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Przegląd zespołów

4 i 5 
c z e r w c a 
na placu przy 
kościele w namiocie 

biesiadnym odbyły się występy 
wielu zespołów artystycznych. 
Cykl imprez rozpoczął się w sobotę 
zabawą taneczną z udziałem zespołu 
SOPRANO. W niedzielne popołudnie 
na scenie pod namiotem wystąpiły 
zespoły taneczne, wokalne i instru-
mentalne działające na terenie bial-
skiej gminy. W kilkugodzinnym 
programie artystycznym wystąpiły 
trzy grupy bialskich mażoretek, 
które zawsze wzbudzają duże zain-
teresowanie publiczności. Gromkimi 
brawami nagrodzono zespół taneczny 
Stars. Dużymi brawami nagrodzono 
również występy chórów - „Zgoda” 
i „Ariam” z Chrzelic, „Seniores” 
z Łącznika oraz „Neudorfer” z Nowej 
Wsi. Podobały się również występy 
solistów, zespół gitar klasycznych, 
gra na f letni Joachima Nowaka. 
Wystąpiła znana z perfekcyjnej gry 
Bialska Orkiestra Dęta. Na zakoń-
czenie przeglądu zaprezentowała się 
Kabaretowa Grupa Biesiadna.

 W niedzielne popołudnie 
na terenie boiska sportowego odbyły 
się pokazy walk rycerskich uczestni-
czyli w nich członkowie Bractw Rycer-
skich z Nysy i soleckiego Maltusa.
 Nyscy rycerze wystąpili 
w barwnych strojach i zbrojach, 
ale nie poddali się upałowi mimo, 
że prezentowali się w rynsztunkach 
bojowych ważących po 35 kg. Nyscy 
rycerze nie po raz pierwszy przy-
jeżdżają do Solca dzięki kontaktom 
soleckiego rycerza Józefa Müllera 
z bractwem rycerskim z Księstwa 
Nyskiego. Odbyły się również pokazy 
katowskie i dawne tańce. Zainte-
resowanie wzbudziła prezentacja 
średniowiecznych narzędzi tortur. 
Rycerze przygotowali dla uczestników 
imprezy rzuty do tarczy z dzikiem 
i nie było to zadanie łatwe. Młodzi 
mogli również spróbować swoich sił 
strzeleckich z łuku do tarczy.
 Organizatorem imprezy było 
Gminne Centrum Kultury w Białej 
i Sołectwo Solec.

Tekst i zdjęcia: R.Nowak

w Solcu

12 czerwca w Brzeźnicy odbyły 
się miejsko – gminne 

zawody sportowo - pożarnicze 
gminy Biała. W zawodach wzięli 
udział zawodnicy z 14 działają-
cych na terenie gminy jednostek 
straży pożarnej.

 Po zawodach sprawnościowych odbyły 
się ćwiczenia bojowe. W ogólnej klasyfikacji 
w kategorii drużyn męskich zwyciężyła OSP 
z Pogórza, drugie miejsce zajęła drużyna 
OSP Chrzelice, a trzecie OSP Biała. Kolejne 
miejsca zajęły OSP: Łącznik (4 miejsce), 
Ogiernicze (5), Pogórze II (6), Nowa Wieś 
(7), Wilków (8), Górka – Brzeźnica (9), 
Olbrachcice (10). Rostkowice (11), Józefów 
(12) i Grabina (13). O prawdziwym pechu 
mogą mówić strażacy z Prężyny, którzy 
nie popisali się w ćwiczeniach bojowych 
i odpadli z konkursu. W kategorii drużyn 

fotoreportaż z zawodów na str. 12

Gminne zawody
sportowo - pożarnicze

żeńskich również najlepsze okazały się 
dziewczęta z Pogórza. Drugie miejsce przy-
padło OSP Józefów, a trzecie OSP Grabina. 
Drużyna żeńska z Wilkowa została zdys-
kwalifikowana, ponieważ jedna z uczestni-
czek nie miała ukończonych szesnastu lat, 
co wymagane jest regulaminem zawodów. 
 Najstarszym zawodnikiem tegorocz-
nych zawodów był 64 – letni strażak Henryk 
Weniger z Nowej Wsi. Należy podkreślić, 
że zawody przebiegały sprawnie, dzięki 
ich organizatorom i komisji sędziowskiej. 
Podkreślili to w swoich wystąpieniach 
na zakończenie imprezy bialski burmistrz 
Arnold Hindera oraz komendant powia-
towy PSP Mirosław Jelonek, którzy 
wręczyli zwycięzcom pamiątkowe puchary 
i dyplomy. Impreza była udana, dopisała 
pogoda. Miejscowi strażacy dla uczest-
ników przygotowali tradycyjną strażacką 
grochówkę.

Gostomia z relikwiami
6 czerwca w Gostomi z okazji pozy-

skania dzięki inicjatywie proboszcza 
miejscowej parafii ks. Jerzego Chybic-
kiego relikwii błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki uroczystą mszę św. w asyście 
księży z bialskiego dekanatu odprawił 
biskup pomocniczy diecezji opolskiej ks. 
Jan Kopiec.
 W okolicznościowej homilii biskup 
nawiązał do działalności wyniesionego 

przed rokiem na ołtarze nowego błogosła-
wionego, którego znał osobiście ponieważ 
razem z nim odbywał przed laty służbę 
wojskową. Na zakończenie uroczystości 
bp J.Kopiec udzielił błogosławieństwa 
relikwiarzem. Następnie relikwiarz został 
umieszczony we wnęce prezbiterium. 
Relikwiarz ufundowała jedna z rodzin 
w Gostomi, która pragnie zachować anoni-
mowość.

(n)

występ chóru „Seniores”

turniej rycerski

Józef  Müller
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	 W	roku	szkolnym	2010-2011	w	bialskim	
gimnazjum	 realizowany	 był	 projekt	 syste-
mowy	„Program	zajęć	dodatkowych	wspie-
rających	 rozwój	 kompetencji	 kluczowych	
uczniów	szkół	gimnazjalnych	województwa	
opolskiego”.	 Projekt	 systemowy	 realizo-
wany	 był	 w	 partnerstwie	 z	 Samorządem	
Województwa	 Opolskiego.	 Priorytetem	
Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	był	
rozwój	wykształcenia	w	regionie.	
	 Podjęto	działania	polegające	na	wyrów-
nywaniu	szans	edukacyjnych	i	zapewnienie	
wysokiej	jakości	usług	edukacyjnych	świad-
czonych	 w	 systemie	 oświaty.	 Głównym	
celem	 projektu	 było	 wyrównywanie	 szans	
edukacyjnych	 młodzieży	 szkół	 gimnazjal-
nych,	 poprzez	 realizację	 zajęć	 dodatko-
wych,	wzmacniających	rozwój	kompetencji	
kluczowych.	 Cele	 szczegółowe	 to	 :	 wspo-
możenie	rozwoju	kompetencji	kluczowych	
uczniów	 poprzez	 zaoferowanie	 dodatko-
wych	zajęć	dydaktyczno	–	wyrównawczych,	
wyrównywanie	dysproporcji	edukacyjnych	
uczniów,	 uatrakcyjnienie	 oferty	 eduka-
cyjnej	 z	 uwzględnieniem	 rzeczywistych	
potrzeb	i	problemów	młodzieży.	
	 W	 ramach	 realizacji	 projektu	 w	 PG	
w	Białej,	odbyły	się	następujące	działania:
1.	 Zajęcia	 z	 technologii	 informacyjno	 -	
komunikacyjnej	z	elementami	bezpieczeń-
stwa	 ruchu	 drogowego:	 -	 zajęcia	 dydak-
tyczne	i	praktyczne.
2.	Historia	i	kultura	krajów	anglo	-	i	niemiec-
kojęzycznych	-	zajęcia	dydaktyczne	anglo-
języczne,	 -	 zajęcia	 dydaktyczne	 niemiec-
kojęzyczne.	 Wyjazd	 do	 Opola	 na	 zajęcia	
dydaktyczno	–	praktyczne.	
3.	 „Egzamin	 tuż,	 tuż…”	 -	 zajęcia	 dydak-
tyczne	z	matematyki.
4.	 Zajęcia	 psychologiczno	 -	 pedagogiczne:	
zajęcia	 ćwiczeniowo	 -	 teoretyczne,	 zajęcia	
terenowe.
5.	 Warsztaty	 języka	 angielskiego:	 zajęcia	
dydaktyczne,	wyjazd	do	Collegium	Języko-
wego	w	Opolu.
6.	„	Z	teatrem	na	Ty”:	-	zajęcia	dydaktyczne,	
wyjazdy	do	teatru	w	Opolu.
7	„Tańcz	duszo	tańcz”:	-	zajęcia	dydaktyczne,	
-wyjazd	do	Teatru	Muzycznego	w	Zabrzu.
8.	 Edukacja	 patriotyczna:	 -	 zajęcia	 dydak-
tyczne,	wyjazd	do	Wrocławia	na	Panoramę	
Racławicką,	 do	 Głogówka,	 Oświęcimia,	
Łambinowic.
9.	Dwudniowy	biwak	wiedzy	i	umiejętności	
:	 zajęcia	 rekreacyjno	 -	 sportowe,	 zajęcia	
psychologiczno	 -	 pedagogiczne,	 -	 ogród	
zajęć	twórczych.
10.	 Zajęcia	 astronomiczne:	 -	 zajęcia	
dydaktyczne,	 wyjazd	 do	 Planetarium	
w	 Chorzowie,	 dwudniowy	 biwak	 pod	
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gwiazdami	w	Pokrzywnej.
11.	 „Świat	 dźwięków”	 :	 -	 zajęcia	 dydak-
tyczne,	 wyjazd	 do	 Teatru	 Muzycznego	
w	 Gliwicach,	 do	 Filharmonii	 Opolskiej,	
warsztaty	 wokalne,	 udział	 w	 koncercie	
zespołu	„Horyzont”.
	 12.	 Zimowym	 szlakiem	 wiedzy	 i	 umie-
jętności	 -	 5-dniowe	 ferie	 zimowe:	 -	 zajęcia	
artystyczne,	 zajęcia	 psychologiczno	 -	 peda-
gogiczne,	 zajęcia	 sportowo	 -	 rekreacyjne,	
wycieczka	 do	 Wrocławia,	 wycieczka	
do	Opola.
13.	„Świat	tęczą	malowany”:	-	zajęcia	dydak-
tyczne,	 dwudniowe	 warsztaty	 plastyczne,	
wyjazd	do	Galerii	Sztuki	Współczesnej.	
14.	 Zajęcia	 czytelniczo	 -	 medialne:	 zajęcia	
dydaktyczne,	 wyjazd	 do	 Radia	 Opole,	
Muzeum	w	Rogowie	Opolskim.
15.	 Wiedza	 matematyczna	 w	 praktyce:	
-	 zajęcia	 dydaktyczne,	 wyjazd	 do	 Jarnoł-
tówka,	Głuchołaz	Zdroju.
16.	Rajd	szlakiem	Joanitów:	-	zajęcia	dydak-
tyczno	–	terenowe.
17.	 Edukacja	 ekologiczna:	 -	 zajęcia	 dydak-
tyczne,	 zajęcia	 terenowo	 -	 praktyczne,	
wyjazd	do	Pokrzywnej	i	Jarnołtówka.
18.	 Jednodniowe	 lekcje	 terenowe	(	Kotlina	
Kłodzka,	Wrocław,	Opole).
19.	 Interdyscyplinarny	 Turniej	 Wiedzy	
(podsumowanie	projektu):	-	przygotowanie	
i	przeprowadzenie	konkursów	na	3	pozio-
mach	klasowych.
20.	 „Aktywni	 i	 wzorowi	 przez	 cały	 rok”-	
jednodniowe	 zajęcia	 terenowe	 dla	 wszyst-
kich	klas	w	Krakowie.
	 Łącznie	 do	 udziału	 w	 projekcie	 zgło-
szono	 wszystkich	 uczniów	 naszej	 szkoły	
tj.237.	Ilość	zajęć	realizowanych	w	ramach	
projektu	wyniosła	545	godzin.	Koszt	całko-
wity	projektu	wynosi	193.206,60	złotych.
Projekt	 przygotowały	 panie	 Ewa	 Baran	
i	 Joanna	 Grelich,	 koordynatorem	 projektu	
była	Ewa	Baran.	Podjęte	działania	już	przy-
noszą	efekty,	bialscy	gimnazjaliści	aktywnie	
uczestniczyli	w	licznych	zajęciach,	a	przede	
wszystkim	 w	 wycieczkach.	 Wyjeżdżały	
całe	klasy	 i	 zainteresowani	danym	działa-
niem	uczniowie.	To,	co	przeżyli,	to,	co	zoba-
czyli,	wzbogaciło	ich	i	będzie	ich	kapitałem	
na	przyszłość.
	 A	 jak	 zapamiętają	 ten	 rok	 uczniowie,	
oto	kilka	wypowiedzi:
	 Adriana ,,Wycieczki sprawiły nam 
dużo przyjemności i były wspaniałym 
uzupełnieniem nauki w szkole.”
	 Aneta: ,,Dzięki tym wyjazdom 
byłam bliżej kultury.”
	 Mateusz	,,Zobaczyłem, że nasz Śląsk 
jest naprawdę piękny.”

