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Szkoły podstawowe do przekształcenia
	 W	 2011	 r.	 planowane	 jest	
przekształcenie	 czterech	 małych	
wiejskich	szkół	podstawowych	na	
terenie	bialskiej	gminy	(Radosty-
nia,	 Gostomia,	 Pogórze	 i	 Śmicz)	
w	oddziały	filialne	z	klasami	I	-	III.	
Sprawy	 reorganizacji	 placówek	
oświatowych	 na	 terenie	 gminy	
były	 omawiane	 na	 zebraniach	
wiejskich	z	udziałem	przedstawi-
cieli	władz	i	rodziców	dzieci.
	 Program	 racjonalizacji	 sie-
ci	 placówek	 szkolnych	 na	 te-
renie	 gminy	 Biała	 przewiduje	
utworzenie	 w	 miejsce	 czterech	
dotychczasowych	 sześciokla-
sowych	 szkół	 filii	 obejmujących	
klasy	 I	 -	 III.	 Propozycje	 te	 prze-
widują	 utworzenie	 na	 terenie	
gminy	 dwóch	 centrów	 szkolno		
–	przedszkolnych.

ciąg dalszy na str. 4
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	 Przedstawiamy	 bilans	 doko-
nań	 sołectw	 w	 minionej	 kadencji	
(lata	 2007	 –	 2010).	 Informacje	 o	 za-
kresie	prac	wykonanych	w	kolejnych	
piętnastu	 sołectwach	 zaprezentuje-
my	 w	 marcowym	 wydaniu	 „Panora-
my	Bialskiej”.
	 Przedstawimy	 również	 informa-
cję	o	przebiegu	zebrań	sprawozdaw-
czo	–	wyborczych	w	sołectwach,	któ-
re	odbwają	się	w	okresie	od	11.01.	do	
1.03.	2011	r.

Miniona kadencja w sołectwach

ciąg dalszy na str. 2
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Miniona kadencja w sołectwach
JÓZEFÓW
	 W	 poprzedniej	 kadencji	 nową	
nawierzchnię	 położono	 na	 drodze	 w	 kie-
runku	 ujęcia	 wody	 pitnej	 na	 odcinku	 ok.	
1.000	 m.	 Zlikwidowane	 zostały	 dziury	 na	
drogach	 Dobroszowice	 –	 Józefów	 i	 w	 kie-
runku	Starego	Miasta	w	Białej.	Na	odcinku	
ok.	150	m	oczyszczono	rów	za	remizą	stra-
żacką.	 Wybudowano	 nowe	 chodniki	 na	
odcinku	ponad	250	m	oraz	zbudowano	sześć	
studzienek	 odprowadzających	 wodę	 desz-
czową.	W	pracach	tych	szczególnym	zaan-
gażowaniem	 wykazali	 się	 Bernard	 Rudolf,	
Walter	Czaja	i	Edward	Klose.
RADOSTYNIA
	 W	 2007	 r.	 po	 raz	 pierwszy	 w	 Rado-
styni	 zorganizowano	 na	 boisku	 sporto-
wym	festyn.	Od	czterech	 lat	organizowane	
są	 spotkania	 z	 okazji	 odpustu,	 połączone	
z	 poczęstunkiem.	 We	 wsi	 odbywają	 się	 co	
roku	 octoberfesty,	 obchody	 Dnia	 Kobiet,	
palenie	 żuru,	 zabawy	 karnawałowe	 i	 inne	
okazjonalne	 spotkania.	 W	 okresie	 spra-
wozdawczym	 oczyszczone	 były	 rowy	
i	 przepusty	 drogowe,	 do	 miejscowej	
kapliczki	 zakupiono	 kwietniki,	 odnowiono	
elewację	 miejscowej	 remizy	 strażackiej,	
pomieszczenia	 świetlicowe	 i	 toalety.	 Zain-
stalowane	zostały	w	remizie	nowe	grzejniki,	
Wszystkie	imprezy	odbywające	się	w	Rado-
styni	 są	 udokumentowywane	 materiałami	
zdjęciowymi.	
LASKOWIEC
	 Wykonano	 chodnik	 pomiędzy	 dzwon-
nicą,	a	pomnikiem	oraz	od	przystanku	PKS	
do	świetlicy.	Na	części	dróg	gminnych	poło-
żony	został	nowy	asfalt	na	odcinku	kilkuset	
metrów,	zakupiona	została	kostka	brukowa	
na	wyłożenie	placu	przy	dzwonnicy,	oczysz-
czona	 została	 kanalizacja	 przeciwburzowa.	
KOLNOWICE
	 Wyłożony	nową	kostką	został	plac	przy	
kościele,	 plebanii	 i	 kaplicy	 (150	 m	 kw.),	
z	inicjatywy	mieszkańców	utwardzono	drogę	
prowadząca	 do	 budynków	 na	 tzw.	 Koko-

cie.	 Nową	 nawierzchnię	 otrzymała	 droga	
gminna	(koszt	64	tys.	zł),	zakupiono	meble	
dla	miejscowego	Koła	Gospodyń	Wiejskich	
ze	 środków	 funduszu	 Odnowy	 Wsi,	 odno-
wiono	wieżę	strażacką	za	środki	z	funduszu	
sołeckiego,	urządzono	plac	zabaw.	
OTOKI
	 Zakupione	zostały	krzesła	do	świetlicy	
wiejskiej	i	dwie	skrzynie	przeciwpożarowe.	
Zakupiono	również	rury	z	przeznaczeniem	
na	 remont	 przepustów	 drogowych.	 Poło-
żono	nową	nawierzchnię	asfaltową	na	dro-
dze	powiatowej	prowadzącej	przez	wieś.
GRABINA
	 Wymienione	zostały	dreny,	oczyszczone	
rowy	przydrożne.	Przeprowadzono	odwod-
nienie	 kościoła	 i	 plebanii,	 utwardzono	
plac	 przed	 kościołem,	 oczyszczono	 brzegi	
potoku	oraz	rowy	na	odcinku	250	m	w	Kolo-
nii	 Otockiej.	 Wzmocnione	 zostały	 skarpy	
nad	przepływającym	przez	wieś	potokiem.	
Przeprowadzono	 remont	 remizy	 strażac-
kiej,	 budynek	 został	 ocieplony	 i	 odmalo-
wany.	 Przeprowadzono	 remont	 obiektu	
byłej	 szkoły,	 między	 innymi	 wymieniono	
więźbę	dachową	i	przeprowadzono	remont	
schodów.	
MIłOWICE
	 W	 poprzedniej	 kadencji	 przeprowa-
dzony	został	remont	dachu	obiektu	strażac-
kiej	remizy	i	malowanie	pomieszczeń.	Roze-
brany	został	stary	budynek,	a	na	tym	terenie	
powstał	plac	zabaw	dla	dzieci.	W	wiejskiej	
świetlicy	 położono	 płytki	 podłogowe	 oraz	
zamontowano	 piecyk	 grzewczy.	 Zaczęto	
również	 przeprowadzanie	 zagospodarowa-
nia	terenu	przed	miejscową	kaplicą.	
ŚMICZ
	 W	2007	r.	wieś	zorganizowała	dożynki	
gminne.	 Korona	 żniwna	 wykonana	 przez	
mieszkanki	 wsi	 zajęła	 pierwsze	 miejsce	
w	 gminnym	 konkursie	 koron	 oraz	 wyróż-
nienie	 w	 konkursie	 koron	 w	 Łosiowie.	

Przeprowadzona	 została	 zbiórka	 zboża	
i	 siana	 dla	 pogorzelca	 –	 rolnika	 w	 Górki	
Prudnickiej.	Przeprowadzono	remont	świe-
tlicy,	 przy	 aktywnym	 włączeniu	 się	 w	 te	
prace	 miejscowych	 strażaków.	 Zakupiono	
kosiarkę	do	trawy	i	zbudowano	mały	maga-
zyn	 na	 sprzęt	 do	 porządkowania	 terenu.	
Skarpa	przy	drodze	została	uporządkowana	
i	 zagospodarowana.	 Odmalowany	 został	
przystanek	 PKS,	 wykonana	 gablota	 infor-
macyjna,	 zakupiono	 kamień	 na	 utwardze-
nie	dróg	polnych.
WASIłOWICE
	 Przeprowadzono	wycinkę	drzew	w	kie-
runku	 Ligoty	 Bialskiej.	 Uporządkowany	
został	 teren	 przy	 pomniku	 poległych	 oraz	
odnowiono	 tablicę	 z	 nazwiskami	 miesz-
kańców	 wsi	 poległych	 w	 czasie	 obu	 wojen	
światowych.	 Posprzątany	 został	 teren	
wokół	 starej	 świetlicy.	 Zakupiono	 kamień	
na	utwardzenie	dróg	polnych,	wyposażenie	
do	wiejskiej	świetlicy	oraz	telewizor.	Napra-
wiono	 drogę	 w	 kierunku	 Ligoty,	 a	 w	 kie-
runku	Otok	wykopano	rowy	odwadniające.
LIGOTA BIALSKA
	 Oczyszczona	 została	 przepływająca	
przez	Ligotę	rzeka	Białka	na	odcinku	1.200	
m	oraz	rów	na	odcinku	800	m.	Na	rów	tzw.	

stawowy	 zakupiono	 kręgi	 betonowe,	 które	
następnie	zostały	ułożone.	Do	szatni	sporto-
wej	na	boisku	doprowadzono	energię	elek-
tryczną,	pomalowano	pomieszczenia	świe-
tlicy	 wiejskiej.	 Wykonany	 został	 namiot	 i	
podest	 do	 niego	 z	 myślą	 o	 organizowaniu	
wiejskich	 imprez.	 Jednak	 Zarząd	 miejsco-
wego	LZS	i	bialski	burmistrz	nie	zgodzili	się	
aby	 stanął	 on	 ˛na	 zaplanowanym	 miejscu,	
ponieważ	wymagałoby	to	przesunięcia	bra-
mek	na	terenie	boiska.
ChRZELICE
	 Zakupione	 zostały	 urządzenia	 na	 plac	
zabaw	 dla	 dzieci.	 Uporządkowano	 	 teren	
wokół	boiska	LZS,	wyrównano	teren	przy-
legły	oraz	wysiano	trawę.	Na	teren	przyległy	
do	boiska	doprowadzona	została	 instalacja	
elektryczna,	dokonany	został	remont	szatni.	
Zakupiono	i	zamontowano	zestaw	huśtawek	
na	placu	zabaw.
	 Zadaszony	 został	 taras	 na	 zapleczu	
Wiejskiego	Centrum	Kultury,	pokryto	papą	
dach	 budynku	 gospodarczego	 i	 wykonano	
wiele	innych	prac	na	tym	terenie.	Przepro-
wadzono	wiele	prac	porządkowych,	w	tym	
uporządkowano	chodnik	przy	boisku	spor-
towym.	

Zebranie w Radostyni

Zebranie w Ligocie Bialskiej Zebranie w Kolnowicach

Zebranie w Wasiłowicach

Zebranie w Miłowicach

Zebranie w Chrzelicach
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Anna Myszyńska

Ciałżko	 mają	 kobiety	 w	 tych	 nowych		
czasach.	Muszą	se	łobuczyć	jak	synki,	

wyglądać	 jak	 dziołchy,	 myśleć	 jak	 chopi,	
a	 robić	 jak	 konie.	 Tak	 pisała	 Elizabeth	
Taylor,	 aktorka	 amerykańska,	 a	 łona	 wie-
działa	 co	 pisze,	 bo	 miała	 pięć	 chłopów,	
a	 możno	 i	 sześć,	 bo	 przestała	 rachować.	
Łona	 też	 wiedziała,	 iż	 jest	 ładnoł,	 choć	
miała	za	krótkie	nogi,	za	wielkie	stopy	i	za	
szerokie	 biodra	 i	 iberchaupt	 jest	 za	 ruboł.	
A	jednak	była	w	mojej	młodości	uznanoł	za	
nołpiękniejsza	kobieta	na	świecie.	
	 Może	 myślicie,	 co	 nołs	 kobiety	 na	 wsi	
mogą	 obchodzić	 aktorki.	 Do	 kina	 my	 pier-
wyj	nie	miały	wiela	czasu	chodzić,	a	teraz	na	
telewizor	tyż	wdycki	nie	idzie	kukać,	ale	joł	
se	aż	dziwowała,	jak	mi	rołz	znajoma	ze	wsi	
padała,	iż	te	filmy	są	teraz	takie	łunakie,	nie-
wiela	wert.	Bo	jeszcze	dołwnij	ech	widziała	
richtich	fajny	film,	to	jednak	musiała	łoglą-
dać,	ni?	Kaj	grała	Zofii	Loren.	 Joł	ci	padoł,	
łona	tał	w	tyj	filmie	była	takoł	ajnfachowoł,	
richtich	eine	Frau	und	Mutter	w	takij	szyrci	
obleczonoł,	tak	jak	my.	A	wiesz	co	łona	miała	
komedyje	z	tyj	swoji	chopał?	Łon	tał	był	fest	
zaplątany	w	jakiś	machszaftach	i	go	erpreso-
wali,	iż	mu	te	synki	porwią,	jak	nie	zapłaci	tał	
jakiś	wielkich	pieniądzy.	Bo	mieli	dwóch	syn-
ków,	to	łona	musiała	uciec	do	auslandu	z	nimi.	

Co	ta	strachu	pożyła,	ale	Ponbóczek	ji	jakoś	
pomógł	i	tyj	dzieciom	se	nic	nie	stało.	Tak	iż	
kobiety	nawet	starsze	na	wsi	se	też	interesi-
rują	 wielkimi	 aktorkoma,	 iże	 nie	 mają	 one	
tak	ajnfach,	jak	to	widać	na	filmie.
	 Zajś	 inszoł	 znajomoł	 zaczła	 mi	 spo-
minać,	 jakoł	 to	 moda	 pierwyj	 u	 mło-
dych	 dziołchów	 i	 kobiet	 była.	 Bo	 łona	 jesz-
cze	 wtedy	 była	 menszoł	 i	 to	 zaczła	 tak.	
Wiecie	my	szły	z	kościoła	za	tymi	panioma	i	
se	dziwały,	jakie	łony	miały	fajne	szczewiki,	
takie	 krołfleki	 jak	 kelchy.	 Zajś	 insze	 miały	
takoł	 farba	 jak	 szlanga,	 a	 zajś	 niechtore	
brołnne,	 fajne	 pończochy	 do	 tego,	 kostimy	
obleczone,	 jak	 już	 tak	 na	 wiosnał.	 Ale	 jak	
było	 ciepło,	 to	 szły	 w	 klejdach,	 a	 jak	 zim-
niej	to	miały	te	zomermantly	i	kożdoł	miała	
czołpka	na	gowie.	
	 Pamiałtoł,	 iż	 ta	 jedna	 mioła	 czornoł	
i	małe	 różyczki	naobkoło.	 Jedna	zajś	miała	
bronną	 czołpka,	 insza	 zajś	 biełą.	 To	 były	
sztyry	 takie	 komratki,	 co	 szły	 do	 kupy	
z	tego	kościoła.	Biołe	kragle	miały	od	bluzy	
tak	 fajnie	wyłożony,	 taszki	pasowne,	 to	my	
se	wdycko	myślały,	te	małe,	kiedy	baniemy	
takie	wielkie,	coby	se	też	tak	fajnie	łoblec.	A	
wiecie	że	łone	na	keło	by	nie	siedły,	bo	toby	se	
wszystko	pognietło,	choć	do	kościoła	miały	
dwa	kilometry,	to	musiały	iść	piechty.	Ach	te	

Dzień Kobiet 
 W styczniowym wydaniu Pano-
ramy Bialskiej podaliśmy składy rad 
sołeckich  wybranych na zebraniach 
wyborczych w sołectwach Wików, 
Olbrachcice i Gostomia. W obecnym 
wydaniu gazety podajemy składy rad 
sołeckich w kolejnych dwunastu miej-
scowościach naszej gminy. Składy 
rad sołeckich wybranych w piętnastu 
dalszych miejscowościach w okresie 
od 15.0�. do 1.0�.�011 r. podamy 
w marcowym wydaniu gazety. 

