych.	
•	W	omawianym	okresie	policja	zatrzymała	2	pijanych	kierowców	pojazdów	
mechanicznych,	 w	 tym	 samochodowych:	 18.09.	 na	 trasie	 Łącznik	 –	 Pogórze	
(osiemnastolatka)	 i	 2	 kierowców	 motorowerów	 –	 w	 Łączniku	 (46)	 –	 11.10.	 i	
również	 w	 tym	 samym	 dniu	 pijanego	 motorowerzystę	 (41)	 na	 trasie	 Biała	 –	
Olbrachcice	oraz	sześciu	rowerzystów	będących	po	spożyciu	alkoholu:	15.09.	w	
Łączniku	(34),	20.09.	w	Ligocie	Bialskiej,	23.09.	(57),	23.09.	w	Białej	(52),	8.10.	
w	Krobuszu	(18)	i	8.10.	również	w	Krobuszu	(18)	i	12.10.	w	Białej	(22).
• w okresie od 14.09. do 12.10. 2010 r.	na	terenie	gminy	odnotowano	22	kolizje	
drogowe,	w	tym	większość	na	drodze	wojewódzkiej	414	)Biała	–	Chrzelice).

Z	głębi	serca
wyrazy	współczucia	

ZDZISŁAWOWI
KUŁAKOWSKIEMU	

z	powodu	śmierci	
MATKI

składają	Zarząd	i	pracownicy
Spółki	Wodociągi	i	Kanalizacja	

W	Białej

Szczere		wyrazy	współczucia	
dla

KRYSTIANA
HULICZKI 

w	związku	ze	śmiercią	
Najdroższego	Ojca

Składają
Zarząd	i	pracownicy	Spółki

Wodociągi	i	Kanalizacja
w	Białej
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

PODZIĘKOWANIA
Personelowi szpitala – lekarzom i pielęgniarkom, siostrom ze stacji 
opieki Caritas, przedstawicielom stowarzyszeń oraz przyjaciołom 

i znajomym, którzy wspierali mnie w czasie choroby żony 
ś.p.  ANIELI 

oraz okazali pomoc i współczucie 
szczere podziękowanie składa

KAROL BISKUP
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j Ubezpieczenie	dla	właścicieli	

i	posiadaczy	gospodarstw	rolnych

Obowiązkowe,	dotowane	ubezpieczenia	upraw	rolnych	skierowane	
jest	do	rolników.	którzy	zgodnie	u	ustawą	o	dopłatach	do	ubezpie-
czeń	upraw	rolnych	i	zwierząt		gospodarskich	(Dz.U.	z	2005	r.	Nr	
150	poz.	1249	z	późniejszymi	zmianami)	zobowiązani	są	zawrzeć	
umowę	obowiązkowego	ubezpieczenia	upraw	rolnych	ubezpiecza-
jąc	co	najmniej	50	%	powierzchni	upraw,	do	których	zgodnie	z	w/
w	ustawą	przysługują	dopłaty	do	składek	ubezpieczeniowych.

Rolnik	ubezpieczając	swoje	uprawy	ma	do	dyspozycji	5	ryzyk:
gradobicie,
ujemne	skutki	przezimowania,
powódź,
suszę,
wiosenne	przymrozki,

lub	tak	zwany	„Pakiet	Jesień”	w	którego	skład	wchodzą:
	ujemne	skutki	przezimowania,
gradobicie,
wiosenne	przymrozki.

Aby	spełnić	obowiązek	wystarczy	wybrać	tylko	jedno	ryzyko.
Sprawdź	szczegóły	już	dziś.

agent ubezpieczeniowy pzU S.a.
Felicyta augustym

tel. 606 929 434
48-210 Biała, ul. armii Ludowej 2

tel. 77/ 4387 220
e-mail: faugustyn@pzu.pl

Bez względu na pogodę Twoje uprawy są bezpieczne.