 Romana Gancarz

Na majowej sesji Rady 
Miejskiej w Białej 
rozpatrzono kilkana-

ście spraw i podjęto w tym zakresie 
uchwały. Rozpatrzono i zatwier-
dzono sprawozdania finansowe 
gminy i sprawozdanie burmistrza 
Białej z wykonania budżetu gminy 
za rok ubiegły.

 Sprawozdania te zostały zatwier-
dzone uchwałami. Radni zostali 
zapoznani z wnioskiem komisji rewi-
zyjnej w sprawie udzielenia absolu-
torium burmistrzowi Białej za 2010 
r. 12 radnych uczestniczących w sesji 
głosowało „za”. W krótkim wystą-
pieniu burmistrz Arnold Hindera 
podziękował za wyrażone uznanie dla 
kierownictwa i pracowników Urzędu 
Miejskiego.
 Rada podjęła uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 
gminy na lata 2011 – 2025. Podjęto 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego w kwocie 
1.780.000 zł na sfinansowanie nastę-
pujących inwestycji:
- budowy dróg i chodników na ulicach 
Kochanowskiego, św.Kamila, eichen-
dorfa i Asnyka – 1.400.000 zł,
- doposażenie kotłowni w szkole 
podstawowej w Łączniku w bufor 
grzewczy – 100.000 zł,
- budowy drogi dojazdowej do pól 
w Śmiczu,
- budowy kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej na ulicach Asnyka i św. 
Kamila – 80.000 zł,
- dokapitalizowania spółki „Wodo-
ciągi i Kanalizacja” w Białej – 
100.000 zł.
 Spłata kredytu nastąpi w okresie 
15 lat począwszy od 2012 r. Rada 
podjęła 4 uchwały w sprawach doty-
czących podatków gminnych. Podjęte 
zostały uchwały w sprawie utworzenia 
zespołów szkolno – przedszkolnych 
w Białej i Łączniku co ma bezpo-
średni związek z planowanym prze-
kształceniem sieci placówek oświa-
towych na terenie bialskiej gminy. 

Od 1 września 2011 r. w skład publicz-
nego przedszkola w Białej wcho-
dziły będą oddziały zamiejscowe 
w Prężynie, Gostomi, Solcu, Ligocie 
Bialskiej, Nowej Wsi i Śmiczu-. 
W skład przedszkola w Łączniku 
wejdą oddziały zamiejscowe w Chrze-
licach, Pogórzu i Brzeźnicy. 
 Zgodnie z nowymi ustaleniami 
w skład Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Białej wejdą szkoły filialne 
w Gostomi, Radostyni i w Śmiczu, 
natomiast w skład PSP Łącznik 
wejdzie filia szkoły w Pogórzu. 
Nauka w filiach odbywała się będzie 
w klasach I-III. 
 Dyrektor bialskiego szpitala dr 
n.med. Zdzisław Juszczyk wyjaśnił 
sprawy dotyczące zamierzonego 
przez Starostwo Powiatowe w Prud-
niku przekształcenia Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Białej polegającego 
na likwidacji Medycznego Labora-
torium Diagnostycznego przy tym 
szpitalu. Podkreślił, że podykto-
wane jest to przyznaniem niższego 
kontraktu na działalność medyczną, 
ale nie wpłynie to na jakość świadczo-
nych usług. Wypowiedzi w tej sprawie 
nie do końca przekonały radnych. 
Za likwidacją szpitalnego laborato-
rium głosowało 6 radnych, 2 przeciw, 
a 4 wstrzymało się od głosu. Propo-
zycja została więc zaakceptowana, 
chociaż niejednomyślnie.
 Felicja Kasperek – przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej Rady 
zapoznała zebranych z ustaleniami 
w sprawie dwóch skarg wniesio-
nych do Ministerstwa Rolnictwa 
przez mieszkańców Gostomi, Solca 
i Browińca dotyczących nieprawidło-
wości w sprawie działań bialskiego 
burmistrza dotyczących budowy 
farm wiatrowych. Komisja w toku 
prac ustaliła, że żadnych uchybień 
w trybie i sposobie załatwiania tych 
spraw nie było, a wszystkie formal-
ności określone w stosownych prze-
pisach prawa zostały dopełnione. 
Radni jednogłośnie przyjęli ustalenia 
komisji rewizyjnej. 

(n)

Zapadły ważne decyzje KAPITAŁ LUDZKI

głosowanie nad absolutorium

gimnazjaliści nawycieczce
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Anna Myszyńska

Koniec roku 
szkolnego 

Te trzy słowa som loł kożdygo 
ucznia nołwiałcyj czekane. 
Ale zanij do tych ferii przyj-

dzie, niejedni łojcowie muszom iść 
do szkoły i tał se nierołz dowiom, 
iże ich dziecko łostanie siedzieć. 
A na wywiadówki nołczałściej matk 
ichodzom.

Dzisiej wom porozprawioł ło jednej 
matce co zaczła tak do rechtorki 
na wywiadówce: suchejcie no frelko 
– padała - chciałach se posłuchać 
co też nasza Julka w szkole robi? 
Ach, wasza Julka jest rychtich pilnoł 
i akuratnoł dziołcha, a czystoł jakby 
z jajca se wykluła. 
Ja, to łona moł łodemie. Jak joł se 
raduja, iż łona ma to łodemie. Bo joł 
to moł zajś łod mojej mutry, co mie 
wszystko nauczyli.
Ale co chciałach dodać, wasza Julka 
jest nierołz takoł zamyślona.
To łona moł łod niego, mojego chopa 
Karoła, to Julka nie może za to. Jak 
mój przydzie dudom, siednie se 
kole pieca i myśli i myśli i wszystko 
mu jest jedno. Ale jak tał u niej 

-

-

-

-

-

ze pisani?
Ach,  to musz a ł  waszom Ju l k a 
pochwołlić. Jest nołlepszoł w klasie.
Jakie to je fajny, to tyż moł łodemie, 
jak joł se na sztandesamcie podpi-
sała, zarołz mi padali, frelko jakie 
wy mołcie fajne pismo. To moł Julka 
genał po mie. 
Ja, ale z ortografiom , to jest u Julki 
źle, robi siłał fejlerów.
Z tyj to Julka nie umie nic zrobić, to łon, 
mój Karoł jest taki felerny. To łona moł 
po nim. A jak tał z rachowani?
To mu sz a ł  z aj ś  wa sz om c er a ł 
p o c h w o ł l i ć .  D o b r z e  u m i e 
rachować.
To zajś moł po mie. Jak joł se raduja, 
bo to jest strasznie jak kobieta 
nie umie rachować. Mój Karoł to nic 
nie umie. Joł go poślał po kapustał, 
a łon mi przyniesie rabarber. Nic 
na niego se nie idzie spuścić. Rołz ech 
mu dała jednoł marka, coby nakupił, 
a łon całom w kościele do miyszka 
wciepnoł.
A le z czasa ł to wasza Ju l ka se 
n ie  rachuje .  Wdyck i  prz yd z ie 

-

-

-

-

-

-

-

za nieskoro do szkoły.
Za to łona też nic nie może. To moł 
genał łod niego. Mój Karoł to jest takoł 
szlafmyca. Wołoł go rano, wołoł, 
a łon śpi dali. A jak tał u Julki ze śpie-
wani?
Ach, Ju lka bardzo fajnie umie 
śpiewać. 
To moł po mnie. Joł tyż tak fajnie umiał 
śpiewać. Zarołz wom coś zaśpiewom. 
„Nasz rechtor jest w niedziela organist, 
a w piendziałek ciepie swój mist”. 
Przestońcie śpiewać, skrzeczała rech-
torka w nerwach, śpiewołcie gorzej 
jak kot co wróbla złyknom.
Już przestana i ida. To mołcie tu połra 
żymlołków łod bicioł.
Ach jak se ciesza. Dziąłkuja wom 
piyknie i przyjdzcie zajś!
Toby woł tak pasowało. Świnia bijemy 
jyno rołz na rok - padała baba i szła 
dudom.

 Takie pierwyj tyż były wywia-
dówki.
 Było już Boże Ciało, wtedy skocz 
do wody śmiało i była tyż noc święto-
jańska. Niechtorzy padają, iż na świan-
tego Jana Słońce kłania se Ziemi dwa 
razy. To znaczy, że zachodzi dwukrotnie. 
Rołz jednoł już leciwoł ołma jechała 
auta ku wieczoru do miasta. Kukej 
Gizela, padała do wnuczki, co kole niy 
siedziała. Jak piyknie dzisiaj Słońce 
zachodzi, a jakie czerwione. Oma 
bremzuj! To nie jest Słońce, to jest czer-
wionał ampla na skrzyżowaniu.
 Momy tyż nołwiałkszy świałta 
za sobom, bo po Bożym Ciele jest koniec 
w kościele.

-

-

-

-

-

-

-

Spotkajmy się

W życiu każdego człowieka 
nadchodzi taki czas, że 
kończy się pewien etap. 