Sołectwo Józefów
Walter Czaja (sołtys), Bernard Rudolf,
Robert Czaja, tadeusz Dąbrowski,
 Adam Grise.

Sołectwo Ogiernicze
teresa Rosenberg (sołtys),
Aneta Kamrat, Sabina uliczka,
Jan Mazur, Rudolf Józef,
Alfred Honczek.

Sołectwo Radostynia
Lidia Cziomer (sołtys),
Jan Cebula, Robert Stawicki,
Jan Niemiec, Zbigniew Dwornicki,
Jan Bajorek, Sylwia Góreczka,
Aneta Zwadło.

Sołectwo Laskowiec
Zbigniew Baniak (sołtys),
Sebastian Szuster, Stanisław Rola,
Bernadeta Bartnik. 

Sołectwo Kolnowice
Zbigniew Wróblewski (sołtys),
Józef Styra, Marzena Dwojak,
Damian tarnowski,
Artur Sztechmiler.

Sołectwo Otoki
Krystyna Stawicka (sołtys),
Sebastian Pella, Krystian Bryndza,
 Karina Mochnik, Jan Apostel.

Sołectwo Grabina
Joanna Słowińska (sołtys),
Wojciech Ziarko, tomasz Kwoczek,
Mariusz Kwoczek, Sabina Walczyk.

Sołectwo Miłowice

Jan Puchała (sołtys),
Dawid Redziak, Józef Kułakowski,
Krystyna Puchała, Bernadeta taradaj.

Sołectwo Śmicz
Barbara Wilczak (sołtys),
Józef thillman, Marcin Schulz,
Robert Suchy, Sebastian Kollek.

Sołectwo Wasiłowice
Antoni Piecha (sołtys),
Franciszek Badura, Rajmund Plicko, 
Leonard Mencler, Bernard Barysz.

Sołectwo Ligota Bialska
Leonard Kusber (sołtys),
Erhard Wilde, Henryk Kostka,
 Krzysztof Maćków, Marcin Weis.

Sołectwo Chrzelice
Mirosław Dąbrowski (sołtys),
Andrzej uliczka, Ewa Wierzbicka,
Henryka Pielka, Michał Ofiera.

Składy rad 
sołeckich

czołpki,	to	były	te	kunst	rose,	jedna	to	miała	
czornoł,	taką	wiałkszą	i	ta	krępa	na	boku	tak	
zawinionoł	 i	 jyno	 jedna	 miała	 czerwiono	
róża	na	boku.	
	 Ale	 te	 czołpki	 zajś	 idą	 nazołd,	 padała.	
Już	teraz	w	kościele	ech	jedną	widziała.	Już	
też	 miała	 genał	 tak	 podwinioną,	 jak	 pier-
wyj.	 Jezdereczku,	 jak	 my	 musiały	 pierwyj	
szanować	 ten	 łobóczek.	 Co	 do	 kościoła,	 to	
do	kościoła,	co	doma	to	doma.	I	na	muzykał	
miały	my	zakołzane	w	tyj	iść	co	do	kościoła.	
Rołz	ech	miała	taki	zamtklajd,	toch	musiała	
stełć	 kole	 ławki,	 bo	 siednąć	 ni,	 bo	 by	 se	
pogniet.	Pamiantała	też	jeszcze	ta	kobieta	te	
kajlszuły,	 to	 są	 szczewiki	 z	klinał	 i	obszyte	
płótnał.	Joł	je	tyż	pamiałtoł,	były	takie	leguś-
kie.	A	bestusz	były	z	płótna,	bo	skóra	szła	na	
szczewiki	dloł	wojska.
	 Tela	mi	narozprawiała	 ta	kobieta,	 a	 joł	
z	 dzieciństwa	 pamiałtoł	 taki	 wic	 na	 temat	
tych	kapeluszy,	tych	czołpek.	Iże	szoł	synek	
z	mutrał	na	spacer.	Przed	nimi	szła	starszoł	
kobieta,	co	miała	na	gowie	wielkoł	czołpkał	i	
połno	różów	naobkoło.	Synek	kuknoł	na	nią	
i	padoł	–	taki	staryj	krzołk	i	moł	tela	róż.	
	 Jak	idzie	o	kapelusze	to	łońskiego	roku	
była	tu	w	lato	znajomoł	z	Rajchu	na	urlopie	
i	padała	mi,	 iże	niedołwno	wyciepła	sztyry	
kapelusze,	 co	 tak	 jak	25	 lołt	 z	Polski	wezła	
je	mit,	tak	w	tyj	katągu	leżały	i	ani	rołz	nie	
miała	je	na	gowie		 Joł	se	też	bardzo	rada	
stroiła	do	kapeluszy	i	do	dziś	moł	cały	szta-
pel	 w	 roztomajitych	 farbach	 i	 połrał	 razy	
przekremplowany,	boch	przecał	jest	kobietą.
	 A	jutro	momy	swoje	świanto.	Z	tej	przy-
czyny	składam	wszystkim	słuchaczkom	naj-
lepsze	życzenia,	żeby	były	mocne	jak	chopi	i	
robiły	jak	konie.

To będzie trudna kadencja

	 Z wywiadu z prudnickim 
starostą Radosławem Roszkowskim 
wybraliśmy dla naszych czytelników 
zagadnienia dotyczące bialskiej 
gminy oraz sprawy, które mogą 
zainteresować naszych czytelników.

- Jakie najważniejsze inwestycje na terenie 
gminy Biała  zrealizowane zostały przez 
powiat w minionej kadencji?
-	 Ważnym	 zadaniem	 był	 remont	 drogi	 na	
ulicach	Moniuszki	i	Nyskiej	w	Białej,	w	kie-
runku	Korfantowa.	Tam	udało	się	przepro-
wadzić	 wymianę	 nawierzchni,	 i	 budowę	
chodników.	 Kolejną	 inwestycją	 było	 odno-
wienie	drogi	Biała	–	Prężyna	-	Prężynka	na	
odcinku	czterech	kilometrów,	oraz	budowa	
chodników	na	terenie	bialskiej	gminy.	Sądzę,	
że	te	prace	zostały	przyjęte	z	zadowoleniem	
przez	mieszkańców.		
- Skala potrzeb jest znacznie większa od 
możliwości, wielu kierowców narzeka na 
stan techniczny dróg powiatowych?
-	 Jak	 wspomniałem-	 	 przeprowadziliśmy	
prace	 na	 odcinku	 dwudziestu	 pięciu	 kilo-
metrów	w	jednej	kadencji,	ale	to	oznacza,	że	
gdybyśmy	 chcieli	 wyremontować	 wszystkie	
drogi,	a	mamy	ich	na	terenie	powiatu	trzysta	
kilometrów	potrzeba	byłoby	na	to	dwunastu	
kadencji	czyli	prawie	pięćdziesięciu	lat.	
- Czy rozważa Pan Starosta możliwości 
partycypacji w kosztach remontów dróg 

i budowy chodników na drogach powia-
towych  na terenie gmin wchodzących 
w skład naszego powiatu?
-	 Dotychczas	 wójt	 gminy	 Lubrza	 w	 tym	
zakresie	współdziałał	z	nami	na	miarę	posia-
danych	skromnych	środków	w	budżecie,	ale	
była	to	również	kwota	licząca	się,	bo	wynio-
sła	kilkadziesiąt	tysięcy	złotych.	Dzięki	temu	
udało	 się	 zbudować,	 bądź	 wyremontować	
kilka	chodników	w	Lubrzy	i	Olszynce.	Gminy	
partycypują	w	kosztach	tych	przedsięwzięć,	
na	przykład	gmina	Biała	dołożyła	z	budżetu	
do	remontu	drogi	Biała	–	Prężynka.
- W czasie obfitych opadów śniegu w 
grudniu i styczniu kierowcy narzekali na 
utrudnienia w przejazdach na drogach 
powiatowych, między innymi na odcinku 
Ligota Bialska – Pogórze, która to droga 
stanowi objazd w kierunku Opola i Krap-
kowic. Na tej drodze tworzyły się zaspy, 
kierowcy mieli trudności w mijaniu się. 
Dlaczego?
-	 Jest	 to	 droga	 na	 pewnych	 odcinkach	 nie-
korzystnie	 położona,	 trudno	 było	 uchronić	
się	 od	 nawiewania	 na	 jednię	 śniegu,	 nie-
wiele	by	tu	pomogły	płotki	przeciwśnieżne,	
czego	 dowodem	 była	 sytuacja	 na	 drogach	
wojewódzkich.	Ta	droga	nie	jest	oficjalnym	
objazdem	do	drogi	414,	ten	objazd	prowadzi	
przez	Głogówek	i	Krapkowice,	niemniej	jed-
nak	staraliśmy	się	utrzymywać	ją	we	względ-
nie	dobrym	stanie	mając	świadomość,	że	to	
najbliższy	objazd	do	Opola,	z	którego	korzy-
sta	 wielu	 mieszkańców	 Ziemi	 Prudnickiej	
dojeżdżających	 do	 pracy.	 Muszę	 przyznać,	
że	 mimo	 naszych	 starań	 jej	 przejezdność	
mimo	poniesionych	kosztów	nie	była	zado-
walająca.
- Jakie jest Pana zdanie o pomyśle realizo-
wanym między innymi przez burmistrza 
Hinderę w zakresie przejmowania dróg 
powiatowych na terenie miasta w zarząd 
gminy?
-	 Jest	 to	 korzystne	 dla	 gmin.	 W	 Prudniku	

zapoczątkowaliśmy	 działania	 w	 tym	 kie-
runku	 w	 2008	 roku.	 Burmistrz	 Fejdych	
podjął	 decyzję,	 aby	 niektóre	 drogi	 powia-
towe,	między	innymi	Aleja	Lipowa	i	ulice	–	
Szkolna,	 Młyńska,	 Zwycięstwa	 i	 inne	 prze-
jąć	pod	zarząd	gminy.	Również	gmina	Biała	
przejmuje	 drogi	 w	 mieście	 co	 umożliwia	
pozyskiwanie	środków	na	ich	modernizację	
i	utrzymanie.
- W latach poprzednich pracownicy Powia-
towego Urzędu Pracy załatwiali sprawy 
bezrobotnych w urzędach gmin w Białej 
i Głogówku. To skracało drogę bezrobot-
nych do PUP bez konieczności dojazdów 
do Prudnika. Czy możliwy byłby powrót 
do tego stanu sprzed lat?
-	Likwidacja	 tych	dyżurów	nie	była	uzgad-
niana	 z	 Zarządem	 Powiatu.	 Sądzę,	 że	 po	
wyłonieniu	 w	 wyniku	 konkursu	 nowego	
dyrektora	 PUP	 będą	 możliwe	 dyżury	 pra-
cowników	Urzędu	Pracy	w	gminach	na	tere-
nie	naszego	powiatu.
- Jak postrzega Pan dalsze funkcjonowa-
nie szpitala w Białej?
-	 W	 poprzednich	 latach	 wspomagaliśmy	
bialski	 szpital	 finansowo	 umożliwiając	 mu	
zakup	 sprzętu	 medycznego.	 Zagrożenia	
związane	z	dalszym	funkcjonowaniem	tego	
szpitala	 istnieją.	 Kontrakt	 z	 NFZ	 dla	 bial-
skiej	 placówki	 był	 zagrożony.	 Podejmowa-
łem	przy	współudziale	burmistrza	Hindery	
i	 naszej	 prudnickiej	 posłanki	 rozmowy	 z	
NFZ,	 aby	 umożliwić	 dalsze	 funkcjonowa-
nie	w	Białej	pododdziału	leczącego	schorze-
nia	serca.	Osiągnęliśmy	sukces	połowiczny.	
Na	istnienie	tego	pododdziału	ograniczono	
środki	 o	 trzysta	 czterdzieści	 tysięcy	 zło-
tych,	 co	 zmusza	 do	 szukania	 oszczędności	
w	 funkcjonowaniu	 tej	placówki	 leczniczej	 i	
wprowadzenia	 innych	 niż	 dotychczas	 roz-
wiązań	organizacyjnych.	
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: R.Nowak
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Wpłaty podatków lokalnych w gminie Biała
od osób fizycznych z podziałem na miejscowości od 1.01. do 31.12.2010 r. (w złotych)

Miejscowość  Od nieruchomości     rolny       leśny Razem
Biała  640.615,99 134.952,70       10,00 775.578,69

Browiniec P.     5.119,00   38.022,00       49,00   43.190,00
Brzeźnica     8.594,00   11.043,00        52,00   19.689,00
Chrzelice   23.462,08    31.802,00          2,00    55.266,08
Czartowice     4.735,00    16.823,00        19,00    21.577,00
Dębina     6.987,00      5.198,00      103,00    12.288,00
Frącki     3.523,00    10.357,50        40,00    13.920,50
Gostomia   30.253,60    64.072,50        20,00    94.346,10
Górka Pr.      4.307,00    17.434,50          6,00    21.747,50
Grabina    20.484,00    51.174,00        10,00    71.668,00 
Józefów      4.707,00    22.009,00            -    26.716,00
Kolnowice    14.081,00    50.717,00        99,00    64.897,00
Krobusz    27.865,00    25.728,00            -    53.593,00
Laskowiec      2.948,20      9.192,20            -    12.140,40
Ligota B.    17.998,00    50.060,00          3,00    68.061,00
Łącznik  141.771,10    34.318,13          7,00  176.096,23
Miłowice      6.454,00     24.098,00        68,00    30.620,00
Mokra    11.747,00        21.168,00        13,00    32.928,00
Nowa Wieś    10.662,00    30.338,00          6,00    41.006,00
Olbrachcice    20.122,00    88.788,00         47,00  108.957,00
Ogiernicze      4.762,00    16.468,00             -    21.230,00
Otoki      5.644,00    24.160,00             -    29.804,00
Pogórze    36.644,20    69.578,50         75,00  106.297,70
Prężyna    18.065,20    73.068,00         26,00    91.159,20
Radostynia    20.561,00    47.394,00       156,00   68.111,00
Rostkowice    13.370,00    58.707,00         13,00   72.090,00
Solec    12.122,00    38.914,00         10,00   51.046,00
Śmicz    37.073,00  117.434,00       117,00  154.624,00

Wasiłowice      7.025,00    42.401,00           5,00    49.431,00
Wilków      7.365,00    41.479,00         19,00    48.863,00
Ogółem 1.169.067,37 1.266.899,03        975,00 2.436,941,40

Piłkarski turniej
	 19	lutego	(sobota)	w	hali	sportowej	w	Łączniku	odbył	się	halowy	turniej	
w	piłce	nożnej.	W	siedmiogodzinnym	maratonie	sportowym	wzięło	udział	
aż	 11	 młodzieżowych	 piątek	 piłkarskich.	 Mecze	 były	 rozgrywane	 w	 gru-
pach.	Zwycięzcy	poszczególnych	grup	zakwalifikowali	się	do	kolejnych	eta-
pów	rozgrywek.	W	 finale	 zmierzyły	 się	drużyny	Miyagi	Team	z	Ligoty	B.	
i	zespół	„A”	z	Łącznika.	Zwyciężyła	drużyna	z	Ligoty	Bialskiej,	która	poko-
nała	zespół	„A”	3:0.W	meczu	o	trzecie	miejsce	drużyna	Soperów	z	Pogórza	
zremisowała	z	Bykami	z	Białej	3:3.	O	zwycięstwie	zdecydowały	rzuty	karne,	
w	których	egzekwowaniu	lepsi	okazali	się	zawodnicy	z	Pogórza	(2:0).