•
•
•
•
•

•
•
•
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65 lat minęło

Trzydzieści lat minęło

	 14	października		w	hali	sportowej	
szkoły	odbył	się	uroczysty	apel	o	oka-
zji	jubileuszu.	W	krótkim	wystąpieniu	
Lesław	Czerniak	–	dyrektor	placówki	
powitał	 obecnych	 na	 uroczystości	
uczniów	 i	 nauczycieli,	 życząc	 im	
z	 okazji	 Dnia	 Edukacji	 Narodowej	
i	trzydziestolecia	szkoły	dalszych	osią-
gnięć	 w	 pracy	 zawodowej	 i	 w	 życiu	
osobistym.	 Nauczycielom:	 Teresie	
Szukalskiej,	 Joannie	 Macioł,	 Edycie	
Tuni,	 Liliannie	 Stygienko,	 Korne-
lii	 	 Markowskiej	 i	 Agnieszce	 Barto-
siewicz	 wręczył	 listy	 gratulacyjne	
i	 nagrody	 pieniężne	 za	 szczególne	
osiągnięcia	w	pracy	zawodowej.	
	 	 Następnie	 ponad	 80	 uczniów	
zaprezentowało,	 program	 arty-
styczny,	na	który	złożyły	się	piosenki	
wiersze	 i	 układy	 taneczne	 przygo-
towane	 przez	 nauczycielki	 Kornelię	
Markowską,	 Elżbietę	 Sosnę.	 Joannę	

Pawłowską	i	Teresę	Szukalską.	
15	 października	 miało	 miejsce	 uro-
czyste	 spotkanie	 obecnych	 i	 byłych	
nauczycieli	szkoły	z	władzami	gminy.	
Krótką	 historię	 placówki	 zaprezen-
tował	 dyrektor	 Lesław	 Czerniak.	
Burmistrzowie	 Białej	 –	 Arnold	
Hindera	 i	 Maria	 Tomala	 przekazali	
życzenia	 dla	 obecnych	 na	 uroczy-
stości	 nauczycieli.	 Z	 okazji	 Dnia	
Edukacji	Narodowej	burmistrz	prze-
kazał	 dyrektorom	 placówek	 oświa-
towych	 listy	 gratulacyjne	 i	 nagrody	
pieniężne	 za	 szczególne	 osiągnięcia	
w	 pracy	 z	 uczniami.	 Otrzymali	 je:	
Lesław	 Czerniak	 –	 dyrektor	 PSP	
w	Białej,	Magdalena	Sobczak	–	dyrek-
tor	 Gimnazjum	 w	 Łączniku,	 Janusz	
Siano	 –	 dyrektor	 PSP	 w	 Łączniku,	
Edyta	Bożek	–	dyrektor	Przedszkola	
w	Białej	i	Bernard	Franke	–	dyrektor	
PSP	 w	 Śmiczu.	 Obecni	 mieli	 okazję	

podziwiać	 występy	 artystyczne	 licz-
nej	 grupy	 uczniów.	 Z	 ciepłym	 przy-
jęciem	 spotkał	 się	 występ	 orkiestry	
dętej	 w	 skład	 której	 wchodzą	 byli	
uczniowie	szkoły.	
16	 października	 w	 bialskim	 kościele	
parafialnym	 odbyła	 się	 uroczysta	
msza	 św.	 Z	 okazji	 jubileuszu	 szkoły	
w	intencji	nauczycieli	i	pracowników	
szkoły	oraz	uczniów	i	ich	rodzin.
17	 października	 w	 ramach	 tzw.	
otwartej	 szkoły	 mieszkańcy	 mogli	
obejrzeć	w	holu	placówki	interesujące	
wystawy	 prezentujące	 osiągnięcia	 i	
dorobek	 szkoły	 oraz	 zwiedzić	 pra-
cownie	 przedmiotowe.	 Nie	 zabrakło	
występów	 artystycznych	 w	 wykona-
niu	 uczniów	 oraz	 słodkiego	 poczę-
stunku,	 W	 występach	 uczestniczył	
również	zespół	Fermata	prowadzony	
przez	nauczycielkę	Ewę	Baran.
	 Z	 okazji	 jubileuszu	 trzydzie-
stolecia	 wydany	 został	 okoliczno-