Taki moment nadszedł dla naszej 
drogiej pani Anny Myszyńskiej, która 
w tym miesiącu kończy 80 lat. Pani 
Anna zaprasza swoich wiernych czytel-
ników, słuchaczy Radia Opole, przy-
jaciół, znajomych, a przede wszystkim 
ludzi, którzy dzielili się z autorką tym 
jak to pierwej bywało, kiedy jadąc 
swoim „maluchem” po wsiach powiatu 
prudnickiego i nie tylko zawsze zosta-
wiała otwarte drzwi dla ludzi chcących 
opowiedzieć stare legendy i zwyczaje 
związane z życiem i pracą naszych 
przodków.
 Z wielką radością i ogromnym 
uporem spisywała wszystkie opowia-
dania. Razem ze swoimi własnymi 
przeżyciami z rodzinnego domu. Prze-
lała to na karty czterech książek spisa-
nych po śląsku oraz na dwa tomiki  
wierszy. Pierwszą książkę napisała w 
1999 roku. Wydanie to wznowiono w 
grudniu 2010 roku w języku śląskim i 
niemieckim. Tę właśnie książkę i płytę 
z nagraniem opowiadań pragnie przed-
stawić swoim miłym gościom.

Więc spotkamy się
15 lipca o godz. 18:oo.

Zaprasza Gminne Centrum 
Kultury w Białej oraz 

Pani Anna Myszyńska

Z okazji Osiemdziesiątej Rocznicy Urodzin
Pani Annie Myszyńskiej

serdeczne życzenia długich lat życia, zdrowia, zadowo-
lenia, twórczej weny i satysfakcji z bilansu dokonań 
twórczych
  składają
  Dyrektor i Pracownicy

Gminnego Centrum Kultury w Białej

24-26 czerwca 2011-06-18 
STADION SPORTOWY, NAMIOT 
BIeSIADNY
24 czerwca – piątek
�0.00 Biesiada Śląska z grupą B.A.R.
25 czerwca – sobota
14.00 MALÝ TANEČNI ORCHESTR  
MĚSTO ALBRECHTICE
15.�0 Występy zespołów artystycznych 
Gminnego Centrum Kultury w Białej
19.00 Zabawa taneczna – gra zespół 
METEOR

Zwolnienia nauczycieli

W związku z przekształceniami w placówkach oświatowych na terenie 
bialskiej gminy w byłych czterech sześciooddziałowych szkołach w po 
ich przekształceniu w trzyoddziałowe filie część nauczycieli otrzymała 

wypowiedzenia, ponieważ mniejsza liczba szkolnych oddziałów wymusza redukcje 
w zatrudnieniu kadry pedagogicznej. Planowane zwolnienia budzą kontrowersje. 
Decyzję o dalszym zatrudnieniu nauczycieli lub ich zwolnieniu podejmują dyrek-
torzy szkół. Tym niemniej w przypadku takich szkół jak Śmicz i Pogórze część 
nauczycieli pozostała na swoich stanowiskach ze względu na fakt, że są oni człon-
kami Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

DNI BIAŁEJ
26 czerwca – niedziela
14.�0 Program dla dzieci – Kraina 
małego Dina
15.�0 GANG MARCELA
16.45 wręczenie nagród laureatom 
gminnego etapu konkursu pn. „Opol-
skie kwitnące”
17.00 Zespół Pieśni i Tańca NYSA
19.00 Zespół młodzieżowy ZOOM
�1.00 Dyskoteka gra DJ MAUSE

Na wszystkie imprezy 
wstęp wolny

Zaproszenie
 Zapraszamy na uroczyste 
oficjalne otwarcie wyremonto-
wanej Wieży Wodnej w Białej 
przy ul. H.Sawickiej dnia 28 
czerwca 2011 r. (wtorek) o godz. 
17,00. Przewidujemy również 
prezentację mini galerii pano-
ramy Białej. O godz. 19,00 
zapraszamy na koncert w wyko-
naniu Olgi Procházkovej i Fran-
tiška  Šmida – artystów z Teatru 
Muzycznego w Opawie, który 
odbędzie się w Sali widowi-
skowej Urzędu Miejskiego 
w Białej.

Opolskie Kwitnące 2011
	 W	 dniu	 24.05.2011r	 komisja	 konkursowa	 powołana	 Zarządzeniem	 Burmistrza	 Nr	
OR.0050.37.2011	z	dnia	8	kwietnia	2011	r.	przeprowadziła	na	terenie	Gminy	Biała	konkurs	
ogłoszony	przez	Zarząd	Województwa	Opolskiego	pn.	„Opolskie	Kwitnące	2011”	.
	 Komisja	stwierdziła,	że	wszystkie	zgłoszone	do	konkursu	obiekty	zasługują	na	wyrazy	
uznania	i	są	atrakcyjnym	elementem	wizerunku	miejscowości	w	Gminie	Biała.	W	wyniku	
szczegółowej	oceny	poszczególnym	obiektom,	przyznano	następującą	liczbę	punktów.

W oparciu o wyniki prac komisji konkursowej stwierdzono, że laureatami etapu gminnego konkur-
su „Opolskie Kwitnące 2011r” zostają:

W kat. „Obiekt prywatny” -  Dom jednorodzinny P. Hanny Niedorozow w Krobuszu,
W kat. „Obiekt dostępności publicznej” - Teren wokół Kościoła Św. Edyty Stein w Pogórzu. 

W/w laureaci zostali zgłoszeni do udziału w konkursie na szczeblu wojewódzkim.
Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas Dni Białej - 26 czerwca 2011 r.

Nazwa i adres podmiotu Łączna liczba przyzna-
nych punktów

Kategoria „Obiekt prywatny”

Dom jednorodzinny – Irena Przyklenk, Krobusz 101

Dom jednorodzinny – Kornelia Latus, Krobusz 110
Gospodarstwo Rolne – Indywidualne,  Gerda i Reinhard Woll-

ny, Nowa Wieś Prudnicka 110

Dom jednorodzinny – Hanna Niedorozow, Krobusz 114

Kategoria „Obiekt dostępności publicznej” 

Teren wokół Kościoła Św. Edyty Stein w Pogórzu 115

Przekraczamy 
granice

25 czerwca na Rynku Masa-
ryka w Jeseniku w ramach 
XI edycji Międzynarodowego 
festiwalu Orkiestr Dętych 
w występach uczestniczą 
Bialska Orkiestra Dęta oraz 
Orkiestra Dęta z Górażdży 
i kilka orkiestr dętych z Czech. 
Bialscy muzycy wystąpią 
również w koncertach w Uzdro-
wisku Priesnitza w Jeseniku.
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Budżet Gminy Biała na �011 r. uchwa-
lony został w miesiącu lutym �011 r. 
W okresie od stycznia do dnia uchwa-
lenia budżetu gospodarka finansowa 
gminy prowadzona była na podstawie 
projektu budżetu zatwierdzonego 
przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową w Opolu.

	 W	 miesiącu	 maju	 dokonano	 szereg	
zmian	 w	 budżecie	 gminy	 Biała	 zarówno	
po	 stronie	 dochodów	 jak	 i	 wydatków.	
Zmiany	te	były	w	większości	konsekwencją	
decyzji	organów	udzielających	dofinanso-
wania	do	realizacji	zadań	inwestycyjnych.
	 I	 tak	 ostatecznie	 budżet	 gminy	 Biała	
na	dzień	31	maja	2011	r.	opiewa	na	kwoty:
1.	Dochody	–	30.146.902	zł.,	w	tym:

a)	 dochody	 bieżące	 –	 26.805.415	 zł.,	
co	stanowi	88,9%	łącznych	dochodów,
b)	 dochody	 majątkowe	 –	 3.341.487	 zł.,	
co	 stanowi	 11,1%	 łącznych	 dochodów;	
w	 strukturze	 dochodów	 majątkowych	
mieszczą	się:
środki	 krajowe	 i	 unijne	 na	 realizację	
zadań	inwestycyjnych	–	2.637.987zł.
dochody	ze	sprzedaży	mienia	-703.500	zł.

2.	Wydatki	–	32.184.716	zł.,	w	tym:
a)	 Wydatki	 bieżące	 27.390.570	 zł.,	
co	stanowi	85,1%	łącznych	wydatków,
b)	 Wydatki	 majątkowe	 –	 4.794.146	 zł.,	
co	stanowi	14,9%	łącznych	wydatków.

	 Deficyt	budżetowy	(różnica	pomiędzy	
dochodami	 a	 wydatkami)	 w	 kwocie	
–	2.037.814	zł.	pokryty	zostanie	wolnymi	
środkami	 na	 rachunku	 bieżącym	 z	 roku	
2010	oraz	kredytem.
	 W	 tak	 skonstruowanym	 budżecie	
gmina	uzyskała:

a)	ujemny	wynik	na	działalności	bieżącej	
w	 kwocie	 –	 585.155	 zł.,	 który	 pokryty	
będzie	przychodami	z	wolnych	środków	
na	 rachunku	 bankowym	 z	 roku	 2010	
(jest	 to	zgodne	z	art.	242	ustawy	z	dnia	
27	sierpnia	2009	r.	o	 finansach	publicz-
nych),
b)	 ujemny	 wynik	 na	 działalności	
majątkowej	 w	 kwocie	 –	 1.452.659	 zł.,	
który	 pokryty	 zostanie	 przychodami	
z	kredytu.

	 W	2011	r.	gmina	Biała	planuje	zacią-
gnąć	kredyt	na	łączną	kwotę	2.160.000	zł.	
oraz	dokonać	spłat	wcześniej	zaciągniętych	
kredytów	 (rozchody	 budżetu)	 na	 kwotę	
1.330.082	zł.
	 W	 tak	 skonstruowanym	 budżecie	
dług	na	koniec	roku	kształtować	się	będzie	
na	poziomie	22,9%	w	stosunku	do	plano-
wanych	dochodów.

	 Na	dochody	budżetowe	składają	się:
dochody własne – 10.640.299 zł., co 
stanowi 35,3% dochodów ogółem, 
w tym:
podatki i opłaty lokalne – 3.885.830 zł.
udziały w podatkach stanowiących 
dochód	budżetu	państwa	–	2.333.866	zł.
dotacje celowe – 4.588.982 zł., co 
stanowi 15,2% dochodów ogółem,
subwencje – 14.917.621 zł., co stanowi 
49,5% dochodów ogółem, w tym:
oświatowa – 9.680.630 zł.
wyrównawcza – 5.211.401 zł.
równoważąca – 25.590 zł.