   Rejon         Data wywozu śmieci   Wykaz miejscowości
 

Rejon I
                       

2 marzec             1 sierpień
4 kwiecień         1 wrzesień
2 maj                     3 październik 
1 czerwiec          2 listopad
4 lipiec                 1 grudzień

Chrzelice, Pogórze,
Łącznik, Ogiernicze,
Dębina, Mokra, 
Krobusz

Rejon II     3 marzec            3 sierpień
 6 kwiecień         5 wrzesień 
 5 maj                    5 październik
 2 czerwiec         3 listopad
 6 lipiec                5 grudzień  

Frącki, Biała, Grabina,
 Górka Pr., Ligota B.
Kolnowice, Laskowiec,
 Prężyna, Brzeźnica,
Otoki, Wasiłowice,
 Śmicz, Miłowice,  Radostynia 

Rejon III

  7 marzec            4 sierpień
  7 kwiecień        7 wrzesień
  9 maj                   6 październik
  6 czerwiec        7 listopad 
  7 lipiec               7 grudzień     

  Żabnik, Nowa Wieś,
   Solec, Rostkowice,
Browiniec P., Józefów,
Gostomia, Olbrachcice,
Czartowice, Wilków, Krobusz

 
Rejon

              
Termin wywozu

Data wywozu odpadów 
segregowanych:

plastik, papier, szkło, puszki
     
I

Chrzelice, Pogórze, Łącznik, Ogier-
nicze, Dębina, Mokra, Krobusz, 
Grabina, Górka Prudnicka, Ligota 
Bialska, Brzeźnica, Otoki, Wasiło-
wice, Frącki, Radostynia        

23 marzec
25 maj
27 lipiec
28 wrzesień
23 listopad

II
Kolnowice, Miłowice, Prężyna, 
Biała, Śmicz, Żabnik, Nowa Wieś,
Solec, Rostkowice, Józefów, Gos-
tomia, Olbrachcice, Czartowice,

Wilków, Browiniec

24 marzec
26 maj
28 lipiec
29 wrzesień
24 listopad

Informujemy, że pojemniki należy wystawiać do godz.600

Harmonogram wywozu śmieci w gminie Biała
 Veolia	Usługi	dla	Środowiska	S.A.	0/Krapkowice,	ul.	Piastowska	38		(marzec - grudzień 2011 t.)

Terminy wywozu odpadów segregowanych w gminie Biała
(marzec - grudzień 2011 t.)

Informacje dodatkowe
Worki z surowcami należy wystawić przed posesją tylko w terminach określonych powyżej przed godziną 600. 
Surowce wystawiać wyłącznie w workach firmowych przeznaczonych do segregacji.
Worki firmowe do segregacji odpadów napełnione innymi odpadami niż segregowane nie będą odbierane.
W dniu odbioru surowców odbierany będzie bezpłatny zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Worki z odpadami segregowanymi nie zabrane z powodu zbyt późnego ich wystawienia, prosimy wystać w następnym terminie.

Adres usługodawcy:
Veolia	Usługi	dla	Środowiska	S.A.	0/Krapkowice,	ul.	Piastowska	38,
47-303	Krapkowice,	Tel.77/	4661-831,	fax	77/	4665-336.

1.

2.
3.
4.

Poczta w Białej
do likwidacji?
	 W	 związku	 z	 licznymi	
zapytaniami	 o	 zamierzonej	
likwidacji	 Urzędu	 Poczto-
wego	 w	 Białej	 poprosiliśmy	
o	 informację	 w	 tej	 spra-
wie	 Bartłomieja	 Kierzkow-
skiego	 z	 działu	 informacji	
i	 komunikacji	 społecznej	
w	 Centrali	 Poczty	 Polskiej.
	 Poniżej	 przytaczamy	
treść	 jego	 wypowiedzi:

 Zmiany dotyczące sieci pocztowej 
to jeden z bardzo ważnych elementów 
strategii naszej firmy na najbliższe 
lata. Musimy odpowiednio zbilansować 
obowiązki Poczty wobec społeczeństwa, 
zarówno te, które nakłada na nas prawo 
jak i własne możliwości ekonomiczne 
– zwłaszcza w kontekście zbliżającego 
się pełnego otwarcia rynku. 
 Ciężar utrzymania rozległej 
sieci placówek pocztowych spoczywa 
wyłącznie na naszej firmie, gdyż Poczta 
Polska nie otrzymuje żadnych dotacji 
z budżetu państwa, lecz jest instytucją 
samofinansującą się.
 Przekształcenia własnych pla- 
cówek pocztowych w agencje to 
trend obserwowany w całej Europie. 
W funkcjonowaniu placówki najistot-
niejszą kwestią jest to, że prowadzi ją 
podmiot zewnętrzny jako uzupełnienie 
własnej działalności.
 Agencja oprócz przyjmowania 
paczek, listów, przesyłek pobranio-
wych, wydaje także przesyłki awizo-
wane. W agencji klienci mogą również 
opłacać rachunki, abonament RTV, 
kupić znaczki i inne artykuły pocztowe 
i nadawać przekazy pocztowe. Poczta 
Polska jest gwarantem świadczenia 
usług przez agenta, dlatego klienci mogą 
czuć się zupełnie bezpieczni korzystając 
z takich placówek.
 Odnośnie miejscowości Biała to 
pragnę poinformować, że w 2011 roku 
Poczta Polska nie planuje przekształ-
cenia tego urzędu w agencję. Pogłoski 
o których mówią ludzie biorą się 
zapewne z centralizacji służby dorę-
czeń, co oznacza, że przenosi się listo-
noszy z małych urzędów do jednego 
dużego z którego wyruszają w rejon. 
Oczywiście nie ma to żadnego wpływu 
na obsługiwany przez nich rejon dorę-
czeń.
 Listonosze z Białej zostaną prze-
niesieni do Prudnika jeszcze w tym 
kwartale.

Bartłomiej Kierzkowski

Walka
z

wiatrakami
	 O	 walce	 z	 wiatrakami	
dowiedzieliśmy	 się	 z	 po-
wieści	 Cervantesa,	 którego	
główny	bohater	natchniony	
ideami	rycerskimi	mroczne-
go	 średniowiecza	 podjął	 z	
nimi	walkę.	Ostatnio	dotarły	
do	 nas	 informacje	 o	 walce	
na	początku	drugiej	dekady	
XXI	 wieku	 ze	 współczesny-
mi	wiatrakami	czyli	farmami	
wiatrowymi	 jaką	 wszczęła	
grupka	 mieszkańców	 za-
mieszkałych	 na	 terenach	
wsi,	w	których	pobliżu	mają	
stanąć	farmy	wiatrowe.

	 Nie	 podoba	 się	 wielu	 ludziom	 to,	
że	w	gazetce	wydawanej	przez	jedną	z	para-
fii	wytoczono	działa	do	walki	z	wiatrakami.	
W	tekście	mowa	między	innymi	o	zagroże-
niach	głuchotą,	szkodliwym	oddziaływaniu	
energii	wiatrowej	na	ptaki	i	pszczoły.	Są	to	
więc	zdaniem	autora	tekstu	piekielne	urzą-
dzenia,	 o	 czym	 autor	 jest	 przekonany	 nie	
będąc	nigdy	w	piekle.	Nie	przytacza	żadnych	
naukowych	argumentów	na	poparcie	swych	
stwierdzeń.	Pisze,	że	szkodliwy	wpływ	wia-
traków	został	udowodniony.	Pytamy	–	gdzie	
i	przez	kogo?
	 W	 końcowym	 fragmencie	 autor	 pisze:	
-„Wierzę, że mieszkańcy zrozumieją, 
że wiatraki szkodzą zdrowiu i nie dadzą 
sobie postawić szkodliwych wiatraków. 
Władza lokalna ma inne plany, za te 
judaszowe grosze zrobi Wam 232 m. 
kanalizacji lub 321 m chodnika”.
	 Aż	 podziw	 bierze	 dla	 fachowych	 wyli-
czeń	 autora	 tekstu	 z	 dziedziny	 infrastruk-
tury	komunalnej.	Nam	to	wszystko	pachnie	
judaszową	obłudą.	
	 O	tym,	że	farmy	staną	między	Olbrach-
cicami,	Solcem,	Gostomią	i	Wilkowem	było	
wiadomo	 od	 dawna.	 Przeprowadzono	 sto-
sowne	 badania	 metodami	 naukowymi	
dotyczące	 oddziaływania	 farm	 wiatrowych	
na	środowisko	lokalne.	Warto	się	zapoznać	
z	 faktami	 zamiast	 upowszechniać	 pełne	
kłamstw	informacje.	Był	czas	przed	uprawo-
mocnieniem	się	decyzji	w	sprawie	budowy	
na	 tym	 terenie	 farm	 wiatrowych	 i	 nikt	 do	
tych	 planów	 przestrzennego	 zagospodaro-
wania	nie	wnosił	uwag.	Wnosi	się	je	dopiero	
po	uprawomocnieniu	się	decyzji.	W	 jakim	
celu?	Chyba	tylko	po	to,	aby	poróżnić	miesz-
kańców,	posiać	między	nimi	niezgodę.	Pro-
testują	ci,	którzy	nie	będą	czerpać	korzyści	
wynikających	z	zainstalowanych	urządzeń.
	 Kontrowersje	budzi	również	zaangażo-
wanie	 się	 jednego	 z	 miejscowych	 probosz-
czów	w	działania	wspierające	przeciwników	
powstania	 farm	 wiatrowych.	 Wykorzysty-
wanie	 do	 tego	 celu	 ambony	 jest	 zdaniem	
wielu	 parafian	 co	 najmniej	 niestosowne	
nie	tylko	w	naszym	odczuciu.	A	może	naj-
lepszym	 rozwiązaniem	 byłaby	 w	 miejscu	
szkodzących	 zdrowiu	 wiatraków	 budowa	
dużej	 elektrowni	 węglowej?	 Zachęcamy	
przeciwników	 powstania	 farm	 wiatrowych	
do	dyskusji	na	 te	 tematy,	ale	opierajmy	się	
na	 faktach,	 sprzeczajmy	 na	 argumenty,	 a	
nie	 stwierdzenia	 tych,	 którzy	 chcą	 robić	
ludziom	 „wodę	 z	 mózgów”.	 Póki	 co	 niech	
autor	 zjadliwego	 i	 złośliwego	 doprawdy	
judaszowego	 artykułu	 w	 gazetce	 parafial-

nej	ma	odwagę	ujawnić	swoje	nazwisko	do	
publicznej	 wiadomości.	 Zastanawiam	 się	
też,	dlaczego	nasi	przodkowie	nie	protesto-
wali	 przeciwko	 budowie	 fabryk	 samocho-
dów,	 które	 zatruwają	 spalinami	 środowi-
sko	człowieka.	O	wiele	bardziej	ekologicznie	
byłoby	gdybyśmy	na	drogach	poruszali	 się	
pojazdami	konnymi.	Podobnie	rzecz	się	ma	
z	wieloma	innymi	wynalazkami	człowieka.	
Nam	się	wydaje,	że	całej	tej	sprawy	z	wiatra-
kami	by	nie	było	gdyby	na	polach	przeciw-
ników	 ich	 budowy	 stanęły	 również	 farmy	
wiatrowe,	a	cała	sprawa	wiąże	się	z	zazdro-
ścią,	że	niektórzy	na	postawieniu	farm	wia-
trowych	 skorzystają	 finansowo.	 Tam	 gdzie	
nie	wiadomo	o	co	chodzi	–	chodzi	o	pienią-
dze.	Ot	i	wszystko	na	ten	temat.

Ryszard Nowak
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Strażackie pożegnanie Henryka Spyry

	 31	 stycznia	 w	 godzi-
nach	 popołudniowych	
po	 krótkiej	 chorobie	
zmarł	 Henryk	 Spyra,	 za-
służony	 strażak	 i	 dzia-
łacz	Ochotniczych	Straży	
Pożarnych,	 mieszkaniec	
Białej.
Jego	 śmierć	 wszystkich	
nas	 napełniła	 głębokim	
smutkiem.