ściowy	numer	szkolnego	czasopisma	
„Uczniak”.	 Zawiera	 on	 wiele	 inte-
resujących	 informacji	 z	 minionego	
trzydziestolecia,	 a	 między	 innymi	
dotyczących	 historii	 szkoły,	 pro-
wadzonych	 zajęć,	 imiona	 i	 nazwi-
ska	 byłych	 i	 obecnych	 nauczycieli.	
Wydawcy	 gazetki	 zadali	 sobie	
trud	 wymienienia	 nazwisk	 ponad	
trzystu	 uczniów	 wyróżniających	
w	 latach	 1980	 –	 2010	 osiągnięciami	
w	nauce	(średnia	ocen	powyżej	4,75).	
„Uczniak”	 zawiera	 również	 kilka	
zdjęć.	Czasopismo	było	sprzedawane	
podczas	 trwania	 szkolnych	 uroczy-
stości,	 a	 dochód	 ze	 sprzedaży	 zosta-
nie	przeznaczony	na	dofinansowanie	
zakupu	wózka	inwalidzkiego	dla	nie-
pełnosprawnego	 ucznia.	 Jubileusz	
trzydziestolecia	 szkoły	 zapewne	 na	
długo	 pozostanie	 w	 pamięci	 uczest-
ników	uroczystości.

Kolejny sukces Pogórza

	 W	 2009	 r.	 w	 konkursie	 „Piękna	
Wieś	 Opolska”	 organizowanego	
przez	Urząd	Marszałkowski	w	Opolu	
w	kategorii	Najlepszy	start	w	Odno-
wie	Wsi	-	Pogórze	zdobyło	wyróżnie-
nie	za	 inicjatywy	na	rzecz	 lokalnego	
środowiska.	 W	 2010	 r.	 Pogórze	 zdo-
było	 również	 wyróżnienie	 w	 kate-
gorii	 „Ocalić	 od	 zapomnienia”	 za	
zagospodarowanie	 placu	 wiejskiego	
poprzez	 odkopanie	 porzuconego	
na	 łące	 kamienia	 z	 istniejącego	
w	przeszłości	wiatraka	–	młyna	oraz	
przeniesienia	 go	 do	 miejsca	 publicz-
nego	w	centrum	wsi.	Przedsięwzięcie	
dotyczyło	 wykonania	 i	 umieszcze-
nia	 na	 placu	 makiety	 wiatraka	 oraz	
tablicy	 informacyjnej	 z	 jego	 historią	
oraz	 wytyczenie	 ścieżek	 i	 skwerów,	

zamontowanie	ławek	oraz	ozdobienie	
kwietnikami	 wiekowego	 drewnia-
nego	wozu.
	 16	października	w	Starych	Siołko-
wicach	z	udziałem	władz	wojewódz-
kich	 odbyło	 się	 uroczyste	 wręczenie	
laureatom	w	poszczególnych	katego-
riach	 konkursu	 nagród	 pieniężnych	
i	 wyróżnień.	 	 Tegoroczna	 nagroda	
w	 kwocie	 2.000	 zł	 –	 jak	 informuje	
jedna	z	liderek	Odnowy	Wsi	w	Pogó-
rzu	–	Gabriela	Neugebauer	–	jak	rów-
nież	 nagroda	 pieniężna	 z	 ubiegłego	
roku	zostanie	przeznaczona	na	wkład	
własny	 wsi	 na	 realizacjię	 projektu	
małej	 architektury.	 Projekt	 wyko-
nają	studenci	Wydziału	Architektury	
z	nyskiej	uczelni.	

65 lat minęło

 Pracownicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Białej na spotkaniu z okazji 65 - lecia spółdzielni.
 Historię i dzień dzisiejszy GS przedstawimy w kolejnym 
wydaniu gazety.

Hildegarda
i Augustyn Rusz
zam.	Biała,	ślub:	08.10.1960	r.

Jubilatom najserdeczniejsze życzenia długich 
lat życia i zdrowia składa Burmistrz Białej

złote Gody