	 Wydatki	 bieżące	 gminy	 w	 kwocie	
27.390.570	zł.,	stanowiące	85,1%	ogólnych	
wydatków	można	podzielić	na:

wydatki finansowane w ramach 
środków uzyskanych z dotacji 

•

•

•

1)

Wydatki, które finansowane są z własnych środków przeznaczone zostały na:

Lp. Dział Treść Kwota 
(zł)

Udział 
w struk-

turze

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 192 000 0,80

2. 600 Transport i łączność 545 093 2,28

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 534 025 6,43

4. 710 Działalność usługowa 177 600 0,74

5. 750 Administracja publiczna 2 842 232 11,91

6. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 204 176 0,86

7. 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

73 000 0,31

8. 757 Obsługa długu publicznego 500 000 2,10

9. 758 Różne rozliczenia (rezerwa) 130 000 0,54

10. 801 Oświata i wychowanie 13 903 07 58,27

11. 851 Ochrona zdrowia 163 000 0,68

12. 852 Pomoc społeczna 1 318 487 5,53

13. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 400 0,06

14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 310 220 1,30

15. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 770 455 3,23

16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 023 097 4,29

17. 926 Kultura fizyczna 158 142 0,66

           Razem  

W ramach wydatków bieżących kwota 315.401 zł. realizowana jest w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

Do realizacji na 2011 r. w zakresie zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) przyjęte zostały:

Lp. Treść Kwota
Finansowanie

instytucja 
finansującaŚrodki 

własne 
Środki 

zewnętrzne

1.
Budowa dróg gminnych publicznych, ulic (Kochanow-
skiego, Eichendorfa, Asnyka, Św.Kamila) w Białej w celu 

poprawy bezpieczeństwa na drogach 
2 800 000 1 442 000 1 358 000 

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 

Lokalnych

2. Wykonanie nawierzchni ulicy 1-go Maja w Białej 92 500 92 500 0 

3. Wykonanie nawierzchni na ulicy Kościuszki w Białej 54 500 54 500 0 

4. Wykonanie drogi dojazdowej do pól w miejscowości 
Śmicz 200 000 147 000 53 000 Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych

5. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej 
do pól w miejscowości Czartowice 7 322 7 322 0 

6.
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku z prze-
znaczeniem na dofinansowanie budowy dróg i chodników 

(w Śmiczu)
50 000 50 000 0 

7. Wykonanie dachu na budynku położonym przy ul. Ko-
ściuszki 16 55 000 55 000 0 

8. Środki na zakup nieruchomości 45 000 45 000 0 

9. Zakończenie budowy budynku mieszkalnego położo-
nego w Białej na ul.Kościuszki 26-28 315 000 315 000 0 

10. Doposażenie kotłowni w szkole podstawowej w Łączniku 
w bufor grzewczy 150 000 150 000 0 

11. Realizacja programu „Eszkoła, budowa informatyzacji 
w edukacji w gimnazjum w Białej 77 500 77 500 0 

Regionalny Program 
Operacyjny Woje-

wództwa Opolskiego, 
łączny koszt projektu 

- 425.000zł.,

12.

Opracowanie dokumentacji i map na rozbudowę ka-
nalizacji sanitarnej w mieście Biała w rejonie ulic: 
Opolska, Kościuszki, Wałowa, Plac Zamkowy, Prudnicka, 

H.Sawickiej 

45 000 45 000 0 

13.
Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w 
Białej z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy ka-

nalizacyjnych na ul. Nyskiej w Białej 
100 000 100 000 0 

14. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Asnyka i Św.Kamila 
w Białej 95 000 95 000 0 

15.
Realizacja projektu „Śląsk bez granic – wieże i punkty 
widokowe” („Remont wieży wodnej przy ul.H.Sawickiej 

w Białej” 
385 000 154 000 231 000 Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego

16. Rozbudowa Wiejskiego Centrum Integracji i Rekreacji 
w Łączniku – etap I 196 266 85 000 111 266 Program Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich17. „Utworzenie Centrum Integracji i rekreacji w Pogórzu 

– etap II” (wyposażenie kuchni) 10 000 4 262 5 738 

18. Opracowanie dokumentacji pod budowę boiska spor-
towego „ORLIK 2012” w parku w Białej 30 000 30 000 0 

19. Wykonanie elewacji budynku remizy w Gostomii 4 000 4 000 0 finansowanie 
w ramach środ-
ków funduszu 

sołeckiego

20. Wykonanie dachu remizy w Grabinie 8 711 8 711 0 

21. Zakup samochodu strażackiego do OSP Olbrachcice 32 640 32 640 0 

22.

Zakup sprzętu muzycznego w ramach środków z pro-
jektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gim-
nazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 

2010/2011” 

6 332 0 6 332 
Program 

Operacyjny 
Kapitał Ludzki

23. Opracowanie dokumentacji na budowę nowych punktów 
świetlnych w miejscowości Mokra 8 058 8 058 0 

finansowanie 
w ramach środ-
ków funduszu 

sołeckiego

24. Zakup urządzeń na plac zabaw w Miłowicach 7 483 7 483 0 

25. Remont kapitalny świetlicy w Prężynie 10 834 10 834 0 

26. Zakup kosiarki dla sołectwa Brzeźnica 8 000 8 000 0 

Razem 4 794 146 3 028 810 1 765 336  

Dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych wynosi 36,8% łącznych wydatków majątkowych.

z budżetu państwa – 2.718.123 zł.

wydatki finansowane w ramach 
środków europejskich – 812.913 zł.

wydatki finansowane w ramach 
własnych środków – 23.859.534 zł.

 W 2011 r. w ramach wydatków 
bieżących realizowane są następujące 
projekty z udziałem środków europej-
skich:

„Aktywni strażacy-bezpieczni 
mieszkańcy” – projekt realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na kwotę 24.756 zł.

„Program indywidualizacji procesu 
nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III szkół podstawowych” 
– projekt realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na kwotę 91.130 zł. Wkład 
własny gminy do projektu wynosi 
18.000 zł.

„Szkoła horyzontem świetlnej 
przyszłości młodego człowieka” 
– projekt realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na kwotę 189.237zł.

 „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu 
a mama w pracy - II” – projekt reali-
zowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 
284.400 zł. Wkład własny gminy 
do projektu wynosi 2.970 zł.

„Program zajęć dodatkowych 
wspierających rozwój kompetencji 
kluczowych szkół gimnazjalnych” 
– projekt realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na kwotę 170.285 zł. Wkład 
własny gminy do projektu wynosi 
14.400 zł.

„Remont budynku Wiejskiego 
Centrum Integracji w Chrzeli-
cach” na kwotę 65.000zł. Zadanie 
realizowane przy udziale środków 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w kwocie 39.957 zł.

„Remont dachu w budynku centrum 
aktywności wiejskiej w Solcu” 
na kwotę 70.000 zł. Zadanie reali-
zowane przy udziale środków 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w kwocie 37.275 zł.

„Zagospodarowanie placu przy 
świetlicy wiejskiej w Wilkowie” 
na kwotę 14.500zł. Zadanie plano-
wane jest do realizacji przy udziale 
środków z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w kwocie 8.571 
zł.

„Utworzenie Centrum Integracji 
i Rekreacji w Pogórzu – etap II” 
na kwotę 4.320zł. z przeznacze-
niem na wyposażenie kuchni. 
Zadanie planowane jest do realizacji 
przy udziale środków z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w kwocie 2.672 zł. 

 Łącznie wydatkowana zostanie 
kwota 913.628 zł., w tym wkład własny 
gminy wynosi 100.715 zł. co stanowi 
11,0% tych wydatków.

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Budżet gminy Biała

Sporządziła:
Klaudia Kopczyk 

– Skarbnik Gminy
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20 maja br. w Mosznej po raz drugi 
obradował Euroregionalny 

Komitet Sterujący, który zatwierdził 
do dofinansowania kolejne projekty 
złożone w ramach Funduszu Mikro-
projektów w Euroregionie Pradziad

 Podczas	 wspólnego	 posiedzenia	 EKS	
zatwierdzono	 do	 dofinansowania	 40	
projektów	z	polskiej	strony	oraz	47	strony	
czeskiej.	 Po	 polskiej	 stronie	 rekomendo-
wano	do	dofinansowania	z	Europejskiego	
Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	projekty	
na	kwotę	prawie	600	tys.	EUR.
	 Wśród	 projektów,	 które	 zostały	
zatwierdzone	do	dofinansowania	znalazły	
się	 dwa	 projekty	 złożone	 przez	 bialskie	
organizacje.	
	 Miejsko	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury	
Sportu	 Turystyki	 i	 Rekreacji	 w	 Białej	
otrzymał	dofinansowanie	w	kwocie	19.651	
euro	 na	 realizację	 projektu	 pn.	 „Kultura	
i	 sport	 polsko	 –	 czeskiego	 pogranicza”	
Projekt	 ma	 za	 zadanie	 nawiązanie	
mocniejszej	 integracji	 mieszkańców	 part-
nerskich	gmin	poprzez	aktywne	i	twórcze	
uczestnictwo	 we	 wspólnych	 imprezach	
kulturalnych	 i	 sportowych	 w	 2011	 roku.	
Projekt	pod	nazwą	„Kultura	i	sport	polsko	
-	czeskiego	pogranicza”	łączy	w	sobie	trzy	
działania	 zbliżone	 tematycznie	 jednak	
rozłożone	w	czasie	ze	względu	na	charak-
terystyczną	formę.
	 Pierwsze	 działanie	 przyjmie	 formę	
rywalizacji	 sportowej	 drużyn	 sekcji	 piłki	
nożnej,	 klubów	 działających	 na	 terenie	
gminy	 Biała	 oraz	 Mesto	 Albrechtcie	
-	 obszaru	 oddziaływania	 Euroregionu	
„Pradziad”.	 Rywalizacja	 odbyła	 się	
w	 czerwcu	 br.	 W	 działaniu	 uczestniczyło		
siedem	drużyn.	
	 Drugie	 działanie	 ma	 na	 celu	 przy-
bliżenie	 (przedstawienie)	 mieszkańcom	
miast	 partnerskich	 dorobku	 kulturalnego	
zespołów	 artystycznych	 (wokalnych,	
instrumentalnych	 itp.).	Część	 ta	nazwana	
jest	 „Dzień	 Czeski”.	 Działanie	 przyjmie	
formę	 imprezy	 plenerowej	 i	 odbędzie	 się	
w	czerwcu	2011r	na	terenach	przyległych	
do	stadionu	sportowego	w	Białej.	Podczas	
tego	działania	swoje	umiejętności	wokalno-	
instrumentalne	przedstawią	artyści	z	Czech	
i	 Polski.	 Na	 imprezę	 zaproszeni	 zostaną	
również	 instruktorzy	 zespołów	 artystycz-
nych	z	Białej	i	Mesta	Albrechtice.	Pozwoli	
to	na	pozyskanie	nowych	doświadczeń	oraz	
nawiązanie	kontaktów	i	znajomości	umoż-
liwiających	wzbogacenie	(i	urozmaicenie)	
działalności	artystycznej	zespołom	i	woka-
listom	 po	 obu	 stronach	 granicy.	 Impreza	
będzie	ogólno	dostępna,	a	w	niej	uczestni-
czyć	będą	mieszkańcy	partnerskich	miast	
.	 Niemniej	 cześć	 widowni	 stanowić	 będą	
członkowie	zespołów	artystycznych	i	kółek	
zainteresowań	działających	w	gminie	Biała.	
Działanie	to	ma	również	umożliwić	inten-
syfikację	wymiany	zespołów	artystycznych	
pomiędzy	 partnerskimi	 gminami	 pogra-
nicza.	
	 Trzecie	 działanie	 przyjmie	 formę	
jarmarku.	 Odbędzie	 się	 on	 w	 okresie	
bezpośrednio	poprzedzającym	Boże	Naro-
dzenie	(grudzień	2011r)	na	rynku	w	Białej.	
W	czasie	trwania	jarmarku	prezentowane	
będą	 tradycyjne	 potrawy,	 obyczaje	 oraz	
akcesoria	 związane	 z	 tym	 wydarzeniem,	
ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 twór-
czości	ludowej.	Do	zaprezentowania	swych	
wyrobów	 oraz	 umiejętności	 zaproszone	
będą	Koła	Gospodyń	Wiejskich,	Stowarzy-
szenia	 Odnowa	 Wsi,	 placówki	 oświatowe	