	 Wieść	 o	 jego	 śmierci	 rozeszła	 się	
na	terenie	bialskiej	gminy	przysłowio-
wym	 lotem	 błyskawicy.	 W	 remizach	
uruchomione	 zostały	 syreny	 alar-
mowe.	Wszyscy	strażacy	i	jego	znajomi	
pogrążyli	się	w	głębokim	smutku.
	 Heniek	 od	 najmłodszych	 lat	 inte-
resował	 się	 strażą	 pożarną,	 jesz-
cze	 jako	 mieszkaniec	 Brzeźnicy	
został	 strażakiem.	 To	 była	 jego	 praw-
dziwa	 pasja,	 wyzwalając	 w	 nim	 chęć	
i	siły	do	działania.	Wraz	z	upływem	lat	
nabywał	doświadczenia	w	tej	niełatwej	
służbie	wymagającej	wielu	wyrzeczeń	
i	pracy	na	rzecz	innych.	
	 W	 latach	 1989	 –	 2004	 pracował	
w	 jednostce	 Powiatowej	 Państwowej	
Straży	 Pożarnej,	 gdzie	 wykazywał	 się	
dużą	wiedzą	fachową	i	ofiarną	służbą.	
Ta	praca	była	doceniana	przez	przeło-
żonych	i	Henryk	kilkakrotnie	awanso-
wał.
	 Od	 2001	 r.	 był	 prezesem	 Miejsko	
–	 Gminnego	 Zarządu	 OSP	 w	 Białej.	
Z	 chwilą	 powstania	 w	 Prudniku		
powiatowych	 struktur	 Związku	 OSP	
przez	trzy	kolejne	kadencje	był	człon-
kiem	 Zarządu	 Powiatowego,	 a	 także	
jego	wiceprezesem.
Od	 trzech	 kadencji	 wchodził	 również	
w	 skład	 Zarządu	 Wojewódzkiego	
Związku	 OSP	 ,	 gdzie	 pełnił	 również	
funkcję	członka	prezydium.	Jego	wzo-
rowa	 i	 ofiarna	 praca	 była	 dostrze-
gana.	Był	odznaczony	między	 innymi	
Złotym	 Medalem	 za	 Zasługi	 dla	
Pożarnictwa,	 Brązowym	 Krzyżem	
Zasługi,	Odznaką	za	Zasługi	w	Walce	
z	 Powodzią,	 Brązową	 i	 Srebrną	
Odznaką	 „Zasłużony	 dla	 Ochrony	

Przeciwpożarowej”.
Ostatnia droga henryka

	 2	 lutego	 odbył	 się	 pogrzeb	 Henryka	
Spyry.	 Uroczystość	 zgromadziła	 straża-
ków	ze	wszystkich	jednostek	strażackich	
z	terenu	gminy	i	spoza	gminy	z	którymi	
utrzymywał	 przyjacielskie	 kontakty.	
Wśród	uczestników	żałobnej	uroczysto-
ści	obecni	byli	członkowie	Wojewódzkiej	
i	 Powiatowej	 Państwowej	 Straży	 Pożar-
nej,	 przedstawiciele	 Zarządu	 Woje-
wódzkiego	 i	Powiatowego	Związku	OSP	
w	Opolu	i	Prudniku.		
	 Obecne	 były	 liczne	 poczty	 sztanda-
rowe	 j	 jednostek	 OSP,	 strażacy,	 przyja-
ciele,	 znajomi	 i	 mieszkańcy.	 W	 wypeł-
nionej	po	brzegi	świątyni	żałobną	mszę	
św.	 koncelebrowaną	 odprawił	 bialski	
proboszcz	 o.	 Franciszek	 Bieniek.	 Oko-
licznościowe	 kazanie	 poświęcone	 życiu	
i	zasługom	zmarłego	wygłosił	o.	Hubert	
Bieniek	–	kamilianin	z	Tarnowskich	Gór,	
zakonny	duszpasterz	strażaków.
	 Zwrócił	uwagę	na	działalność	zmar-
łego	 na	 rzecz	 poprawy	 bezpieczeń-
stwa	 przeciwpożarowego	 na	 terenie	 nie	
tylko	 bialskiej	 gminy,	 ofiarnej	 służby	
w	 zakresie	 ratowania	 mienia	 i	 dorobku	
ludzi,	 niejednokrotnie	 z	 narażeniem	
życia.	 Brał	 udział	 w	 akcjach	 udzielania	
pomocy	poszkodowanym	w	wypadkach	
drogowych,	w	akcjach	ratowania	mienia	
i	 dorobku	 ludzi	 dotkniętych	 powodzią,	
między	 innymi	 na	 terenie	 Zawadz-
kiego	i	Kędzierzyna-Koźla.	Był	wszędzie	
tam,	 gdzie	 ludzie	 oczekiwali	 pomocy	 i	
ratunku.	
	 W	imieniu	Wojewódzkiego	Związku	
OPS	zmarłego	druha	Henryka	pożegnał	
członek	 Zarządu	 Wiesław	 Pęk,	 który	
stwierdził	 między	 innymi,	 że	 zmarły	
był	 osobą	 pogodną,	 życzliwą	 wszyst-
kim,	 zawsze	 pogodny	 i	 uśmiechnięty,	
lubiany	i	ceniony	za	swoją	fachową	wie-
dzę,	 poświęcenie	 i	 działalność	 w	 OSP.	
Ta	jego	wielka	strażacka	pasja	była	przy-
kładem	dla	innych.	
	 Nie	zabrakło	ciepłych	słów	pożegna-
nia	od	Mirosława	Jelonka	–	komendanta	
Powiatowego	 PSP,	 a	 także	 od	 komen-
danta	 straży	 z	 partnerskiego	 Marien-
heide,	 który	 w	 imieniu	 tamtejszych	
strażaków	 wspominał	 wspólne	 spotka-
nia.	 I	 tam	 również	 Henryk	 miał	 wielu	
przyjaciół.	 Burmistrz	 Białej	 Arnold	
Hindera	wspominał	kontakty,	spotkania	
i	rozmowy	z	Henrykiem	Spyrą	i	te	z	cza-

sów	 gdy	 był	 początkującym	 strażakiem	
i	 te	 późniejsze,	 które	 zawsze	 cechowała	
głęboka	 troska	 o	 poprawę	 bezpieczeń-
stwa	 mieszkańców,	 lepsze	 wyposażenie	
straży.	Gdy	był	już	na	emeryturze	każdą	
wolną	chwilę	poświęcał	pracom	w	remi-
zie.	I	tam	go	można	było	najczęściej	spo-
tkać.
	 Po	 mszy	 kondukt	 pogrzebowy	 przy	
żałobnych	dźwiękach	Bialskiej	Orkiestry	
Dętej		wyruszył	w	kierunku	cmentarza.
	 Towarzyszyły	konduktowi	strażacka	
kompania	 honorowa,	 strażackie	 poczty	
sztandarowe.	Trumna	z	ciałem	zmarłego	
została	 przewieziona	 strażackim	 pojaz-
dem.	 Uroczystości	 żałobne	 nad	 grobem	
zmarłego	 odprawił	 proboszcz	 o.	 Fran-
ciszek	 Bieniek.	 Kiedy	 trumnę	 z	 ciałem	
zmarłego	 składano	 w	 grobie	 rozległy	
się	 głosy	 strażackich	 syren.	 Był	 to	 bar-
dzo	 przejmujący	 moment	 uroczystości.	
Wzruszenie	 udzieliło	 się	 wielu	 uczest-
nikom	 ceremonii.	 Na	 zawsze	 w	 naszej	
pamięci	 Heniek	 pozostanie	 jako	 czło-
wiek	o	wielkim	sercu,	dla	którego	praca	
i	 działanie	 w	 służbie	 innym	 było	 celem	
najwyższym,	 któremu	 nie	 szczędził	 sił,	
ani	czasu.	Pozostanie	w	naszych	sercach	
jako	strażak	wzorowy,	o	wielkim	sercu,	
przyjaciel	i	najlepszy	kolega.

Cześć jego pamięci.

R.Nowak

Szpital szuka oszczędności
Tegoroczny	 kontrakt	 z	 NFZ	 na	 działalność	
szpitala	 w	 Białej	 będzie	 niższy.	 Dotyczy	 to	
pododdziału	kardiologii,	na	którego	działal-
ność	 placówka	 otrzyma	 o	 20	 proc.	 środków	
finansowych	 mniej	 niż	 w	 roku	 minionym.	
Bez	kardiologii	jednak	szpital	nie	mógłby	ist-
nieć	bo	zawarcie	kontraktu	tylko	na	funkcjo-
nowanie	oddziału	wewnętrznego	nie	zapew-
niłoby	 pracy	 szpitala,	 wystarczającej	 ilości	
środków.
	 Były	 pewne	 zagrożenia	 –	 przyznaje	 dr	
n.med.	Zdzisław	Juszczyk	–	ale	pomoc	szpi-
talowi	okazała	rada	społeczna	szpitala,	mię-
dzy	innymi	posłanka	do	Sejmu	Janina	Okrą-
gły,	starosta	prudnicki	Radosław	Roszkowski	
i	burmistrz	Białej	Arnold	Hindera.	
	 Rada	 społeczna	 zobowiązała	 jednak	
kierownictwo	 szpitala	 do	 dokonania	 pew-
nych	cięć	finansowych	w	wydatkach.	To	nie	
odbije	 się	 jednak	 na	 jakości	 świadczonych	
usług	 medycznych	 –	 jak	 nas	 zapewniono.	
Nie	obniży	się	ani	standard	opieki,	ani	lecze-
nia.	Oszczędności	jednak	odczują	pracownicy	
szpitala,	 ich	 zarobki	 będą	 niższe.	 Poza	 tym	
kierownictwo	 szpitala	 planuje	 przekazanie	
niektórych	komórek	organizacyjnych	do	pro-
wadzenia	przez	inne	podmioty,	co	wpłynie	na	
to,	że	usługi	te	będą	tańsze.	Tak	stanie	się	mię-
dzy	innymi	ze	szpitalnym	laboratorium.	Nie	
istnieje	 jednak	 obawa	 pogorszenia	 się	 jako-
ści	badań,	w	tym	przypadku	laboratoryjnych,	
ponieważ	przekazywane	działalności	przejmą	
renomowane	firmy	specjalistyczne.	
	 Szpital	 na	 dzień	 dzisiejszy	 –	 zapew-
nia	 dyrektor	 placówki	 -	 nie	 ma	 długów.	
Jednak,	aby	utrzymać	szpital	w	dobrej	kon-
dycji	finansowej	niezbędne	jest	ograniczenie	
ilości	leczonych	pacjentów	do	wielkości	zapi-
sanej	 w	 kontraktach.	 Przyjmowanie	 pacjen-
tów	ponad	wielkość	określoną	w	kontrakcie	
spowodowałby	 powstawanie	 długów,	 ponie-
waż	NFZ	nie	sfinansuje	tych	usług.	Wówczas	
istniałoby	 niebezpieczeństwo	 nadmiernych	
kosztów	 leczenia,	na	które	zabrakłoby	środ-
ków	finansowych,	a	 tym	samym	powstawa-
nie	długów.	

(n)

 31 stycznia 2011 r. dotarła 
do nas tragiczna wiadomość o 
śmierci zasłużonego dla Związku 
OSP działacza i strażaka 

ś.p. Henryka Spyry
 Znaliśmy od kilkunastu 
lat Henryka, z nim nasi 
strażacy utrzymywali przyja-
cielskie, partnerskie kontakty 
i dlatego wszyscy pogrążyliśmy 
się w głębokim smutku. 
 W zmarłym straciliśmy 
człowieka oddanego strażackim 
sprawom, wzorowego członka 
bialskiej straży o dużej wiedzy 
fachowej i doświadczeniu. 
Rodzinie zmarłego składam 
szczere wyrazy współczucia.

Burmistrz Marienheide
Uwe Töpfer
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Zaproszenie
na imprezy sportowe
•	 5	 marca	 (sobota)	 w	 hali	
sportowej	 w	 Łączniku	
odbędą	 się	 halowe	
mistrzostwa	 w	 piłce	 noż-
nej	Zrzeszenia	LZS.	Począ-
tek	zawodów	o	godz.1100

•	 22	 marca	 (sobota)	
o	 godz.	 1100	 w	 hali	 spor-
towej	w	Łączniku	odbędą	
się	 otwarte	 mistrzostwa	
gminy	w	piłce	siatkowej.
•	Na	wymienione	zawody	
w	piłce	nożnej	i	siatkówce	
zapisy	przyjmowane	będą	
bezpośrednio	 przed	 ich	
rozpoczęciem.
Organizatorzy	zapraszają	

do	wzięcia	udziału	
w	zawodach.

Dzień Babci i DziadkaDzień Babci i Dziadka
Śluby

Bożena Jędrzejczak z Pogórza i Marcin Lisoń 
z Rzymkowic – ��.01.�011 r. w Białej

Anna Chełmecka i Krzysztof Czaja 
- oboje z Łącznika – �9.01.�011 r. w Białej

Natalia Cholewa i Tomasz Chojecki
- oboje z Pogórza – 1�.0�.�011 r. w Białej

Anna Cibis z Białej i Grzegorz Bolibrzuch
z Moszczanki – 1�.0�.�011 r. w Białej

Sukces strażaczek
Niewiele	osób	pamięta	

wielki	sukces	drużyny	
żeńskiej	chrzelickich	

strażaczek	odniesiony	pod	
koniec	lat	osiemdziesią-
tych1988	r.	w	zawodach	

sportowo	–	pożarniczych	
na	szczeblu	krajowym.

 Drużyna żeńska przy chrzelickiej 
OSP została założona w 1985 r. przez 
Herberta Rzyszkę. trenerem drużyny 
był Pankracy Chełmecki, a w jej skład 
wchodziły: urszula uliczka, urszula 
Daniel, Irena Lisoń, Donata Kamrat, 
Renata Lenart, Gertruda Rzyszka, 
Ewa Bas, Lidia Kimel, Karina Puchała 
i Iwona Roden. Drużyna w tym skła-
dzie zaczęła odnosić pierwsze sukcesy 
na większą skalę. 
 Droga do sukcesów nie była 
łatwa. Najpierw w 1987 r. chrzelickie 
strażaczki  na zawodach sportowo – 
pożarniczych w Skoroszycach w elimi-
nacjach do zawodów na szczeblu woje-
wódzkim zajęły II miejsce za  drużyną 

z Żyrowej. W następnym roku na 
zawodach wojewódzkich w Kotórzu 
Małym również chrzelickie dziew-
częta zajęły II miejsce. Na kolejnych 
zawodach do eliminacji krajowych 
i mistrzostw Europy chrzeliczanki 
zdobyły I miejsce. Przed zawodami 
w Lesznie z drużyny odeszły Donata 
Kamrat i Karina Puchała natomiast 
w skład zespołu weszły Beata Lubczyk, 
Karina Suchan i Regina Kołek. 
 W Mistrzostwach Polski 20 listo-
pada 1988 r., które odbyły się w Krap-
kowicach – Otmęcie drużyna żeńska 
z Chrzelic zdobyła wicemistrzostwo 
Polski, mistrzem została drużyna 
z Żyrowej. Ponieważ dwie opolskie 
drużyny zajęły czołowe miejsca zarzą-
dzona została dogrywka, w wyniku 
której do Mistrzostw Europy zakwali-
fikowały się dziewczęta z Żyrowej.
 W 1989 r. chrzelicka drużyna 
żeńska została wpisana do księgi 
Zasłużonych dla Miasta i Gminy Biała. 
Nigdy już w latach późniejszych żadna 
z drużyn strażackich na terenie bial-
skiej gminy nie powtórzyła sukcesów 
chrzelickich dziewcząt. (n)

Na zdjęciu: Drużyny żeńskie z Chrzelic i Żyrowej.

JAN
SZCZUREK

Wieczór
	 z	Tobą

Tańczyć	z	Tobą
To	jakby	stąpać
Po	kwiatach	lilii
Leżących	na	wodzie.

Mieć	oczy	zwrócone	ku	niebu,
Czuć	wszystkie	stąpnięcia,
Słyszeć	wszystkie	rytmy,
Nigdy	Cię	nie	zapomnieć.

	 W	 szkołach	 podstawowych	 na	
terenie	 naszej	 gminy	 odbyły	 się	
uroczyste	 obchody	 Dnia	 Babci	
i	 Dziadka	 zorganizowane	 przez	
uczniów	przy	współudziale	nauczy-
cieli.	Zaproszeni	na	uroczystość	byli	
wzruszeni	występami	swoich	wnu-
ków.	 W	 czasie	 występów	 recyto-
wano	wiersze,	śpiewano	piosenki	 i	
tańczono.	Ze	względu	na	brak	miej-
sca	 i	 cykl	 wydawniczy	 gazety	 nie	

możemy	 zamieścić	 relacji	 z	 prze-
biegu	 tych	 imprez.	 Za	 przesłane	
materiały	dziękujemy	i	zachęcamy	
uczniów	 i	 nauczycieli	 do	 dalszej	
współpracy	 i	 przesyłania	 materia-
łów	 o	 wydarzeniach	 związanych	
z	działalnością	szkół.

Na zdjęciu:
Dzień Babci i Dziadka w szkole

w Gostomi.

kartka z historii
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Śluby
Maturzystki’ 2011

Stoją	od	lewej:	Karolina	Augustyn,	Weronika	Klose,	Amanda	Iścińska,	Ilona	Dierszke,	Ma-
nuela	Bednarz,	Kamila	Gruszka,	Natalia	Piechaczek,	Helena	Remisz,	Andrea	Józef,	Betina	
Suchy,	Andrea	Gröhlich,	Patrycja	Kurpiers,	Emanuela	Dziony,	Gabriela	Mencler,	Michaela	
Rudolf,	Sandra	Rylska,	Aleksandra	Parusel,	Aneta	Wistuba,	Kamila	Szer.

Studniówka’ 2011
	 W	roku	szkolnym	2010/2011	do	ostatniej	klasy	Liceum	Ogólnokształcącego	w	Białej	
uczęszcza	24	uczniów,	w	tym	19	dziewcząt	i	5	chłopców.	W	poprzednich	latach	były	dwie	
klasy	maturalne,	w	tym	roku	tylko	jedna.	Po	raz	pierwszy	studniówka	odbywała	się	poza	
terenem	szkoły,	w	restauracji	w	Solcu.	Rozpoczęła	się	ona	tradycyjnym	polonezem.	Zabawa	
trwała	do	godziny	3-ciej	rano	dnia	następnego.	Właściciele	lokalu	zadbali	o	obfitą	gorącą	
kolację,	zimną	płytę,	wędliny,	sałatki	i	napoje.	Była	również	kawa	i	herbata	oraz	słodkie	cia-
sta,	w	tym	tradycyjny	kołacz.
	 W	balu	wzięli	również	udział	na	zaproszenie	uczniów	nauczyciele	szkoły	oraz	bialski	
burmistrz	Arnold	Hindera.
	 Większość	tegorocznych	maturzystów	ma	już	sprecyzowane	plany	związane	z	dalszą	
nauką.	Kamila	Szer	chciałaby	zostać	psychologiem,	Gabriela	Mencler	zamierza	uczyć	się	
języka	hiszpańskiego,	Sławomir	Parfimczyk	i	Aleksandra	Parusel	chcieliby	zająć	się	dzien-
nikarstwem,	a	Michaela	Rudolf	i	Betina	Suchy	swoją	przyszłość	wiążą	z	finansami	i	banko-
wością.	Tomasz	Badura	pragnie	zostać	kucharzem	i	studiować	w	związku	z	czym	wybrał	
kierunek	związany	z	hotelarstwem	i	gastronomią,	a	Artur	Kauczor	zamierza	wyjechać	po	
maturze	do	pracy	za	granicę	i	być	może	będzie	tam	studiował.

zdj. Piotr Glombica

Sukces
Mileny

	 Milena	 Gałka,	 uczennica	
trzeciej	klasy	Publicznego	 Gim-
nazjum	w	Białej,	zdobyła	wyróż-
nienie	w	ogólnopolskim	konkur-
sie	 plastycznym	 HELLOKARTKA	
na	 projekt	 kartki	 walentynko-
wej.	 Uzdolnienia	 plastyczne	 tej	
gimnazjalistki	znane	są	od	daw-
na,	a	kształtuje	je	pod	bacznym	
okiem	nauczyciela	plastyki,	pani	
Ewy	Baran

Zakład produkcji pelletów ze słomy
zatrudni

pracowników do obsługi maszyn
– traktorzystów.

miejsce	pracy	–	Śmicz	k.Białej	Prudnickiej
tel.	600	989	417	lub	77/4376	917

	 W	 konkursie	 pn.	 „Twoje	 konto	 z	 pre-
zentami”	 zorganizowanym	 przez	 banki	
spółdzielcze	skupione	w	Grupie	Banku	Pol-
skiej	Spółdzielczości	prudniczanin	84-letni	
Tadeusz	 Pelczar	 wygrał	 nagrodę	 -	 chevro-
leta	Spark.		Z	kolei	Ewa	Kwoczek	z	Grabiny,	
członkini	 Banku	 Spółdzielczego	 w	 Białej,	
z	 którego	 usług	 korzysta	 od	 kilku	 lat	 wraz	
z	mężem	-	wygrała	laptop.	Nagrodę	odebrała	
osobiście	z	rąk	prezesa	bialskiego	BS	Fran-
ciszka	Gąsiora	na	zebraniu	grupy	członkow-
skiej	w	siedzibie	banku.	
	 Po	odebraniu	nagrody	pani	Ewa	powie-
działa:	 -	 Cieszę	 się	 z	 otrzymanej	 nagrody.	
Mamy	komputer,	ale	 laptop	też	się	przyda,	
zwłaszcza	dla	dzieci,	będzie	pomocny	w	ich	
nauce	 w	 szkole.	 Oboje	 z	 mężem	 jesteśmy	
zadowoleni	 z	 oferowanej	 nam	 przez	 BS	 w	
Białej	jakości	usług,	dobrej	atmosfery	i	pro-
fesjonalnej	obsługi.	To	dobry	bank	i	dlatego	
zamierzamy	nadal	korzystać	z	jego	ofert.

Nagroda za oszczędzanie

Wybraniec z pucharem
	 Dwudziestu	 siedmiu	
zawodników	 zgłosiło	 się	
do	 kolejnego	 turnieju	
skata	 sportowego	 roze-
granego	w	Białej.

 Zawody rozgrywano systemem 
ogólnie przyjętym na tego typu 
imprezie tj. trzy rundy po dwadzie-
ścia cztery rozdania. Mimo, że karta 
płatała psikusa i mieliśmy zaskakujące 
sytuację (zawodnik który w pierwszej 
rundzie uzyskał ujemne punkty w 
następnej zgromadził ich ponad tysiąc), 
potwierdziła się pewna zasada bialskich 
turniejów: kto wygrywa pierwszą rundę 
ten wygrywa cały turniej.
 ta sztuka udała się naszemu 
zawodnikowi Jerzemu Wybrańcowi z 
Radostyni, który mimo nieco słabszej 
ostatniej rundy nie oddał prowadzenia. 
Dla najlepszych były nagrody w postaci 
sprzętu sportowego i sprzętu gospodar-
stwa domowego. ten ostatni ucieszył 
laureatów bo mogą nim udobruchać 
swoje  partnerki i zrekompensować im 
samotnie spędzone długie niedzielne 
popołudnie.

 tradycyjne nagrodzeni zostali 
również zwycięzcy poszczególnych 
rund.

Pół wieku 
we dwoje

	 Maria	 i	 Alfred	 Rusz	 z	 Łącznika	 przed	
kilkoma	 miesiącami	 obchodzili	 jubileusz	
50	 -lecia	 zawarcia	 związku	 małżeńskiego.	
Ze	 względu	 na	 stan	 zdrowia	 Alfreda	 nie	
mogli	uczestniczyć	w	uroczystym	spotkaniu	
jubilatów	 w	 styczniu	 br.	 w	 bialskim	 Urzę-
dzie	Miejskim.	11	lutego	burmistrz	Arnold	
Hindera	i	kierownik	USC	Leokadia	Schne-
ider	wręczyli	jubilatom	w	ich	domu	rodzin-
nym	 pamiątkowe	 medale	 za	 długoletnie	
pożycie	 małżeńskie	 nadane	 przez	 Prezy-
denta	RP.	Nie	zabrakło	życzeń	dalszych	dłu-
gich,	szczęśliwych	lat	życia.

Najlepsi zawodnicy

1. Jerzy Wybraniec ( Radostynia)
- 2034 pkt
2. Krystian Bryndza ( Kujawy)
- 2008 pkt
3. Leonard Cebula (Chrzowice)
- 1892 pkt
4. Piotr Wyszka (Dziedzice)
 - 1873 pkt
5. Michał Królczyk (tarnów Op.)
- 1732 pkt
6. Marcin Barysz (Kujawy)
- 1725 pkt
7. Joachim Gibas ( Ligota Bialska)
- 1512 pkt
8. Arnold Reichmann ( Grodzisko)
- 1454 pkt

Najlepsi w poszczególnych rundach
I runda
 – Jerzy Wybraniec  - 981 pkt
II runda
 – Ludwig Dras (Chrzowice) -1037 pkt
III runda
– Piotr Wyszka - 1275 pkt

(jk)
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Szkoły podstawowe         
Trójka w klasie
	 W	 szkołach	 podstawowych,	 dla	 któ-
rych	 organem	 prowadzącym	 jest	 gmina	
Biała	 uczęszcza	 561	 uczniów,	 którzy	 uczą	
się	w	42	oddziałach.	Liczba	uczniów	przy-
padających	na	jeden	oddział	jest	zróżnico-
wana	-	od	7,3	w	Śmiczu	do	19,23	w	Białej.	
Do	 szkoły	 sześciooddziałowej	 w	 Gostomi	
uczęszcza	łącznie	35	dzieci,	przy	czym	naj-
mniej	 do	 klas	 I	 -	 II	 /	 po	 sześciu	 uczniów,	
a	 do	 klasy	 VI	 tylko	 trzech.	 Podobnie	 jest	
w	szkołach	w	Radostyni	i	Śmiczu.	W	Rado-
styni	 uczy	 się	 51	 uczniów,	 z	 czego	 tylko	
czterech	w	klasie	I,	a	po	siedmiu	w	klasach	
II	i	VI.	W	Śmiczu	(37	uczniów)	do	klasy	I	
uczęszcza	tylko	sześciu	uczniów,	a	do	klasy	
V	czterech	i	VI	–	trzech.
	 Z	 przeprowadzonej	 analizy	 wynika,	
że	 w	 latach	 szkolnych	 2011/2012	 liczba	
uczniów	w	szkołach	podstawowych	utrzy-
mywać	się	będzie	na	podobnym	poziomie	
w	 stosunku	 do	 obecnego	 roku	 szkolnego	
z	minimalnymi	tylko	zmianami.
Pieniądze decydują
	 Największe	 oszczędności	 i	 zmniejsze-
nie	 wielkości	 dopłat	 z	 budżetu	 gminy	 do	
otrzymywanej	 subwencji	 byłyby	 w	 przy-
padku	całkowitej	likwidacji	wymienionych	
czterech	szkół,	ale	władze	gminy	zamierzają	
pozostawienie	w	 tych	 szkołach	oddziałów	
I	 –	 III,	 aby	 umożliwić	 na	 miejscu	 naukę	
najmłodszym	dzieciom.	
	 Planowana	 kwota	 subwencji	 oświa-
towej	 na	 2011	 rok	 wyniesie	 prawie	 10	 mln	
zł.	 (wzrost	do	2010	r.	2%,	natomiast	 łączne	
wydatki	 na	 oświatę	 wyniosą	 ponad	 14,3	 tj.	
o	103%	w	stosunku	do	ubiegłego	roku.	Dofi-
nansowanie	oświaty	z	budżetu	gminy	wynie-
sie	ponad	4,4	mln,	co	stanowi	wzrost	o	ponad	
1.1	mln	zł	czyli	wzrost	o	35%	w	stosunku	do	
wkładu	własnego	z	ubiegłego	roku.	
	 Projekt	subwencji	na	2011	rok	zakłada,	
że	ogólnie	w	budżecie	państwa	subwencja	
oświatowa	 będzie	 wyższa	 o	 5,5	 %	 w	 sto-
sunku	 do	 2010	 r.	 i	 ma	 zrekompensować	
skutki	podwyżki	wynagrodzeń	dla	nauczy-
cieli	o	7%	od	września	2010	r.	oraz	plano-
waną	od	września	2011	r.	kolejną	podwyżkę	
płac	o	7%.	Podstawą	do	naliczenia	subwen-
cji	 jest	 liczba	 uczniów	 w	 gminie	 uczęsz-
czających	 do	 szkół	 podstawowych	 i	 gim-
nazjów.	 Z	 danych	 z	 10.10.2010	 r.	 wynika,	
że	w	tyku	szkolnym	do	szkół	uczęszcza	74	
uczniów	 mniej	 niż	 w	 poprzednim.	 Tym	
samym	 subwencja	 oświatowa	 jest	 niższa,	
bowiem	 wzrost	 wysokości	 bonu	 oświa-
towego	 (kwota	 subwencji	 oświatowej	 na	
jednego	ucznia)	nie	rekompensuje	spadku	
subwencji	 spowodowanego	 spadkiem	
liczby	uczniów.	Warto	również	podkreślić,	
że	spadek	liczby	uczniów	nie	przekłada	się	
na	zmniejszenie	liczby	oddziałów,	a	to	wła-
śnie	koszt	utrzymania	oddziału,	przy	nie-
zmniejszonej	liczbie	nauczycieli	przesądza	
o	 wysokości	 wydatków	 na	 szkoły.	 Koszty	
utrzymania	 wymienionych	 czterech	 wiej-
skich	szkół	wynoszą:	w	Gostomi	495.794	zł,	
w	tym	kształcenia	jednego	ucznia	12.394	zł,	
w	Radostyni	573.657	zł	 (koszt	kształcenia	
1	 ucznia	 –	 10,244	 zł),	 w	 Pogórzu	 685.783	
zł	(koszt	kształcenia	1	ucznia	–	12.246	zł),	
a	 w	 Śmiczu	 767.477	 zł	 (koszt	 kształcenia	
1	ucznia	16.684	zł).	
	 Koszty	 utrzymania	 jednego	 oddziału	
w	wymienionych	szkołach	wynoszą:
w	 Gostomi	 -	 99.158	 zł,	 w	 Radostyni	 –	
95.609	zł,	w	Pogórzu	–	114.297	zł	i	Śmiczu	
–	127.913	zł.