i	 kulturalne	 oraz	 inne	 organizacje,	 które	
posiadają	 sekcje	 kultywujące	 tradycje,	
obrzędowość	 i	kunszt	kulinarny	-	w	tym	
również	 instytucje	 czeskiego	 partnera.	
Głównym	 celem	 działania	 jest	 uchro-
nienie	od	zapomnienia	wszystkich	trady-
cyjnych	elementów	związanych	z	przygo-
towaniem	i	obchodzeniem	ww.	święta.	
	 Drugim	 projektem,	 który	 znalazł	
uznanie	wśród	członków	Komitetu	przy-
znającego	 środki	 jest	 projekt	 Bialskiej	
Orkiestry	Dętej	o	nazwie	Orkiestra	Repre-
zentacyjna	Euroregionu	Pradziad.	Projekt	
ten	 otrzymał	 dofinansowanie	 w	 kwocie	
10.625	euro.	
	 W	wyniku	przygotowań	do	realizacji	
projektu	 Integracja	 poprzez	 muzykę	
i	taniec,	a	dokładniej	warsztatów	muzycz-
nych	dla	polskiej	i	czeskiej	orkiestry	dętej,	
narodził	 się	 pomysł	 na	 nowy	 projekt	
-	 stworzenia	 Reprezentacyjnej	 Orkie-
stry	 Euroregionu	 Pradziad.	 Realizowany	
będzie	 on	 przez	 Stowarzyszenie	 Bialska	
Orkiestra	 Dęta	 we	 współpracy	 z	 czeskim	
partnerem	 projektu	 Sdružení	 přátel	
umění	w	Jeseniku.	Projekt	ma	za	zadanie	
mocniejszą	 integrację	 mieszkańców	
partnerskich	 gmin	 będących	 członkami	
orkiestr	dętych	poprzez	aktywne	i	twórcze	
uczestnictwo	 we	 wspólnych	 próbach	
i	koncertach.	Projekt	pod	nazwą	Orkiestra	
Reprezentacyjna	 Euroregionu	 Pradziad	
łączy	w	sobie	następujące	działania:	zakup	
strojów	(mundurów)	dla	nowo	powstałego	
zespołu	 oraz	 organizację	 jeszcze	 w	 tym	
roku	 jednego	 koncertu	 w	 Białej,	 będzie	
to	 koncert	 nowego	 zespołu	 połączony	
z	 obchodami	 20	 -lecia	 istnienia	 Bialskiej	
Orkiestry	Dętej,	które	będą	miały	miejsce	
20	listopada	br..	Podobny	koncert	zostanie	
również	zorganizowany	w	Jeseniku.
	 Celem	 ogólnym	 projektu	 jest	 inten-
syfikacja	 współpracy	 pomiędzy	 społecz-
nościami	 pogranicza	 polsko-	 czeskiego	
ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	
członków	orkiestr	dętych	Jesenika	i	Białej,	
poprzez	 uczestnictwo	 w	 jednym	 zespole	
muzycznym.	 Celem	 bezpośrednim	
projektu	 jest	 przybliżenie	 mieszkańcom	
Euroregionu	 tradycji,	 historii	 i	 teraź-
niejszości	 działania	 tego	 typu	 zespołów.	
Zostanie	 to	osiągnięte	dzięki	wspólnemu	
uczestnictwu	w	próbach	i	koncertach	orga-
nizowanych	po	obu	stronach	granicy.
Warto	 również	 wspomnieć,	 iż	 Miejsko	
Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 Sportu	 Tury-
styki	i	Rekreacji	w	Białej	pozyskał	w	tym	
roku	 na	 swoją	 działalność	 niebagatelna	
kwotę	 77.593	 euro	 na	 realizację	 trzech	
projektów:	 „Integracja	 poprzez	 muzykę	
i	taniec”	(29.443,50	euro),	„Lato	bez	granic	
Biała	 –	 Albrechtice	 2011”	 (	 28.498,50	
euro),	 „Kultura	 i	 sport	 polsko	 czeskiego	
pogranicza”	(19.651	euro).
	 Jedynym	 mankamentem	 w	 pozyski-
waniu	funduszy	unijnych	jest	oczekiwanie	
na	 ich	 zwrot.	 Organizacja	 musi	 zain-
westować	 swoje	 pieniądze	 w	 realizację	
tych	 przedsięwzięć	 i	 po	 przedstawieniu	
prawidłowego	rozliczenia	ok.	roku	czekać	
na	 ich	 przekazanie,	 więc	 pozyskanie	
środków	w	tym	roku	oznacza	dla	Ośrodka	
Kultury	tyle,	że	gotówka	na	konto	wpłynie	
pod	koniec	2012	roku.
	 Mimo	 tego	 zachęcamy	 wszystkie	
organizacje	z	 terenu	gminy	do	składania	
projektów	na	własne	inicjatywy,	następny	
nabór	projektów	w	Euroregionie	Pradziad	
już	we	wrześniu!

Duże pieniądze
dla małych organizacji

- Upalne czerwcowe dni skła-
niają mieszkańców miasta i okolic 
do szukania ochłody na bialskim 
basenie. Pozostaje to jednak w sferze 
marzeń.
- Remontu basenu, nie będzie choćby 
cząstkowego ze względu na brak 
środków finansowych. Na przykład 
na remont basenu w Głogówku miesz-
kańcy miasta i okolic czekali cztery 
lata. Mam jednak nadzieję, że na grun-
towną modernizację naszego basenu 
pozyskamy środki z zewnątrz. Póki 
co mieszkańcy naszej gminy mogą 
korzystać z pobytów w Zielonej Zatoce 
w Łączniku. 
- Wielu mieszkańców narzeka 
na wyłączenia oświetlenia ulicznego 
w godzinach �4:00 – 4:00 na terenie 
całej gminy. Kiedy to się skończy?
- Sądzę, że nie będziemy wyłączali 
oświetlenia ulicznego – jak wcześniej 
planowaliśmy – do końca sierpnia. 
Zależeć to będzie przede wszystkim 
od efektów dokładnego sprawdzenia 
rachunków za energię elektryczną 
ze stycznia i kwietnia wystawionych 
przez firmę Auron. I myślę, że ten mało 
komfortowy dla wszystkich ekspery-
ment zakończymy. 
- Na jakim etapie zakończone zostały 
prace związane z budową kanalizacji 
w południowej części miasta?
Zakończyliśmy bezpośrednie podłą-
czanie budynków w Białej do kanali-
zacji ściekowej mieliśmy z tym jednak 
niemały problem ponieważ instalacja 
ściekowa na niektórych odcinkach 
łączyła się z kanalizacją burzową. 
Kolejny problem to fatalny stan kanali-
zacji sanitarnej wewnętrznej i koniecz-
ność doprowadzenia jej do stanu 
używalności, co wiązało się z dodatko-
wymi kosztami. 
- Inne prace remontowe przeprowa-
dzone w tym roku – jakie one są?
- Zakończyliśmy remont północnej 
pierzei bialskiego Rynku od strony 
miejscowego placu zabaw. Zadanie 
to realizowaliśmy wspólnie z właści-
cielką kawiarni „Malwa”. Zbudowany 
został w części chodnik przy ulicy 1-go 
Maja. Niedługo zakończy się remont 
budynku przy ul. Kościuszki 26-28, 
będzie tam siedem mieszkań komunal-
nych. Przeprowadzony został remont 
Wieży Wodnej w Białej w ramach 
unijnego projektu. Zakończyliśmy 
naprawę dróg wewnątrzmiejskich. 
Kontynuujemy naprawy dróg gmin-
nych w sołectwach.
- Mieszkańcy Wilkowa mają jednak 
pretensje, że ich droga od strony 
Solca przez Rostkowice do Mionowa 
nie uzyska w tym roku nowej 
nawierzchni. - Dlaczego?
- Jest to droga powiatowa, 
nie wystarczyło środków finansowych 
na jej remont na tym odcinku. Planuje 
się jednak w Wilkowie budowę nowych 
chodników.
- A co z drogą do Śmicza?
- W tej sprawie chcemy porozumieć 
się z powiatem. Starosta Roszkowski 
zapewnił nas, że dołoży wszelkich 
starań, aby ten odcinek drogi został 

Na półmetku kadencji
Z burmistrzem Białej 
Arnoldem Hinderą 

rozmawia Ryszard Nowak

wyremontowany przed tegorocznymi 
dożynkami gminnymi w Śmiczu. 
Proponujemy w tym przypadku dofi-
nansowanie prac remontowych na tym 
odcinku drogi powiatowej.
- Jakie jeszcze inne prace planowane 
są do wykonania w tym roku?
Chcielibyśmy wyburzyć dwa budynki 
przy ul.Kościuszki w Białej w bezpo-
średnim sąsiedztwie nowo wybudowa-
nego budynku, ale to zależy od możli-
wości pozyskania na ten cel środków 
finansowych. Chcemy przystąpić 
do modernizacji budynków mieszkal-
nych na Placu Zamkowym i ulicach 
Wałowej i Kościuszki.
- Kiedy można będzie przystąpić 
do remontu murów obronnych przy 
ulicy Szkolnej?
- Oczekujemy na pozyskanie na ten 
cel środków finansowych, próbujemy 
je znaleźć w ramach małych grantów 
Polska – Czechy. Jeśli to się nie uda 
prace będą musiały zostać sfinanso-
wane ze środków własnych gminy.
- W bezpośrednim sąsiedztwie zabyt-
kowych murów obronnych niektórzy 
mieszkańcy wyrzucają śmieci i inne 
odpady. Jak temu zapobiec?
- To nie jest prostą sprawą, zaśmie-
camy własne otoczenie. Pozostaje 
tylko zaapelować, aby wszyscy zrozu-
mieli niestosowność takich zachowań, 
bo sami sobie szkodzimy.
- Jak daleko posunięta jest budowa 
kanalizacji ściekowej w innych 
częściach Białej?
- Spółka WiK aktualnie remontuje 
przepompownię przy ulicy Nyskiej. 
Trwają prace przygotowawcze 
do budowy kanalizacji ściekowej 
przy ulicach Asnyka i św.Kamila. 
To zadanie jesteśmy zmuszeni reali-
zować ze środków własnych, ponieważ 
w tej chwili nie ma takiego projektu 
z którego moglibyśmy uzyskać pomoc 
o dofinansowanie, a w krótkim czasie 
musimy ruszyć z budową dróg na tym 
osiedlu przy dofinansowaniu z MSWiA 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy i Modernizacji Dróg, 
co jest jak myślę dla mieszkańców tego 
osiedla wielce pomyślną informacją. 
- Co jeszcze pan burmistrz mógłby 
dodać do tych wypowiedzi?
- Cieszą lokalne inicjatywy realizo-
wane ze środków funduszu sołec-
kiego, Odnowy Wsi czy Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aktu-
alnie do najbardziej aktywnych środo-
wisk należą między innymi Kolnowice, 
Gostomia, Pogórze, Chrzelice i Rado-
stynia.
- Dziękuję za rozmowę.



PANORAMA BIALSKA  CZeRWIeC  20116

Złote gody
Zofia i Mieczysław Samojeden, zam. Biała ślub: 10.06.1961 r.

Magdalena i Alojzy Kwoczek zam. Biała ślub: 24.06.1961 r.
Agnieszka i Georg Menzler zam. Browiniec Polski

ślub: 01.07.1961 r.
Anna i Tadeusz Tarach zam. Chrzelice ślub: 15.07.1961 r.