Rodzice nie chcą likwidacji
	 W	 liście	 do	 burmistrza	 Białej	 skiero-

wanym	 przez	 rodziców	 uczniów	 szkoły	
w	Śmiczu	czytamy	między	innymi:
(...)Jesteśmy	świadomi	trudności	demogra-
ficznych,	żywimy	jednak	nadzieję,	że	trud-
ności	 można	 pokonać	 bez	 likwidowania	
szkoły.	Szkoły,	zwłaszcza	w	małych	miejsco-
wościach	to	nie	tylko	placówki	oświatowe,	
ale	 również	 centra	 kultury,	 a	 nierzadko	
jedyne	 miejsca	 gdzie	 ludzie	 mogą	 się	 spo-
tykać.	 Rozumiemy	 względy	 ekonomiczne,	
ale	uważamy,	że	nie	one	zawsze	i	wszędzie	
muszą	mieć	decydujące	znaczenie.	
(...)	W	naszej	i	nie	tylko	naszej,	ale	także	w	
każdej	 małej	 placówce	 nie	 ma	 anonimo-
wości	 nie	 występuje	 przemoc	 czy	 agresja.	
Dzieci	czują	się	swobodnie,	uczniowie	mają	
dobry	kontakt	z	nauczycielami.	
(...)	 Głosowaliśmy	 na	 Pana,	 Panie	 Burmi-
strzu	i	na	Radnych,	bo	wierzyliśmy,	że	Pan	
nie	 dopuści	 nigdy	 do	 tego,	 żeby	 zamknąć	
placówki	oświatowe	(tak	Pan	kiedyś	mówił	
i	obiecał	to	mieszkańcom	gminy).
(List	podpisało	330	osób	-	rodziców	dzieci	
ze	Śmicza,	Kolnowic,	Miłowic	i	Laskowca).
Nauka w licznych klasach
	 Inne	 argumenty	 przemawiające	 za	
pozostawieniem	 szkół	 w	 Gostomi,	 Rado-
styni,	Pogórzu	i	Śmiczu	w	obecnym	kształ-

cie	organizacyjnym	przedstawione	na	spo-
tkaniach	 z	 przedstawicielami	 bialskich	
władz	w	tej	sprawie:
•	 w	 szkole	 w	 Białej	 dzieci	 będą	 nara-
żone	 na	 hałas,	 palenie	 papierosów	
i	styczność	z	narkotykami,
•	 dojazdy	 do	 szkoły	 w	 Białej	 wiążą	 się	 ze	
znacznymi	niedogodnościami,
dzieci	 pozbawione	 będą	 bezpośredniej	
kontroli	rodziców,
•	małe	wiejskie	szkoły	są	centrami	kultury	
w	lokalnym	środowisku,	inicjatorami	wielu	
imprez	 kulturalnych,	 zwalniani	 nauczy-
ciele	 będą	 dodatkowo	 obciążać	 dochody	
gminy	jako	osoby	bezrobotne,	
•	 dzieci	 znajdą	 się	 w	 nowym	 środowisku,	
zupełnie	im	obcym,
•	 w	 bardziej	 liczebnych	 klasach	 nauczy-
ciel	ma	ograniczone	możliwości	sprawdza-
nia	 wiedzy	 uczniów,	 co	 nie	 pozostaje	 bez	
wpływu	na	efekty	w	nauce.

Jeden uczeń w klasie?
	 A	 oto	 niektóre	 stwierdzenia	 burmi-
strza	 Białej	 zawarte	 w	 wypowiedziach	 na	
spotkaniach	 z	 rodzicami,	 które	 dotyczą	
planowanej	racjonalizacji	sieci	szkolnej	na	
terenie	bialskiej	gminy:
•	W	pierwszym	roku	mojego	urzędowania	

obiecałem,	że	szkoły	podstawowe	na	terenie	
gminy	nie	będą	likwidowane.	I	przez	dwie	
kadencje	tak	było.	Obecna	sytuacja	finan-
sowa	 w	 oświacie	 gminnej	 zmusza	 nas	 do	
działania.	To	nie	burmistrz	zamyka	szkoły.	
To	Wy	je	zamykacie,	bo	za	mało	mamy	w	
nich	dzieci	i	w	związku	z	tym	otrzymujemy	
mniejszą	subwencję	oświatową.	Gdyby	do	
każdej	 z	 małych	 czterech	 wiejskich	 szkół	
na	 naszym	 terenie	 uczęszczało	 około	 stu	
dzieci	nie	dyskutowalibyśmy	o	zmianach	w	
organizacji	sieci	szkół	na	naszym	terenie.	
•	 W	 szkole	 w	 Gostomi	 jeden	 nauczyciel	
przypada	 na	 4,1	 ucznia,	 czy	 mamy	 więc	
zwlekać	 ze	 zmianami	 aż	 ten	 stosunek	
będzie	wznosił	jeden	do	jednego?
•	 Każdy	 chciałby	 aby	 w	 miejscowości	
w	 której	 mieszka	 była	 szkoła,	 gdybym	 był	
mieszkańcem	 Waszej	 wsi	 też	 broniłbym	
przypuszczalnie	 dalszego	 istnienia	 szkoły	
w	 niezmienionym	 kształcie	 organiza-
cyjnym.	 Rozumiem	 Wasze	 racje	 i	 wiem,	
że	nikt	nikogo	tu	nie	przekona	co	do	słuszno-
ści	postrzegania	tych	spraw.-	do	swoich	racji.
•	 Państwo	 nakłada	 na	 nas	 restrykcyjne	
przepisy	 dyscyplinujące	 wydatki	 budże-
towe	 i	 możliwości	 zaciągania	 kredytów.	
To	 stwarza	 duże	 zagrożenia	 w	 prawi-

dłowym	 funkcjonowaniu	 gminy.	 Pytam	
poza	 tym	 -	 jak	 długo	 jeszcze	 możemy	
ograniczać	 kosztem	 funkcjonowania	
oświaty	 w	 niezmienionym	 od	 lat	 kształ-
cie	 organizacyjnym	 wydatki	 między	
innymi	 na	 kulturę,	 sport,	 straże	 pożarne	
i	inne	zadania?

Nie chcą likwidacji
	 Wielkie	 poruszenie	 na	 przełomie	
grudnia	 i	 stycznia	 wywołały	 informacje	
o	 zamierzonych	 przekształceniach	 orga-
nizacyjnych	 w	 placówkach	 oświatowych,	
zwłaszcza	 szkolnych	 w	 zakresie	 zamie-
rzonej	 racjonalizacji	 w	 funkcjonowaniu	
placówek	 oświatowych	 na	 ternie	 gminy.	
Informacje	 te	 zbulwersowały	 zwłaszcza	
mieszkańców	Pogórza,	Radostyni,	Gostomi	
i	 Śmicza	 oraz	 okolicznych	 wsi,	 z	 których	
dzieci	uczą	się	w	tych	szkołach.	
	 W	grudniowym	wywiadzie	na	łamach	
prasy	burmistrz	Arnold	Hindera	na	pyta-
nie	czy	w	związku	z	 tym,	że	gmina	coraz	
większe	 środki	 z	 własnego	 budżetu	 musi	
przeznaczać	na	utrzymanie	istniejącej	sieci	
szkół	 przy	 jednocześnie	 malejącej	 liczbie	
dzieci	 przewiduje	 likwidację	 niektórych	
szkół	odpowiedział:
„–	 Nie	 chcę	 mówić	 likwidacji.	 Przygoto-

wujemy	 się	 do	 racjonalizacji	 sieci	 placó-
wek	 oświatowych,	 bo	 subwencja	 idzie	 za	
uczniem,	 a	 nie	 nauczycielem.	 Przez	 osiem	
lat	 walczyłem	 o	 utrzymanie	 małych	 szkół	
na	naszym	terenie	bo	uważam,	że	ich	istnie-
nie	jest	korzystne.	Państwo	jednak	preferuje	
inną	koncepcję	w	tym	zakresie.	Subwencja	
na	rok	2011	wyniesie	ponad	dziewięć	milio-
nów	złotych,	natomiast	utrzymanie	samych	
placówek	bez	prac	inwestycyjnych	i	remon-
tów	to	wydatek	około	czternastu	milionów	
złotych.	Nas	na	to	po	prostu	nie	stać”.
	 W	rozmowie	przeprowadzonej	w	stycz-
niu	Robert	Roden	–	przewodniczący	Rady	
Miejskiej	 na	 pytanie	 o	 planowaną	 racjo-
nalizację	 sieci	 funkcjonowania	 placówek	
oświatowych	stwierdził:
	 „- Gmina Biała nie jest tu wyjątkiem, 
wiele opolskich gmin podejmuje takie 
działania. Wymuszają ją realia finan-
sowe, coraz większe kwoty gminy z wła-
snych budżetów dokładają do funkcjono-
wania oświaty, a jednocześnie z roku na 
rok maleje liczba uczniów w szkołach. 
Prognozy demograficzne nie napawają 
optymizmem. Przy tym oświata dofi-
nansowywana jest z podatków płaconych 
przez wszystkich mieszkańców.”
	 Zdaniem	 przewodniczącego	 Rodena	
pozostawienie	oświaty	w	obecnym	kształ-
cie	 organizacyjnym	 wymagałoby	 zwięk-
szenia	dochodów	poprzez	znaczne	podnie-
sienie	stawek	podatków	lokalnych,	a	na	to	
nie	byłoby	zgody	mieszkańców	gminy.

Rozwiązanie pośrednie
	 Najbardziej	 –	 ze	 względów	 finanso-
wych	–	racjonalnym	rozwiązaniem	byłaby	
likwidacja	 czterech	 małych	 szkół	 wiej-
skich,	ale	taka	radykalna	i	szokująca	decy-
zja	 nie	 mogła	 być	 brana	 pod	 uwagę.	 Dal-
sze	istnienie	tych	szkół	z	oddziałami	I-III,	
przekształconymi	 w	 filie	 szkół	 w	 Łącz-
niku	 i	 Białej	 oraz	 utworzenie	 zamiejsco-
wych	oddziałów	przedszkolnych	wydaje	się	
obecnie	najbardziej	racjonalnym	rozwiąza-
niem,	zwłaszcza	ze	względów	społecznych.	
Przemawia	za	tym	również	przewidywana	
w	roku	szkolnym	2012/2013większa	liczba	
dzieci	 w	 klasach	 pierwszych	 związana	
z	 uczęszczaniem	 począwszy	 od	 września	
2012	r.	do	klas	pierwszych	sześciolatków.
	 Obecnie	 do	 klasy	 pierwszej	 szkoły	
podstawowej	w	Gostomi	uczęszcza	6	dzieci,	
w	roku	szkolnym	2012/2013	–	16,	w	Śmiczu	
6,	od	września	2012	r.-	20,	w	Radostyni	–	4,	
od	września	2012	r.	15,	a	w	Pogórzu	10,	od	
września	2012	r.	-	21.
	 Już	 po	 przeprowadzeniu	 tych	 zebrań,	
które	 wzbudziły	 wiele	 komentarzy,	 nie-
przychylnych	 najczęściej	 władzom	 gmin-
nym	 na	 wniosek	 rad	 rodziców	 i	 nauczy-
cieli	 z	 czterech	 szkół	 przewidzianych	 do	
przekształceń	 odbyło	 się	 ich	 spotkanie	
z	radnymi	Rady	Miejskiej.	Radni	wysłuchali	
opinie	 środowisk	 lokalnych	 związanych	
z	planowanymi	przekształceniami	organi-
zacyjnymi	szkół.
Poseł broni szkoły?
	 Przed	 planowaną	 na	 10	 lutego	 sesją	
Rady	Miejskiej	w	Białej,	która	miała	rozpa-
trywać	sprawy	przekształceń	w	funkcjono-
waniu	oświaty	gminnej,	w	Pogórzu	odbyło	
się	 spotkanie,	 na	 którym	 planowano	 roz-
patrzenie	 –	 jak	 informowała	 zaprasza-
nych	na	spotkanie	radnych	dyrektor	szkoły	
Beata	Wróblewska	–	spraw	przekształcenia	
szkoły	w	Pogórzu	w	niepubliczną	placówkę	
oświatową.	 Radni	 i	 większość	 zebranych	
była	zbulwersowana	spotkaniem	z	posłem	
PiS	 Sławomirem	 Kłosowskim,	 w	 którym	

Rodzice na spotkaniu w Śmiczu
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uczestniczył	 także	 radny	 powiatu	 prud-
nickiego,	 również	 członek	 PiS	 –	 Dariusz	
Kolbek.	 Pan	 poseł	 urządził	 ze	 spotkania	
wiec	 przedwyborczy,	 chociaż	 większość	
jego	uczestników	darzy	sympatią	ugrupo-
wanie,	 któremu	 przewodzi	 wnuk	 byłego	
żołnierza	 Wermachtu	 z	 Kaszub.	 Dobrze,	
że	 opinie	 na	 temat	 spotkania	 nie	 dotarły	
do	 pani	 dyrektor	 szkoły.	 Poza	 tym	 warto	
przypomnieć,	 że	 w	 przeszłości	 obecny	
poseł	 Kłosowski	 był	 opolskim	 kuratorem	
oświaty,	 który	 wyraził	 zgodę	 na	 likwida-
cję	 wielu	 małych	 szkół	 na	 Opolszczyźnie,	
w	 tym	 szkoły	 w	 Chrzelicach	 i	 Grabinie.	
W	 1999	 r.	 trybun	 uciśnionych	 S.	 Kłosow-
ski	 był	 obrońcą	 rodziców	 z	 planowanej	
do	 likwidacji	 szkoły	 w	 Rzymkowicach.	
W	odpowiedzi	na	jego	list	w	obronie	rzym-
kowickiej	 szkoły	 burmistrz	 Korfantowa	
Zdzisław	 Martyna	 pisał	 między	 innymi:	
„	 Chcę	 Panu	 Posłowi	 uprzejmie	 przypo-
mnieć	wizytę	w	gminie	Korfantów	w	2001	
r.	kiedy	to	razem	wizytowaliśmy	placówki	
szkolne	gminy	–	Pan	Poseł	był	wtedy	Opol-
skim	Kuratorem	Oświaty	i	pamiętam	pań-
skie	słowa	„Pan	sobie	z	tą	rozdrobnioną	sie-
cią	szkół	nie	poradzi”.	Dziwna	dziś	zatem	
metamorfoza	posła	z	PiS.	
	 Nie	wiemy	kto	był	 inicjatorem	czyj	to	
pomysł,	a	szkoda,	bo	chcieliśmy	przekazać	
gratulacje.

ZNP broni nauczycieli
	 O	 zamiarze	 likwidacji	 sieci	 oświato-
wej	 na	 terenie	 gminy	 w	 obecnym	 kształ-
cie	 i	 kierunkach	 jej	 przekształceń	 decyzje	
„za”	lub	„przeciw”	mieli	podjąć	na	sesji	10	
lutego	radni	Rady	Miejskiej.	O	tym,	że	nie	
będą	 to	 łatwe	 decyzje	 mówił	 w	 rozmowie	
z	 nami	 przewodniczący	 R.Roden:”	 Z	 jed-
nej	 strony	 radni	 winni	 kierować	 się	 sze-
roko	pojętym	interesem	gminy,	a	z	drugiej	
są	reprezentantami	mieszkańców,	których	
głosy	zdecydowały	o	ich	wyborze	do	składu	
Rady	Miejskiej.	Ja	również	rozumiem	racje	
rodziców,	 dobro	 dziecka,	 to,	 że	 placówki	
oświatowe	są	w	danej	miejscowości	anima-
torami	 życia	 kulturalnego,	 ale	 rozumiem	
również	racje	ekonomiczne	gminy”.
	 Na	sesję	przybyło	wielu	rodziców	dzieci	
uczęszczających	 do	 szkół	 w	 Radostyni,	
Śmiczu,	 Pogórzu	 i	 Gostomi	 oraz	 nauczy-
ciele	uczący	w	tych	placówkach.	
Nauczycielka	Justyna	Drążek	odczytała	list	
Oddziału	ZNP	w	Białej.	Oto	jego	treść:
	 „Związek	 Nauczycielstwa	 Polskiego	
Oddział	 w	 Białej	 zwraca	 się	 do	 burmi-
strza	Arnolda	Hindery	oraz	radnych	z	ape-
lem	o	zaniechanie	planów	likwidacyjnych	
placówek	 oświatowych	 w	 naszej	 gminie.	
Nauczyciele	 naszej	 gminy	 to	 doskonale	
wykształcona	 kadra	 o	 wysokich	 kwalifi-
kacjach	pedagogicznych.	Posiadają	wyższe	
wykształcenie,	ukończyli	wiele	form	dosko-
nalenia	zawodowego,	mają	kwalifikacje	do	
nauczania	 kilku	 przedmiotów,	 niektórzy	
są	w	chwili	obecnej	w	takcie	kolejnych	stu-
diów.	15	nauczycieli	z	likwidowanych	szkół	
to	wieloletni	członkowie	Związku	Nauczy-
cielstwa	Polskiego.
	 Wiejskie	 placówki	 oświatowe	 mogą	
poszczycić	 się	 bardzo	 dobrymi	 wynikami	
nauczania,	w	tym	uzyskiwanymi	w	spraw-
dzianach	 po	 szóstej	 klasie	 szkoły	 podsta-
wowej.	 Jednakże	 w	 wyniku	 niekorzystnej	
sytuacji	 w	 szkolnictwie	 nauczyciele	 znaj-
dują	się	w	bardzo	trudnym	położeniu,	gdyż	
pozbawieni	 są	 możliwości	 zatrudnienia	
w	innych	placówkach	oświatowych	na	tere-
nie	gminy	Biała,	a	także	powiatu	prudnic-
kiego	oraz	powiatów	ościennych.	

	 Większość	 nauczycieli	 to	 osoby	
przed	 pięćdziesiątym	 rokiem	 życia,	
z	 ponad	 20-letnim	 stażem	 pracy,	 dla	
których	 niemożliwe	 jest	 odnalezie-
nie	 się	 na	 rynku	 pracy	 w	 kraju	 jak	
i	za	granicą,	gdzie	w	pierwszej	kolejności	pre-
ferowani	są	ludzie	młodzi,	o	kwalifikacjach	
i	umiejętnościach	niezwiązanych	z	oświatą.	
Pedagodzy	 z	 pewnością	 zasilą	 rzesze	 bez-
robotnych,	 niektórzy	 zmuszeni	 będą	 do	
rezygnacji	 ze	 studiów.	 ZNP	 ma	 nadzieję,	
że	 radni	 gminy	 nie	 dopuszczą	 do	 takiej	
sytuacji.	 Pozbawienie	 pracy	 bardzo	 nega-
tywnie	 wpłynie	 na	 sytuację	 materialną	
nauczycieli.	Już	w	tej	chwili	niektóre	osoby	
są	jedynymi	żywicielami	rodzin.
	 Związek	 Nauczycielstwa	 Polskiego	
wyraża	głęboką	troskę	o	dalszy	los	pracow-
ników	 oświaty	 w	 regionie.	 Projektodawcy	
nie	 oferują	 konkretnych	 rozwiązań	 doty-
czących	dalszego	zatrudnienia	nauczycieli	
i	 pracowników	 niepedagogicznych.	 ZNP	
uważa,	 że	 przy	 opracowywaniu	 projektu	
zmian	sprawą	drugorzędną	stała	się	jakość	
edukacji,	a	priorytetem	–	ekonomia.	
	 Niż	 demograficzny	 obserwowany	
w	 naszej	 gminie	 jak	 i	 w	 całym	 kraju	 jest	
okresem	 przejściowym,	 jednakże	 jedna	
pochopna	 decyzja	 władz	 może	 spowodo-
wać	 katastrofalne	 i	 nieodwracalne	 skutki	
w	 środowisku	 lokalnym,	 gdyż	 szkoła	
oprócz	 funkcji	 oświatowej	 pełni	 również	
ważną	 rolę	 kulturotwórczą.	 Likwidacja	
tych	 placówek	 spowoduje	 degradację	 wsi.	
W	 małych	 środowiskach	 wiejskich	 jest	 to	
jedyne	 miejsce,	 gdzie	 odbywają	 się	 spo-
tkania	 z	 mieszkańcami,	 organizowane	 są	
uroczystości	 dla	 tutejszej	 ludności,	 jest	

to	 miejsce	 kultywowania	 i	 propagowania	
regionalnych	tradycji.	Szkoły	nasze	są	rów-
nież	miejscem	kultywowania	tradycji,	kul-
tury	języka	mniejszości	narodowej.
	 Władza	 gminy	 obiecuje	 pozostawić	
klasy	 I	 –	 III,	 ale	 na	 jak	 długo?	 Nikt	 nie	
jest	 w	 stanie	 odpowiedzieć	 na	 to	 pytanie.	
Pozostawienie	 klas	 młodszych	 jest	 jedy-
nie	otarciem	łez	rodzicom	na	krótki	okres.	
Nigdzie	 podczas	 zebrań	 z	 rodzicami	
nie	 padło	 stwierdzenie,	 że	 będą	 to	 klasy	
łączone.	Do	czego	zmierzamy?
	 ZNP	ma	nadzieję,	że	władzom	gminy	
Biała	nie	jest	obojętny	los	nauczycieli	oraz,	że	
radni	znajdą	inne	możliwości	rozwiązania	
problemu	niż	likwidacja	szkół.	Oczekujemy	

działań	 alternatywnych	 poprzez	 szukanie	
oszczędności	 w	 wydatkowaniu	 gminnych	
finansów	 oraz	 innych	 propozycji	 władz.	
Z	 dotychczas	 przeanalizowanych	
dokumentów	 odnośnie	 finansowa-
nia	 placówek	 oświatowych	 jasno	
wynika,	 że	 subwencja	 na	 ucznia	 z	 języ-
kiem	 mniejszościowym	 jest	 wyższa,	
a	 w	 szkołach	 wiejskich	 do	 84	 uczniów	
dodatkowo	powiększona	po	to,	żeby	takie	
placówki	mogły	istnieć-	Toteż	ZNP	uważa,	
że	 likwidacja	 placówek	 oświatowych	 nie	
wpłynie	znaczącą	na	poprawę	sytuacji	eko-
nomicznej	gminy,	a	oszczędności	będą	nie-
wielkie.
	 List	 przedrukowujemy	 w	 całości,	
aby	 nie	 posądzano	 nas	 o	 celowe	 skróty	
i	manipulację.	Wynika	z	niego	niezbicie,	że	
sprawą	najważniejszą	są	miejsca	pracy	dla	
nauczycieli,	których	płace	stanowią	ponad	
90	 procent	 ogółu	 wydatków	 na	 oświatę.	
I	o	pracę	dla	nauczycieli	chodzi	głównie	w	
tym	liście.	W	jego	ostatnim	zdaniu	zawarte	
jest	stwierdzenie,	że	oszczędności	z	tytułu	
zmian	 organizacyjnych	 w	 systemie	 funk-
cjonowania	oświaty	będą	niewielkie.
Dlatego	 przypominamy	 jego	 autorom,	
że	gmina	tylko	w	tym	roku	dołoży	ok.	4,5	
mln	 zł	 z	 własnego	 budżetu	 do	 oświaty.	
Zupełnie	 niezrozumiałą	 sprawą	 jest	 rada,	
aby	gmina	szukała	oszczędności	w	wydat-
kowaniu	gminnych	finansów.	Od	lat	–	jak	
się	okazuje	i	o	tym	również	mówił	na	spo-
tkaniach	burmistrz	–	gmina	tnie	wydatki	na	
kulturę,	sport,	ochronę	środowiska,	gospo-
darkę	mieszkaniową	i	inne	cele.	Jak	długo	
jeszcze	 możemy	 wydatki	 na	 te	 cele	 ogra-
niczać?	 –	 pytał	 na	 zebraniach	 burmistrz.	

Po	co?	Po	to,	aby	w	małych	wiejskich	szko-
łach	jeden	nauczyciel	mógł	uczyć	4	-	7	dzieci	
w	oddziale.	Jeden	z	radnych	w	czasie	pobytu	
w	 partnerskiej	 gminie	 Marienheide	 zapy-
tał	dlaczego	w	ich	gminie	 jest	 tylko	jedna	
szkoła	 stopnia	 podstawowego,	 a	 dzieci	
są	 dowożone	 z	 miejsc	 odległych	 nawet	
o	ponad	20	km.	–	Bo	nas	na	więcej	szkół	nie	
stać	 ze	 względów	 finansowych	 -	 usłyszał	
w	odpowiedzi.	Autorzy	listu	mają	również	
za	 złe	 władzom	 gminy,	 że	 sprawą	 drugo-
rzędną	stała	się	jakość	edukacji,	a	prioryte-
tem	–	ekonomia.	Takie	są	bezlitosne	prawa	
ekonomiczne.	 Najdobitniej	 o	 tym	 przeko-
nała	 się	 załoga	 prudnickiego	 „Frotexu”,	
których	 kierownictwo	 ignorując	 uwarun-

kowania	 ekonomiczne	 doprowadziło	 do	
19	mln	zł	długu,	a	z	liczącej	niegdyś	cztery	
tysiące	 załogi,	 pozostało	 niewiele	 ponad	
sto	 osób.	 I	 nikt	 nie	 pytał	 zwalnianych	 za	
co	 wyżywią	 rodziny	 itp.	 Takich	 przykła-
dów	można	przytaczać	tysiące.	Upadek	tak	
dużych	 potentatów	 jak	 prudnicki	 Otmęt	
i	Frotex	to	też	degradacja	dla	miasta,	gminy	
i	powiatu.	Nie	jest	prawdą,	że	brak	na	wsi	
szkoły	sprawia,	że	wieś	staje	się	prawdziwą	
pustynią	kulturalną.	Kto	nie	wierzy	niech	
pojedzie	 do	 Chrzelic,	 w	 których	 szkoła	
również	 została	 kiedyś	 zlikwidowana,	
a	 w	 budynku	 byłej	 szkoły	 rozkwita	 życie	
kulturalne,	 wiele	 się	 tam	 dzieje	 na	 niwie	
kultury,	o	wiele	więcej	niż	w	szkołach	wiej-
skich	 w	 gminie,	 które	 planowane	 są	 do	
przekształceń.
	 10	 lutego	 na	 sesji	 w	 Białej	 zapadły	
decyzje	 o	 zamiarze	 przekształcenia	 lokal-
nej	 oświaty	 i	 utworzenie	 dwóch	 centrów	
przedszkolno	–	szkolnych	w	Białej	i	Łącz-
niku:
-	 w	 Białej	 powołanie	 Zespołu	 Szkolno	 –	
Przedszkolnego	 w	 skład	 którego	 wejdą	
Szkoła	 Podstawowa	 im.	 J.Iwaszkiewicza	
w	 Białej	 z	 trzyklasowymi	 filiami	 szkol-
nymi	w	Gostomi,	Radostyni	i	Śmiczu	oraz	
przedszkola	w	Białej	z	oddziałami	zamiej-
scowymi	w	Gostomi,	Solcu,	Śmiczu,	Nowej	
Wsi,	Prężynie	i	Ligocie	Bialskiej,
-	 w	 Łączniku	 powołanie	 Zespołu	 Szkolno	
–	Przedszkolnego	w	składzie:	Szkoła	pod-
stawowa	 im.	 F.Roboty	 w	 Łączniku,	 trzy-
klasowa	 filia	 szkolna	 w	 Pogórzu	 oraz	
przedszkole	 w	 Łączniku	 z	 oddziałami	
zamiejscowymi	 w	 Chrzelicach,	 Pogórzu	 i	
Brzeźnicy.
	
Decyzje zostały podjęte
	 10	lutego	na	sesji	sprawy	dotyczące	pla-
nowanych	likwidacji	i	przekształceń	przed-
stawiała	 wiceburmistrz	 Maria	 Tomala.	
Uczestniczący	 w	 spotkaniu	 rodzice	 dzieci	
i	 nauczyciele	 mieli	 nadzieję,	 że	 radni	
wykażą	się	pełniejszym	zrozumieniem	ich	
racji	 i	opowiedzą	 się	 za	dalszym	funkcjo-
nowaniem	oświaty	w	gminie	w	dotychcza-
sowym	kształcie	organizacyjnym.	Okazało	
się,	co	było	dla	nich	wielkim	rozczarowa-
niem,	że	zdecydowana	większość	radnych	
(11	–	12)	głosowała	za	racjonalizacją	sieci	
oświatowej	na	terenie	gminy.	
	 Jak	 dowiedzieliśmy	 się	 nieoficjalnie	
bynajmniej	 (mówić	 o	 tym	 za	 wcześnie)	
część	rodziców	dzieci	z	Pogórza	rozważała	
będzie	podjęcie	działań	na	rzecz	utworzenia	
niepublicznej	placówki	oświatowej	i	zwróci	
się	 w	 związku	 z	 tym	 do	 bialskich	 władz	
o	czasowe	przekazanie	na	ten	cel	obecnego	
budynku	szkolnego.	Wydaje	się,	że	pomy-
słowi	temu	nie	będzie	przeciwny	burmistrz	
Hindera,	który	zapytany	o	szanse	na	utrzy-
manie	tych	placówek	stwierdził:
„Gdyby placówka została zlikwidowana 
w całości można byłoby podjąć takie 
działania, ale ponieważ pozostają klasy 
I – III gmina jako organ prowadzący 
tę szkołę musi w pierwszej kolejno-
ści zapewnić to, aby najmłodsze dzieci 
miały gdzie się uczyć”.	
	 Sądzimy,	 że	 przedstawione	 sprawy	
będą	opisywane	w	najbliższych	miesiącach	
na	 naszych	 łamach,	 ponieważ	 to	 dopiero	
początek	 procedur	 przekształceniowych.		
Póki	co	zaraz	po	zakończeniu	sesji	w	kulu-
arach	 dało	 się	 słyszeć	 głosy,	 że	 rodzice	
dzieci	podejmą	działania	na	rzecz	odwoła-
nia	burmistrza	i	Rady	Miejskiej.

Ryszard Nowak 

do przekształcenia

Rodzice na spotkaniu w Gostomi
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- 16.01.�011 r. – na polach uprawnych 
w Śmiczu nieznany sprawca dokonał 
kradzieży plandeki przykrywającej bale 
ze słomą. Wartość plandeki o wymiarze 
120 m kw. wynosi 12.000 zł.
- ��.01. - na trasie Biała – Ligota Bialska 
kierujący samochodem toyota 50-
latek spowodował wypadek drogowy 
w wyniku którego pasażerka doznała 
obrażeń ciała.
- W nocy z �� na �9.01. sprawca wybi-
jając szyby w okienku piwnicznym 
włamał się do budynku mieszkalnego i 
wykorzystując sen domowników skradł 
pieniądze w kwocie 1.300 zł.
- �0.01.w Białej sprawca lat 38 mieszka-
niec gminy Kamiennik kierował samo-
chodem ford w stanie nietrzeźwym.
1.0�. w Olbrachcicach doszło do 
nieszczęśliwego wypadku w obejściu 
gospodarczym w wyniku którego 
kobieta lat 61 doznała obrażeń ciała.