STRAżAcKI  ZJAZD

4 czerwca w sali Gminnego 
Centrum Kultury odbył się 

zjazd Oddziału Miejsko – Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Białej. 

 Delegaci wysłuchali sprawozdań 
Zarządu Oddziału OSP oraz komisji 
rewizyjnej za lata 2006 – 2011. Dele-
gaci udzielili absolutorium ustę-
pującemu zarządowi oraz wybrali 
do Zarządu Oddziału Miejsko 
– Gminnego Związku OSP 21 osób, 
reprezentujących 19 działających 
na terenie bialskiej gminy jednostek 
strażackich. W skład Zarządu weszli: 
Wiktor Baucza (Rostkowice), Józef 
Trinczek (Olbrachcice), Hubert Kołek 
(Łącznik), Joachim Daniel (Grabina), 
Adam Grise (Józefów), Andrzej Osie-
wacz (Ligota Bialska), Alfred Chlebik 
(Śmicz), Jerzy Szyroki (Ogiernicze), 
Leonard Mencler (Wilków), Zygfryd 
Marzotko (Prężyna), Józef Roden 
(Chrzelice), Andrzej Uliczka (Chrze-
lice), Krystian Fiebich (Górka Prud-
nicka), Daniel Spyra (Biała), Olaf 
Scholz (Biała), Waldemar Kandziora 
(Gostomia), Hubert Luda (Pogórze), 
Bernard Fiebich (Nowa Wieś), Alfred 
Sokół (Łącznik) oraz dodatkowo 
edward Cybulka – prezes Zarządu 
Powiatowego Związku OSP w Prud-
niku i Ryszard Sztechmiler z bial-
skiego Urzędu Miejskiego. Minutą 
ciszy uczczono pamięć zmarłego 
w tym roku prezesa Miejsko – Gmin-

nego OSP w Białej Henryka Spyrę 
i strażaków zmarłych w minionej 
kadencji. 
 W wystąpieniach Mirosława 
Jelonka - komendanta PSP w Prud-
niku, Arnolda Hindery – bialskiego 
burmistrza i edwarda Cybulki  
- prezesa Zarządu Powiatowego 
Związku OSP w Prudniku zwrócono 
uwagę na bilans dokonań zmarłego 
prezesa Henryka Spyry. Wskazywano 
na stałe doskonalenie bojowe stra-
żaków – ochotników oraz coraz lepsze 
wyposażenie jednostek w sprzęt 
pożarniczo – ratowniczy. 
 W skład siedmioosobowego 
Prezydium Zarządu Miejsko – Gmin-
nego Związku OSP wybrani zostali: 
na prezesa Joachim Daniel, na wice-
prezesów – Olaf Scholz i Hubert Kołek, 
na sekretarza - Artur Sztechmiler. 
Skarbnikiem został Hubert Luda, 
komendantem gminnym – Bernard 
Fiebich, a członkiem Józef Roden.
 Dokonano również wyboru trzy-
osobowej komisji rewizyjnej w skła-
dzie: Damian Fojcik - przewodniczący, 
Andrzej ernst – wiceprzewodniczący, 
sekretarz - Karol Biskup. Delegatami 
na Zjazd Powiatowy Związku OSP 
wybrani zostali: Alfred Sokół, Józef 
Roden, Olaf Scholz, Krystian Fiebich, 
Zygfryd Marzotko, Adam Grise, 
Adrian Kołek i Artur Sztechmiler.
 Zjazd przyjął również program 
działania na kolejną czteroletnią 
kadencję.

Ewa Hejna z Gostomi i Piotr Morawek z Gostomi
– dn. 21.05.2011 r. w Białej
Katarzyna Wilczyńska z Mokrej
i Tomasz Szczygiel z Ligoty Bialskiej
– dn. 04.06.2011 r. w Białej
Ewelina Gorke z Rzymkowic i Marek Jędrzejczak z Pogórza
– dn. 06.06.2011 r. w Białej

W		br.	 odnowiona	 została	 remiza	 OSP	
w	 Gostomi.	 Prace	 polegały	 na	

usunięciu	 ze	 ścian	 zewnętrznych	 obiektu	
starej	elewacji,	nałożenie	nowych	tynków,	
a	następnie	ściany	obiektu	zostały	odmalo-
wane.	Remont	planowany	był	od	kilku	lat,	
ale	 nie	 został	 wcześniej	 przeprowadzony	
ze	względu	na	brak	środków	finansowych.	
W	 tym	 roku	 na	 zebraniu	 wiejskim	 Rada	
Sołecka	postawiła	przeznaczyć	na	remont	
miejscowej	 remizy	 połowę	 pieniędzy	
z	 funduszu	 sołeckiego.	 Jak	 informuje	
naczelnik	OSP	w	Gostomi	Tomasz	Puchała	
połowę	kosztów	prac	remontowych	pokryli	
mieszkańcy	 wsi.	 Jednostka	 OSP	 zrzesza	
dwudziestu	 strażaków.	 Posiada	 na	 wypo-
sażeniu	 samochód	 marki	 Żuk	 oraz	 dwie	
motopompy.	 Przydałoby	 się	 doposażenie	
jednostki	 w	 nowy	 sprzęt,	 w	 tym	 w	 nowe	

REMIZA JAK NOWA

umundurowania	i	hełmy.	Dlatego	strażacy	liczą	na	przychylność	i	pomoc	bialskich	władz.

12	czerwca	 w	 kościele	 parafialnym	 p.w.	 św.Stanisława	 w	 Ligocie	 Bialskiej	 mszę	
prymicyjną	odprawił	nowo	wyświęcony	kapłan,	wywodzący	się	z	tej	miejscowości	

ks.	 Krzysztof	 Deszczka.	 Po	 godzinie	 10-tej	 spod	 kościoła	 wyruszyła	 procesja	 z	 udziałem	
kilkunastu	księży,	parafialnej	orkiestry	dętej	i	parafian	do	domu	rodzinnego	prymicjanta.	
Po	 błogosławieństwie	 rodziców	 w	 procesji	 ks.	 Krzysztof	 Deszczka	 udał	 się	 do	 kościoła,	
w	którym	odprawił	mszę	prymicyjną.	We	mszy	wzięła	udział	jego	rodzina	i	licznie	przybyli	
wierni.	W	murach	świątyni	prymicjanta	przywitał	proboszcz	parafii	ks.	Piotr	Doleżych.	
W	podziękowaniu	za	dar	kapłaństwa	wierni	odśpiewali	Te	Deum,	a	następnie	nowo	wyświę-
cony	kapłan	udzielił	papieskiego	błogosławieństwa	i	błogosławieństwa	indywidualnego	dla	
wiernych.	Mieszkańcy	z	okazji	prymicji	pięknie	przystroili	swoje	posesje.

Msza prymicyjna
w Ligocie

komendant Bernard Fiebich

uczestnicy zjazdu w czasie obrad

prezes Joachim Daniel 
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Pod tą nazwą rokrocznie w ostatnią 
sobotę i niedzielę maja od ponad 
dwudziestu lat odbywają się 

imprezy dla mieszkańców Łącznika.
 Ich organizatorem jest miejscowe 
Koło Mniejszości Niemieckiej i Gminne 
Centrum Kultury w Białej. 28 maja 
pod namiotem na łącznickim boisku 
sportowym w godzinach wieczornych 
zorganizowano zabawę taneczną dla 
mieszkańców i gości. Bawiło się ok. 200 
osób.
 29 maja pod namiotem odbyły się 
występy artystyczne. Przedszkolaki 
z miejscowego przedszkola przedsta-
wiły piosenki w językach – polskim 
i niemieckim. Program przygotowały 
nauczycielki Justyna Thoma – Kalok, 
ewa Płachta i Krystyna Twardowska. 
Następnie wystąpiła przed licznie 
zgromadzoną publicznością Bialska 
Orkiestra Dęta i czeska Krnovanka. 
Ivan Pittera członek Orkiestry Dętej, 
który jest dyrektorem firmy Pohoda 
2000 w Slezkich Rudolticach  poinfor-
mował nas, że ich orkiestra od trzech lat 
występuje na majówkach w Łączniku. 
Zaprosił jednocześnie miłośników 

muzyki na festiwal w Slezkich Rudolti-
cach na występy orkiestr dętych, które 
odbędą się 6 sierpnia o godz.14:00. I tym 
razem, podobnie jak w latach ubie-
głych zaprezentował się łącznicki chór 
Seniores, a także chrzeliczanka Andrea 
Rzyszka. W godzinach wieczornych 
na zakończenie Majówki odbyła się 
zabawa taneczna. I tym razem nieza-
stąpiony w roli konferansjera okazał 
się ernest Graba. Niespodzianką była 
smakowita grochówka, którą przygo-
towali: Alfred Wistuba, Krystyna Latus, 
Barbara Globisz i Leokadia Wistuba. 
 Jedną z najmłodszych uczestni-
czek majówki była sześciomiesięczna 
Magdalena, która przybyła na majówkę 
ze swoją mamą.
 Wśród uczestników imprezy 
dostrzegliśmy posła Ryszarda Gallę 
i Panią wiceburmistrz Białej – Marię 
Tomalę. Zorganizowanie imprezy było 
możliwe dzięki finansowemu wsparciu 
Konsulatu Niemiec w Opolu, Banku 
Spółdzielczego w Białej, PHU Wiktor 
z Białej, PPH Rol-Pol również z Białej 
i Mineral Pasz z Ligoty Bialskiej. 

(n)

Dźwięk
Blaszanego Bębenka

Nowy plac zabaw

W czerwcu został oddany 
do użytku nowy plac zabaw 

usytuowany przy niepublicznym 
przedszkolu w Kolnowicach. Po mszy 
św. w kościele proboszcz parafii ks. 
Andrzej Czekański poświęcił plac 
zabaw. Plac został uporządkowany 
przez mieszkańców wsi, a urządzenia 

do zabaw zakupiono ze środków 
z funduszu sołeckiego. W dniu 
otwarcia dla mieszkańców zorgani-
zowano poczęstunek. W kolejnych 
planach przewiduje się w najbliższych 
tygodniach otwarcie w Kolnowicach 
boiska sportowego.

Krnovanka

Ernest Graba Franciszek Stankala

W czerwcu w Ozimku na festiwalu mażoretek na imprezie „Ozimska 
Furażerka” wystąpiły trzy grupy bialskich mażoretek. W występach Trio 

Pompon juniorki zajęły trzecie miejsce. W mini formacji pompon seniorki były 
bezkonkurencyjne i uzyskały ze wszystkich kilkunastu mażoretkowych zespołów 
najwyższe noty. Również seniorki w występach z pałeczkami wywalczyły II miejsce. 
Drugą lokatę zajęła również w układach z pomponami najmłodsza grupa bialskich 
mażoretek. Wyróżnione zespoły otrzymały pamiątkowe medale, dyplomy i sprzęt 
muzyczny. Instruktorką mażoretek jest Jolanta Świdzińska. W swoim dorobku 
bialskie mażoretki mają wiele osiągnięć.