- 1�.0�. w Ligocie Bialskiej sprawca lat 
31 kierujący samochodem volkswagen 
wymuszając pierwszeństwo prze-
jazdu spowodował wypadek drogowy 
w wyniku którego pasażerki lat 46 i 
18 jadące drugim pojazdem doznały 
obrażeń ciała i pozostały na leczeniu 
szpitalnym.
- W nocy z 16 na 1�.0�. w Otokach 
sprawca wykorzystał otwarte okno 
piwniczne i sen domowników dostał 
się do wnętrza budynku skąd skradł 
telewizor (42 cale), sprzęt DVD oraz 
artykuły spożywcze wartości 2,5 tys. zł.
- W omawianym okresie ujawniono 
szereg kradzieży w sklepach, zwłaszcza 
w dyskoncie Biedronka w Białej, przy 
ul. Opolskiej w którym przedmiotem 
kradzieży była przede wszystkim 
wódka, piwo i kosmetyki. Sprawcy tych 
kradzieży zostali ustaleni bezpośrednio 
po ich dokonaniu.

Odeszli
heinrich Reszka ur. 1937 zm. 15.01.2011 r. zam. Rostkowice

Ginter Dziony ur. 1936 zm. 16.01.2011 r. zam. Grabina
Agnieszka Rak ur. 1913 r. zm. 17.01.2011 r. zam. Łącznik 
Maria Boszcz ur. 1931 r. zm.18.01.2011 r. zam. Chrzelice

Gertruda Glinka ur.1924 r. zm.23.01.2011 r. zam. Krobusz
Krystyna Kusber ur.1968 r. zm.26.01.2011 r. zam. Otoki

henryk Spyra ur.1956 r. zm.30.01.2011 r. zam. Biała
Jan Grzywa ur.1928 r. zm.1.02.2011 r. zam. Śmicz

Jan Kuzber ur.1947 r. zm.2.02.2011 r. zam. Prężyna
Augusta Stroka ur.1939 r. zm.8.02.2011 r. zam. Otoki

Jadwiga Raimann ur.1937 r. zm.9.02.2011 r. zam. Łącznik
Józef Janoszek ur.1937 r. zm.10.02.2011 r. zam. Pogórze

Danuta Kołodziej ur.1939 r. zm.12.02.2011 r. zam. Łącznik

Już na podium

Podziękowanie
 Dziękujemy rodzinie, sąsia-
dom, znajomym, przyjacio-
łom, lekarzom i personelowi 
szpitala pulmonologicznego w 
Głuchołazach oraz wszyst-
kim, którzy okazali nam 
wyrazy współczucia i uczest-
niczyli w ostatnim pożegna-
niu 

Ś. P. Krystyny Kusber
Szczególnie dziękujemy rów-
nież byłym i obecnym pra-
cownikom DPS Grabina.

Mąż i Córka

 Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci długoletniej 
pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Białej

DANUTY
KOŁODZIEJ

Wyrazy współczucia Rodzi-
nie zmarłej składają

Burmistrz
i pracownicy

Urzędu Miejskiego
W Białej

Aktywne ferie

	 Reprezentacja	 naszej	 gminy	 bierze	
po	 raz	 kolejny	 udział	 w	 Halowych	 Piłkar-
skich	 Mistrzostwach	 Samorządowców	
Województwa	 Opolskiego.	 Impreza	 składa	
się	 z	 czterech	 turniejów	 i	 suma	 punktów	
z	poszczególnych	potyczek	decyduje	o	koń-
cowej	klasyfikacji.
	 Ostatni	 turniej	 w	 Kluczborku	 punk-
towany	 jest	 podwójnie	 (za	 pierwsze	 miej-
sce	40	pkt).	Mamy	za	sobą	już	trzy	turnieje	
i	nasza	reprezentacja	zajmuje	6	miejsce	na	
12	sklasyfikowanych.	O	pierwszym	turnieju	
w	 Komprachcicach	 należy	 jak	 najszybciej	
zapomnieć.	Trzy	przegrane	mecze:	z	Głub-
czycami	 1:2	 (bramka	 S.	 Adamik),	 Klucz-
borkiem	2:3	(S.	Adamik,	W.	Weiss)	i	Urzę-
dem	Miejskim	Opola	1:2	(S	.Adamik)	oraz	
remis	 1:1	 (J.	 Samojeden)z	 opolskim	 staro-
stwem	dały	dziewiąte	miejsce.	Nieco	 lepiej	
było	 w	 Głogówku.	 Na	 otwarcie	 Starostwo	
Powiatowe	 Opole	 pokonało	 naszych	 5:2	
(A.	Sztechmiler,	W.	Weiss).	Następnie	były	
remisy	 z	 Kluczborkiem	 3:3	 (S.Adamik,	 A.	
Sztechmiler)	 Głubczycami	 1:1(W.	 Weiss)	 i	
rywalizacje	 w	 grupie	 zakończono	 wygraną	
nad	gospodarzami	3:2	(A.	Sztechmiler	2,	I.	
Kwok).	Ten	bilans	pozwolił	jedynie	na	walkę	
o	 siódme	miejsce.	W	tym	starciu	przeciw-
nikiem	naszej	drużyny	były	Komprachcice,	
które	musiały	uznać	wyższość	naszych.	Mecz	

	 Miejsko	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury	
Sportu	Turystyki	i	Rekreacji	w	Białej	zadbał	
o	 to	 aby	 wypoczywający	 podczas	 ferii	
uczniowie	 mogli	 mieć	 możliwość	 spraw-
dzenia	 się	 w	 zawodach	 sportowo	 –	 rekre-
acyjnych.	 Dominowała	 piłka	 nożna	 i	 tenis	
stołowy.	Pierwszy	 tydzień	rozpoczął	się	od	
piłkarskich	 zmagań	 szkól	 podstawowych.	
Tutaj	 bezkonkurencyjna	 była	 reprezenta-
cja	 PSP	 Łącznik,	 która	 wygrała	 wszystkie	
mecze.	Drugie	miejsce	przypadło	drużynie	
ze	Śmicza	a	trzecie	z	Pogórza.	Jakim	komen-
tarzem	 można	 by	 określić	 brak	 zespołu	 ze	
szkoły	w		Białej	?.	Czy	naprawdę	w	placówce	
liczącej	250	uczniów			nie	można	utworzyć	
pięcioosobowej	drużyny?
	 Kolejny	 dzień	 zarezerwowany	 był	 dla	
gimnazjalistów,	 którzy	 rywalizowali	 przy	
tenisowym	 stole.	 Po	 eliminacjach	 w	 gru-
pach	oraz	bojach	półfinałowych	do	ścisłego	
finału	 weszło	 trzech	 zawodników,	 którzy	
rywalizowali	 systemem	 „każdy	 z	 każdym”.	
Najlepszy	 okazał	 się	 Markus	 Grelich	 z	
Olbrachcic,	 który	 w	 całym	 turnieju	 stracił	

tylko	 jeden	 set.	 W	 finale	 pokonał	 kolejno	
Denisa	 Wistubę	 (Miłowice)	 2:0	 i	 Rafaela	
Smiatka	 (Olbrachcice)	 2:1.	 Drugie	 miejsce	
przypadło	Denisowi	który	był	lepszy	w	bez-
pośrednim	pojedynku	od	Rafaela	(2:0).
	 MGOKSTiR	 był	 również	 współorga-
nizatorem	 halowego	 turnieju	 piłkarskiego	
trampkarzy	Podokręgu	Prudnik.	Do	rywa-
lizacji	przystąpiło	pięć	drużyn	w	tym	dwie	
nasze	 (z	 Pogórza	 i	 Białej).	 Niestety	 nasze	
zespoły	wykazały	się	 	 super	gościnnością	 i	
zajęły	odpowiednio	czwarte	i	piąte	miejsce.	
Co	 prawda	 mieliśmy	 kilka	 pozytywnych	
akcentów.	 Pierwszy	 to	 uznanie	 spotkania	
Niemysłowice	-	Biała	(4:4)	za	najciekawszy	
mecz	turnieju,	a	drugi	to	przyznanie	tytułu	
najlepszego	 bramkarza	 turnieju	 Patrykowi	
Uliczka	 z	 LUKS	 Polonia	 Pogórze.	 Zawody	
wygrali	 trampkarze	z	Biedrzychowic	przed	
rówieśnikami	z	Dytmarowa	i	Niemysłowic.
Zawody	 piłkarskie	 odbywały	 się	 w	 nowej	
hali		w	Łączniku	a	tenisowe	w	GCK.
	 O	 imprezach	z	drugiego	 tygodnia	 ferii	
napiszemy	w	kolejnym	numerze.

zakończył	się	wynikiem	8:1	(S.	Adamik	4,	W.	
Weiss	3,	I.	Kwok).	Trzeci	turniej	rozegrano	
w	 Kolonowskim.	 Pierwszym	 przeciwni-
kiem	było	Starostwo	Powiatowe	z	Prudnika,	
mecz	zakończył	się	remisem	1:1(J.	Samoje-
den).	W	drugim	meczu	nasi	pokonali	zjed-
noczone	siły	Kolonowskiego	i	Zawadzkiego	
2:1(S.	Adamik,	J.	Samojeden).	Ostatni	mecz	
w	 grupie	 zakończył	 się	 też	 wygraną,	 tym	
razem	nad	Głubczycami	3:0	(S.	Adamik	2,	
J.	 Samojeden	 ).	Pierwsze	miejsce	w	grupie	
i	awans	do	półfinału	gdzie	czekała	już	repre-
zentacja	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 Woje-
wództwa	 Opolskiego.	 Dobry	 mecz	 i	 pro-
wadzenie	2:1.	Niestety	na	4	sekundy	przed	
końcem	 meczu	 tracimy	 bramkę	 i	 rzuty	
karne.	Skuteczniejsi	okazali	się	rywale	(1:2)	
i	oni	awansowali	do	finału.
	 W	 meczu	 o	 trzecie	 miejsce	 ponownie	
zmierzono	 się	 z	 prudnickim	 starostwem.	
Rozważna	 gra	 i	 do	 przerwy	 2:0,	 nerwowa	
końcówka	 spowodowała,	 że	 przeciwnicy	
doprowadzili	 do	 remisu	 i	 ponownie	 rzuty	
karne.	 Tym	 razem	 nasza	 reprezentacja	 nie	
zawiodła	i	strzelała	celnie	zapewniając	sobie	
trzecie	miejsce.
	 Mieliśmy	jeszcze	 jeden	miły	akcent	na	
tej	 imprezie,	 a	 mianowicie	 Joachim	 Kosz	
został	 wybrany	 najsympatyczniejszym	
zawodnikiem	turnieju.

 

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
U CIEBIE W DOMU LUB FIRMIE   

Do klienta dojeżdżamy bezpłatnie bez    
          względu na lokalizację.

Rozwiązujemy wszelkie problemy 
związane z komputerami, internetem 

i urządzeniami pochodnymi. 

 Tel.: 666 513 682  
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Odszedł od nas na zawsze zasłużony Strażak i Przyjaciel

Henryk Spyra
z którym współpracowaliśmy od wielu lat ceniliśmy Jego ofiarność i zaangażowanie na rzecz bezpie-
czeństwa ludzi i ich mienia oraz za pomoc przy organizowaniu naszych lokalnych imprez kulturalno 
– sportowych. Szczere wyrazy współczucia 

Rodzinie zmarłego

składają Dyrektor i Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Białej oraz Redakcja „Panoramy Bialskiej”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Henryka Spyry

RADNEGO RADy MIEJSKIEJ W BIAŁEJ obecnej kadencji
oraz wieloletniego i oddanego strażaka OSP w Białej, człowieka serdecznego 

i otwartego na potrzeby innych.
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie składają
Burmistrz Białej i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Białej 

 Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili 
z nami smutek i żal, okazali wiele serca, życzli-
wości i współczucia oraz uczestniczyli we mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej kochanego męża, ojca 
i dziadka

ś.p. Henryka Spyry
Szczególne wyrazy wdzięczności pragniemy złożyć 
Proboszczowi Parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P. Ojcu 
Franciszkowi Bieńkowi, Kapelanowi Ojcu Hubertowi 
Bieńkowi, Ojcu Maciejowi Kosteckiemu, którzy sprawo-
wali Liturgię Pogrzebową.
 Za bardzo duże zaangażowanie w organizację 
uroczystości pogrzebowych pragniemy podziękować 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Prudniku, Komendzie Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu, OSP w Białej, Zarządowi 
Wojewódzkiemu Związku OSP w Opolu, Zarządowi 
Powiatowemu Związku OSP w Prudniku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim strażakom ochot-
nikom, Bialskiej Orkiestrze Dętej, rodzinie, znajomym, 
delegacjom zakładów pracy i organizacji społecznych 
oraz wszystkim licznie uczestniczącym w ostatniej 
drodze zmarłego. Żona z dziećmi

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Henryka Spyry

RADNEGO RADy MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie składają
Przewodniczący Rady

i radni Rady Miejskiej w Białej

Zasmuciła	nas	wiadomość	o	nagłym	odejściu	naszego
Druha	starszego	ogniomistrza	w	stanie	spoczynku

Henryka Spyry
Wyrazy głębokiego współczucia

najbliższej Rodzinie składają
Zarząd Miejsko – Gminny Związku OSP RP w Białej

I członkowie OSP Gminy Biała

Promocja „Konto Senior”
oferta specjalna dla

EMERYTÓW I RENCISTÓW,
którzy założą

 Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy
Promocja obejmuje:
założenie konta 0 zł
prowadzenie konta 0 zł
wydanie i posiadanie karty płatniczej 0 zł

Okres trwania promocji  -  od 14-02-2011r.  do 31-12-2011 r.
W naszym Banku wiek ma swoje przywileje
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I rząd
 (siedzą od lewej): Helena Rem

isz, Ilona Dierszke, Kam
ila Gruszka, Natalia Piechaczek, Rom

ana W
ołczyk (dyrektor szkoły), Anna Radom

 (wychowawczyni klasy), Em
anuela Dziony, Andrea Józef, M

anuela Bednarz, Am
anda Iścińska.

II rząd
 (stoją od lewej): Gabriela M

encel, Andrea Gröhlich, Karolina Augustyn, Betina Suchy, W
eronika Klose, Sandra Rylska, Patrycja Kurpiers, Aleksandra Parusel, Kam

ila Szer, Aneta W
istuba, M

ichaela Rudolf.
III rząd

 (od lewej): Karol M
rugała, Artur Kauczor, Piotr Latka, Sławom

ir Parfim
czyk, Tom

asz Badura.

zdj. Piotr Glombica