Sukces bialskich 
Mażoretek

mażoretki na przeglądzie w Solcu
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Projekt „Lato bez granic Biała - Albrechtice 2011” PL322/3.3.07/10.02039 jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE

Kiedy to po udanych w poprzed-
nich latach warsztatach plastycz-
nych organizowanych przez gminę 
Lubrza z udziałem instruktora z Białej 
i zajęciach na cmentarzu żydowskim 
współpraca i ochota wspólnie organi-
zowanych przedsięwzięć rozwinęła się 
przede wszystkim w wielu działaniach 
artystycznych, głównie plastycznych. 
Dzieci i młodzież z gminy Biała wyjeż-
dżała na zajęcia ceramiczne do szkoły 
w Albrechticach gdzie poznawała 
tajniki i technikę prac w glinie. Pod 
okiem Jaroslava Hrubego z pasją 
tworzyła prace w glinie. 
 W Gminnym Centrum Kultury 
swoją obrazy prezentowała Renata 
Charouskova z Krnova. Artyści 
plastycy z Czech uczestniczyli w orga-
nizowanych przez bialski ośrodek 
kultury międzynarodowych plenerach 
malarskich. 
 To był dobry początek i okazja 
aby taką przychylność współpracy 
z obu stron rozwinąć. Umocować 
ją formalnie. Obecnie na mocy podpi-
sanego w/w partnerstwa gminy starają 
się realizować cele zawartego poro-
zumienia na wielu płaszczyznach 
już nie tylko plastycznej. Współpra-
cują i organizują wspólne imprezy 
muzycy, sportowcy i strażacy. Może 
kiedyś przyjdzie czas wymianę innych 
doświadczeń kulinarnych, obrzędo-
wych, a może i rodzinnych spotkań?
 Realizując działania projektu „Lato 
bez granic Biała – Albrechtice 2011” 
grupa mieszkańców z powiatu prud-
nickiego wzięła udział w wyjeździe 
integracyjnym na otwarcie Sezonu 
letniego na zamku w Linhartovie. 
Autokarem wynajętym przez Gminne 
Centrum Kultury w Białej pojechało 
17 osób, reszta samochodami prywat-
nymi. Ogółem w imprezie z naszej 
strony uczestniczyło 32 osoby. Tam 
na „zapowiedź” wystawy, której 
otwarcie odbędzie się 2 lipca o godz. 
17.00 siedem osób zaprezentowało 
już swoje prace: Anna Merha z Białej 
- grafiki, Beata Meja z Białej, Kamil 
Muller z Solca i Agata Lewandowska 
z Prudnika – rysunki w ołówku, 
Zdzisław Niewiadomski z Krobusza 
– obrazy olejne oraz Joanna Lemko 
– fotografie. Prace cieszyły się zain-

czerwca o godz. 14.00 na stadionie spor-
towym w Białej. Wezmą w nim udział 
czeskie drużyny samorządowców 
z Mesta Albrechtice i Vilcic oraz sześć 
drużyn z naszego województwa. 
Od 30 czerwca do 3 lipca odbywać się 
będą „Polsko – czeskie dni kultury 
żydowskiej”..
 Celem imprezy jest integracja 
środowiska młodzieżowego po przez 
organizację warsztatów plastycz-
nych, które trwać będą cztery dni 
w Gminnym Centrum Kultury w Białej. 
Uczestnicy to 35 osób (młodzież), które 
na co dzień uczestniczą w zajęciach 
plastycznych w ościennych ośrod-
kach kultury i w szkole artystycznej 
w Albrechticach. Młodzież weźmie 
udział w wyjeździe do Krnova (syna-
goga i cmentarz żydowski), zwiedzi 
kirkut w Białej i Prudniku. Po zapo-
znaniu się z klimatem i historią tych 
miejsc wykona prace plastyczne 
głównie w technice frotażu. Wernisaż 
powstałych prac oraz degustacja 
potraw polskich, czeskich i żydowskich 
odbędzie się na zakończenie polsko – 
czeskich dni kultury żydowskiej czyli 
3 lipca o godzinie 18.00 w Gminnym 
Centrum Kultury w Białej, a o godzinie 
20.00 w sali widowiskowej Urzędu 
Miejskiego wystąpi zespół klezmerski 
Quartet Klezmer Trio z Krakowa.
 Wcześniej bo 30 czerwca o godzinie 
18.00 w ośrodku kultury otwarta 
zastanie wystawa pn. „Synagogi 
i cmentarze południowo – wschodniej 
Polski” udostępniona przez Żydowski 
Instytut Historyczny w Warszawie , 
a w programie artystycznym koncert 
czeskiego duetu klezmerskiego Toque 
de Silentio z Jawornika.
 2 lipca w sobotę o godzinie 21.30 

teresowaniem zwiedzających zamek, 
co dobrze zapowiada lipcową wystawę 
na której wymienieni autorzy szerzej 
zaprezentują swoją twórczość oraz 
pojawią się także nowe osoby.
 Prawie wszyscy mieli wcześniej 
wystawy w bialskim ośrodku kultury. 
Niektórzy „na dobry początek” rzeczy-
wiście po raz pierwszy. Tworzyli 
w domu i z wielką nieśmiałością poka-
zywali to innym. Jednak po namowach 
rodziny, znajomych trafili do ośrodka, 
a pierwsza dobrze odebrana wystawa 
dodała im nieco odwagi. W Linhar-
tovie przyjęci zostali bardzo ciepło. 
Równorzędnie ze znaczącymi 
w czeskim środowisku twórczym arty-
stami z Pragi. Nie ukrywali tremy, 
zaskoczenia i zadowolenia. Odkryli 
także nowe dobre miejsce jakim dla 
artystów jest zamek w Linhartovie 
i poznali niezwykłą osobę, którą 
jest jego kustosz – Jarek Hruby. 
 W zamku tematem przewodnim 
ekspozycji jest safari. W wejściu zwie-
dzających wita niedźwiedź polarny 
i zapowiada ogrom wrażeń, których 
doświadcza się wchodząc w kolejne 
pomieszczenia. Od niedźwiedzia 
do… kolibra. Zobaczyć można i warto 
wszystko. ekspozycja safari jest fascy-
nująca, ale nie tylko. Można tam obej-
rzeć m. in. ciekawą ceramikę, projekty 
scenografii teatralnych, grafiki motyli, 
modele samolotów, bombki świą-
teczne (nasi twórcy dostali je także 
w prezencie), fotografie Wioletty 
Siedlaczek i Doroty Rumi - uczest-
niczek ubiegłorocznych warsztatów 
fotograficznych w Białej, dla których 
właśnie wtedy rozpoczęła się przygoda 
z fotografią. Jest ekspozycja szat litur-
gicznych i obrazków takich jakie wkła-
dane są do książeczek do nabożeństwa 
oraz co zwraca uwagę najmłodszych 
– ponad 1200 figurek – zabawek z jajek 
niespodzianek i każda inna!
 W dowód wdzięczności za tak dobrą 
współpracę Jaroslav Hruby otrzymał 
od na swoją karykaturą autorstwa 
Kamila Mullera. Cieszył się i to przede 
wszystkim sprawiło nam radość. 
Jedno działanie Lata bez granic Biała 
– Albrechtice 2011 już za nami. 
Kolejne to wielobój sportowy dla 
samorządowców, który odbędzie się 26 

Gmina Biała współpracuje z gminą Mesto Albrechtice 
w Republice Czeskiej już od wielu lat. Partnerstwo 
zostało podpisane w 2004 r.

zapraszamy wszystkich do parku miej-
skiego w Białej na Kino pod gwiaz-
dami. Wyświetlane będą trzy filmy: 
„Ciemno niebieski świat” (czeski)
 W lipcu także od 17 do 31 trwać 
będą „Artystyczne spotkania młodych” 
w trakcie których powstanie obraz 
olejny o dużych wymiarach pt: „Pano-
rama Białej”. Wykonają go 22 osoby. 
Punktem kulminacyjnym imprezy 
będzie jego uroczyste przeniesienie 
z GCK do Urzędu Miejskiego w Białej, 
gdzie zostanie zainstalowany i 31 lipca 
uroczyście odsłonięty. W programie 
artystycznym wystąpią wokalne 
i taneczne zespoły z Polski i Czech. 
Lato w Białej zapowiada się twórczo 
i interesująco, a wszystko to dzięki 
pozyskanym środkom unijnym. 

Danuta Hejneman
 – koordynator projektu

Jarosław Hruby ze swoja karykaturą 

Kamil Müller z mamą

uczestnicy na zamku Joanna Lemko
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Rozmowa z Karolem 
Biskupem – sołtysem Mokrej

- Czy przyznawanie sołectwom 
funduszy na realizację własnych 
zadań to krok w dobrym kierunku?
- Fundusz sołecki pozwala nam 
na zagospodarowanie środków finan-
sowych na najpilniejsze zadania jakie 
powinny być w sołectwie wykonane. 
I co najważniejsze o tym decydują sami 
mieszkańcy. 
- Jakie prace zostały wykonane 
w minionym roku ze środków tego 
funduszu?
- W 2010 roku pieniądze przeznaczy-
liśmy na wykonanie planu budowy 
oświetlenia ulicy prowadzącej przez 
wieś od posesji pani Kaszowskiej 
do skrzyżowania drogi w kierunku 
Radostyni. Za środki z funduszu sołec-
kiego na obecny rok zakupimy słupy 
oświetleniowe i sądzę, że w następnym 
roku przy pomocy bialskiego Urzędu 
Miejskiego uda nam się to zadanie 
zakończyć. 
- Co jeszcze udało się wykonać w tym 
półroczu?
- Starostwo w Prudniku na naszą prośbę 
uporządkowało pobocza przy drodze 
powiatowej Mokra – Łącznik i wycięło 
rosnące tam dzikie krzewy. Zasypane 

Jesteśmy małym sołectwem

zostały również dziury na drodze 
powiatowej na odcinku Mokra – Rado-
stynia. Nie zakończono dotychczas 
prac przy poszerzaniu mostu oraz 
nie zlikwidowano dziur na drodze 
Mokra – Łącznik. 
- Z czego jeszcze mogą być zadowo-
leni mieszkańcy?
- Założone zostały krawężniki 
na głównym skrzyżowaniu we wiosce 
koło kościoła. 
- Jakie są dalsze plany?
- Mamy ich wiele, ale za wcześnie o nich 
mówić. Nasza wieś jest mała, a więc 
w ramach funduszu sołeckiego otrzy-
mujemy niewielkie środki pieniężne.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: R.Nowak

Wynajem namiotów

- namiot 6 x 12 
- stoły biesiadne
- rollbar 

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864 
 77 437 54 12

Zaproszenie
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Białej wraz z Komitetem Organizacyjnym 
zapraszają do wzięcia udziału w III Zjeździe Absolwentów Liceum Ogólnokształ-

cącego w Białej, organizowanym w związku z 65-leciem istnienia Szkoły.

Zjazd Absolwentów z lat 1946 - 2000 odbędzie się 17 września 2011 r.
Program uroczystości

11.00 - Msza Św. W Kościele Parafialnym w Białej (koncelebrowana przez absol-
wentów) po Mszy Św. przemarsz uczestników Zjazdu do szkoły, gdzie nastąpi 
oficjalne otwarcie Zjazdu oraz uroczysta akademia oraz spotkania z wychowaw-
cami i nauczycielami,
15. 00- Obiad, Po części oficjalnej zapraszamy na spotkanie z kolegami i koleżan-
kami w bufecie, zorganizowanym w szkole
19.00 – Bal absolwentów

Więcej informacji:  http://lobiala.wodip.opole.pl

Rozumiemy odczucia wielu mieszkańców – pracowników byłego Zakładu Dzie-
wiarskiego głubczyckiej „Unii” w Białej. Zakład zatrudniał kilkudziesięciu  

pracowników i chałupników. Dzisiaj kiedy przechodzą obok popadających w ruinę 
zakładowych obiektów żal serce ścieka. W latach prosperity rozpoczęto budowę 
nowych budynków magazynowych. Niestety ich budowy nie dokończono, a w 
międzyczasie bialski zakład został zlikwidowany.
 Na zdjęciu przedstawiamy niszczejący, niedokończony obiekt magazynowy 
od strony ul. Parkowej. Okazuje się jednak, że obiekty po byłym zakładzie dzie-
wiarskiej „Unii” w Białej mają nowych nabywców, którzy nie kwapią się do ich 
remontów i tak na dobrą sprawę nie wiadomo po co zakupili.

A wielu „Unii” żal

Unijna dotacja na remont Wieży Wodnej 
w Białej przy ul. Hanki Sawickiej

Burmistrz Białej informuje, że została zakończona realizacja zadania 
dotycząca remontu Wieży Wodnej w Białej przy ul. Hanki Sawickiej.

Zakres przeprowadzonych prac remontowych i renowacyjnych obejmował między 
innymi: wymianę pokrycia dachowego, odnowienie elewacji, wykonanie instalacji 
odgromowej i elektrycznej, a także adaptację parteru i piwnicy do celów wystawienni-
czych oraz ekspozycji materiałów wykopaliskowych.

Całkowita wartość zadania: 83 209,20 euro
Wartość przyznanego dofinansowania: 7027,82 euro

Projekt pn. „Śląsk bez granic – wieże i punkty widokowe” nr CZ.3.22/2.2.00/09.01532 jest współfinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Zamek niszczeje
Nie 

ma szczęścia do nowych nabywców zabytkowy zamek ks. Prószkowskich 
w Białej. Przez kilkaset lat stanowił on siedzibę tego znanego na Śląsku 

rodu magnackiego, następnie przechodził na własność kolejnych właścicieli. Przed 
wojną mieściło się tu seminarium nauczycielskie, a po wojnie, po jego likwidacji 
Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa.
 W latach osiemdziesiątych po wybudowaniu nowych obiektów szkolnych 
na osiedlu Tysiąclecia placówki oświatowe zostały tam przeniesione, a opustoszały 
zamek przejęła „Moda Polska”, gdzie w obiekcie zostały zlokalizowane magazyny 
składowe tej firmy. Po upadku dotychczasowego najemcy obiekt został sprzedany 
konsorcjum firm z Warszawy, a w ostatnich trzech latach nowemu nabywcy.
 Zarówno poprzedni jak i obecny właściciel zamku dba o otoczenie, ale nie wyka-
zuje – jak dotychczas – większego zainteresowania pracami remontowymi w samym 
obiekcie. W najbliższym czasie obecny właściciel zabytkowego obiektu – jak dowie-
dzieliśmy się – ma spotkać się z bialskimi władzami. Być może wówczas uzyskamy 
informacje co do planów nowego nabywcy zamku Prószkowskich.

OGŁOSZENIE
Sprzedam wózek 
widłowy spalinowo – 
gazowy, marki Toyota, 
udźwig 1,5 t, wysokość 
podnoszenia 4 m, silnik 
po remoncie, stan tech-
niczny bardzo dobry!
tel. 77 436 37 25
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Odeszli
Marcin  Nowak  ur. 1978 r.  zm. 26.04.2011 r.  zam. Olbrachcice
Jan Barysz  ur. 1923 r.  zm. 14.05.2011 r.  zam. Browiniec Polski

Anna Langfort  ur. 1931 r.  zm. 16.05.2011 r.  zam. Solec
Jerzy Kontny  ur. 1959 r.  zm. 19.05.2011 r.  zam. ost. Grabina

Jan Zengota  ur. 1940 r.  zm. 19.05.2011 r.  zam. Mokra
Róża Deszczka  ur. 1955 r.  zm. 22.05.2011 r.  zam. Grabina
Helena  Kita  ur. 1934 r.  zm. 24.05.2011 r.  zam. Wasiłowice

Marta Marzotko  ur. 1925 r.  zm. 27.05.2011 r.  zam. Józefów
Gertruda Hellfeier  ur. 1932 r.  zm. 30.05.2011 r.  zam. Pogórze

Krystian Cibis  ur. 1970 r.  zm. 31.05.2011 r.  zam. Chrzelice
Konrad Kruża  ur. 1954 r.  zm. 06.06.2011 r.  zam. Pogórze

Krystian Latus  ur. 1944 r.  zm. 09.06.2011 r.  zam. Radostynia
Gorek Stefania  ur. 1930 r.  zm. 12.06.2011 r.  zam. Gostomia

 Miło nam donieść, że po kilkulet-
niej przerwie będziemy mieli ponownie 
przedstawicieli w rozgrywkach 
na szczeblu okręgu. Marzenia 
i pragnienia te spełniły się dzięki wspa-
niałej postawie piłkarzy z Pogórza 
– zarówno seniorów jak i juniorów. 
O ile sytuacja w lidze juniorów była 
klarowana i przodownictwo nie podle-
gało dyskusji, to wspaniałą walkę 
o awans mieliśmy w klasie B. Dopiero 
wygrana w ostatnim meczu postawiła 
kropkę nad „i”, gdyż na potknięcie 
czyhał zespół z Ligoty Bialskiej, który 
zakończył sezon na drugim miejscu. 
Gratulujemy zawodnikom i działa-
czom z Pogórza i życzymy sukcesów. 
 Obecnie trochę opadła euforia 
z sukcesu i już działacze mocno 
pracują nad tym oby dopracować 
wszystkie sprawy organizacyjno 
– finansowe. Wiadomo, że boisko 

Klasa B
Biała – Biedrzychowice 12:0

Chrzelice – Zawada 0:0
Pogórze – Kolnowice 6:0

Olbrachcice – Ligota B 1:3
Lubrza II – Olbrachcice 0:19

Ligota B – Pogórze 2:0
Kolnowice – Chrzelice 3:0

Zawada - Biała 4;3
Biała – Kolnowice 3:2

Chrzelice – Ligota B 1:4
Pogórze – Lubrza II 3:0 v.o.

Olbrachcice – Rzepce 1:2
Biedrzychowice – Olbrachcice 0:7

Rzepce – Pogórze 2:4
Lubrza II – Chrzelice 0:11

Ligota B – Biała 2:1
Kolnowice – Zawada 4:2

Klasa B Prudnik gr 2 
1. Polonia Pogórze 18 44 77 - 22
2. LZS Ligota Bialska 18 42 60 - 19
3. LZS Zawada 18 34 51 - 26
4. LZS Olbrachcice 18 32 68 - 29
5. Polonia Biała 18 30 64 - 36
6. LZS Rzepce 18 29 69 - 28
7. LZS Kolnowice 18 24 47 - 45
8. LZS Chrzelice 18 12 27 - 43
9. Rolnik Biedrzychowice 18 10 39 - 101

10. LZS II Lubrza 18 0 12 - 165

Klasa A juniorów
Lubrza – Pogórze 1:15

Pogórze – Biedrzychowice 9:1
Pogórze – Głogówek 8:1
Dytmarów – Pogórze 2:6

Klasa A Juniorzy Prudnik
1. Polonia Pogórze 20 57 164 - 12
2. LZS Dytmarów 20 43 100 - 21
3. Rolnik Biedrzychowice 20 34 103 - 55
4. Fortuna Głogówek 20 28 94 - 86
5. LZS Łąka Prudnicka 20 7 33 - 143
6. LZS Lubrza 20 6 21 - 198

Liga trampkarzy
Zawada – Biała 2:2

Czyżowice – Pogórze 1:2
Biała – Pogórze 5:4

Czyżowice – Biała 6:12
Pogórze – Zawada 7:0

Trampkarze - Prudnik (7)
1. Polonia Pogórze 12 30 96 - 25
2. Polonia Biała 12 20 60 - 83
3. LZS Zawada 12 19 48 - 49
4. LZS Czyżowice 12 1 30 - 77

w Pogórzu nie spełnia norm licencyj-
nych na tę klasę rozgrywkową a koszty 
związane z funkcjonowaniem klubu 
wzrosną kilkukrotnie.
 Miniony sezon na pewno 
do udanych mogą zaliczyć pozo-
stałe drużyny seniorskie z naszej 
gminy. Awansować mogła tylko 
jedna drużyna niemniej każdy zespół 
rozegrał przynajmniej kilka dobrych 
spotkań i zanotował wartościowe 
wyniki. Należy zwrócić uwagę jeszcze 
na postawę trampkarzy z Białej. Tutaj 
zaczyna procentować praca trenera 
i zespół ten w rundzie wiosennej 
nie przegrał ani jednego spotkania 
(pięć wygranych i jeden remis)
 Prezentujemy ostatnie wyniki 
naszych drużyn i tabele po rundzie 
wiosennej (jeszcze nie zweryfikowane 
przez Wydział Gier)

Dwa awanse

 Stadion w Białej, osiemnastego czerwca był areną międzynarodowych zmagań 
piłkarskich. Rywalizowało sześć drużyn z gminy Biała oraz FK Avizo Město 
Albrechtice (Czechy). Turniej rozgrywany był w dość nowatorski sposób. Najpierw 
miejscowe zespoły rywalizowały w grupach aby wyłonić finalistów, którzy mogli 
zagrać z zagranicznymi piłkarzami. Polscy finaliści dodatkowo rozegrali mecz, 
który decydował o tytule najlepszej drużyny gminy. Ciekawostką było również 
to, że mecz składał się tylko z jednej części, a o piąte miejsce walczono w rzutach 
karnych. Dla wszystkich uczestników były okazałe puchary i dodatkowo zawod-

ników najlepszych drużyn nagrodzono medalami.

Walka o V miejsce
Biała – Kolnowice 5: 3 (w rzutach karnych)

Mecz o III miejsce
Chrzelice – Olbrachcice 0:1
Mecz o mistrza gminy 

Pogórze – Ligota Bialska 0:0 (w karnych 2:3)

Mecze z udziałem czeskiej drużyny
FK Avizo - Pogórze 1:2

FK Awizo – Ligota Bialska 0:1

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc medale – złote, srebrne i brązowe.

Polsko - czeska 
rywalizacja

Projekt „Kultura i sport polsko -- czeskiego pogranicza„ PL.3.22/3.3.07/11.02387jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE

drużyna czeska

zwycięska drużyna Ligota - Radostynia
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CHŁODNIA NA CMeNTARZU W BIAŁeJ

Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANE, 

ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 
(nawozy środki ochrony roślin itp.), 

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w okręgu wyborczym nr 3 w 
Białej w wyborach uzupełniających oddali na 

moją kandydaturę swój głos
z serca płynące podziękowania  składa

Elżbieta Malik

W trosce o wygodę naszych Klientów
oddaliśmy do użytku nowy

BANKOMAT
usytuowany w Centrali Banku Spółdzielczego

w Białej, ul. Prudnicka 29A.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowego bankomatu.

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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Gminne zawody pożarnicze

przed rozpoczęciem zawodów

drużyna OSP Brzeźnica - Górka

żeńska drużyna z Józefowa

drużyna z Łącznika

drużyna z Prężyny

bialscy strażacy po powrocie do remizy

komisja sedziowska

puchary dla zwycięzców zawodów


