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Innowacyjne soki z Białej
Firma ecoBIONICA została zarejestrowana 22 września 2008 r. 
Dzięki doświadczeniu ekonomicznemu właścicielki firmy Zuzanny 
Bożek i kompetentnej kadrze technologów firma szybko zbudo-
wała strategię rozwoju w ramach własnego programu badawczo 
– rozwojowego związanego z wytwarzaniem napojów bezalko-
holowych o wysokiej aktywności biologicznej.

Na budowę nowego zakładu w Białej 
włącznie z linią do produkcji soku 
wydatkowano 32 mln zł, przy czym 
ecoBIONICA zdobyła dofinansowanie z 
Programu Operacyjnego „Innowacyjna 
gospodarka” 20 mln zł. 30 września 
otworzony został w Białej zakład z nową 
linią technologiczną przygotowaną przy 
współpracy z polskimi naukowcami. 
Firma współpracuje z Uniwersytetem 

Przyrodniczym we Wrocławiu. Znaczący 
wkład w przygotowanie i opracowanie 
nowej linii technologicznej do produkcji 
soków zawierających wyjątkowo dużo 
składników bioaktywnych i prozdro-
wotnych ma prof. Jan Oszmiański. 
 Badania naukowe potwierdziły, że w 
tradycyjnym procesie produkcji soków 
najwięcej wartościowych składników 
pozostaje w skórkach owoców, które 

są traktowane jako odpady. Produkcja 
nowych soków polega na wydobyciu 
najcenniejszych składników. Sok 
wytwarzany nowymi metodami zawiera 
pełnowartościowe składniki, które mają 
wpływ na spadek zachorowalności 
na raka, choroby serca, miażdżycę, 
cukrzycę i inne schorzenia. Te soki są 
pełnowartościowe i zawierają całą gamę 
witamin. Trafią do sprzedaży jeszcze 
w tym roku. Nowy zakład zatrudnia 
w początkowej fazie rozwoju piętnastu 
pracowników, ale zatrudnienie w miarę 

rozwoju firmy wzrośnie. Linia techno-
logiczna ma wydajność 20 tys.butelek 
na godzinę. Obecni na otwarciu wice-
marszałek Roman Kollek, wojewoda 
Ryszard Wilczyński oraz posłowie 
Janina Okrągły i Ryszard Galla nie kryli 
uznania dla inicjatorów i realizatorów 
tego wspaniałego pomysłu. Obecnych 
na otwarciu poczęstowano nowym 
produktem w postaci soku jabłkowego, 
którego mała szklaneczka odpowiada 
równowartości jednego zjedzonego 
jabłka.

Stulatka ze Śmicza
29 września 2011 r. jubi-

leusz stulecia urodzin 
obchodziła mieszkanka Śmicza 
Hedwig Zimmerman. Uroczy-
stość z udziałem rodziny 
odbyła się w restauracji 
w Smolarni. Życzenia jubilatce 
złożyli: dyrektor Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia w Opolu 
Jan Wrzesiński i kierownik 
oddziału KRUS w Nysie Robert 
Giblak.

 Jubilatka z chwilą ukoń-
czenia stu lat otrzymywała 
będzie stały miesięczny dodatek 
do emerytury. Zastępca dyrektora 
wydziału spraw obywatelskich 
Urzędu Wojewódzkiego Opolu 
Bogdan Helka przekazał wraz 
z życzeniami okolicznościowy 
list gratulacyjny od premiera 
Donalda Tuska. Nie zabrakło 
życzeń i upominku od bialskiego 
burmistrza Arnolda Hindery.

 Wiekowa jubilatka wszystkie 
wręczone jej listy gratulacyjne 
z uwaga przeczytała – ku zasko-
czeniu obecnych nie używając 
okularów.
 He dw ig  Z i m mer ma n u ro -
dziła się wielodzietnej rodzinie, 

jej rodzice mieli jedenaścioro 
dzieci. Przez dziesięć lat 
była na służbie u gospodarzy 
w Grabinie. Potem wraz z mężem 
prowadziła gospodarstwo rolne 
w Śmiczu. Jej mąż zmarł trzy-
dzieści lat temu. Jubilatka miała 

sześcioro dzieci, z których do dziś żyją 
jej dwie córki – Maria i Agnieszka. 
Doczekała się ośmioro wnuków i trzy-
naścioro prawnuków. Obecnie część 
z nich mieszka – podobnie jak w wielu 
śląskich rodzinach – w Niemczech., 
ale przyjechali na stulecie swojej babci 
i prababci.
Mówi córka Maria:
- Mama jest zawsze osobą bardzo 
spokojną, podziwiałyśmy jej cier-
pliwość i wyrozumiałość.

Wnuczka Beata:
 - Babcia wychowywała nas i nasze 
dzieci. Dla nas jest ona praw-
dziwym skarbem. Zawsze potra-
fiła wszystko zrozumieć, być dla 
najbliższych osobą wyrozumiałą. 
Gotowała smakowite posiłki, tak 
smaczne, że w tych kulinarnych 
umiejętnościach nie potrafimy 
jej dorównać. Zawsze chętnie 
ją odwiedzamy.
 Obecnie na co dzień jubilatką 
opiekuje się Pani Mariola – żona 
jej wnuka Arkadiusza.
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Stawki za ogrzewanie rosną
W czerwcu wielu najemców 
mieszkań komunalnych zbul-
wersowała sprawa znaczą-
cego wzrostu opłat za ogrze-
wanie mieszkań. Z rozliczenia 
opłat za centralne ogrzewanie 
w okresie od 1 lutego do 31 
grudnia 2010 r. wynikało, że 
części lokatorów naliczono 
należności do zapłaty za 
dostarczone ciepło w wysoko-
ściach przekraczających nawet 
kilka tysięcy złotych.

14 lipca w sali widowiskowej odbyło 
się spotkanie bialskiego burmistrza, 
Z mieszkańcami ul. Ptrudnickiej, 
który poinformował, że anulowane 
zostaną wszystkie dokonane nali-
czenia stawek odpłatności. 
 Trzech lokatorów zamieszka-
łych w budynku przy ul. Prudnic-
kiej 8 pisze w piśmie skierowanym 
25 sierpnia do przewodniczącego 
Rady Miejskiej, że naliczone nowe 
stawki odpłatności są nadal szoku-
jące ponieważ wzrosły one o 150 
%. Wyjaśnienia Urzędu Miejskiego 
w Białej nie zadowalają najemców 
lokali mieszkalnych przy ul. Prud-
nickiej 8. Zarzucają oni, że część 
lokatorów tego budynku zgodziła 
się na podłączenie do kotłowni, 
ponieważ przedstawione wówczas 
stawki były znacznie niższe. Wska-
zują również na zły stan kory-
tarzy i klatek schodowych, insta-
lacji elektrycznej i okien na klatce. 
Ich zdaniem decyzja o wysokości 
nowych stawek odpłatności za ogrze-
wanie mieszkań jest krzywdząca.

 Stanowisko władz w tej 
sprawie przedstawiamy poniżej.

 
W systemie zarządzania mieszka-
niami komunalnymi z roku na rok 
wprowadza się nowe rozwiązania 
pozwalające na uszczegółowienie 
systemu rozliczeń poszczególnych 
mediów w budynkach wspólno-
towych i komunalnych. Dotych-
czasowe rozliczenia kosztów 
eksploatacyjnych nie pozwalały 
na uchwycenie istotnych różnic 
w zużyciu na przykład ciepła, stąd 
w przypadku stawek za c.o. były one 
nie zmieniane od wielu lat.
 Wprowadzenie nowego 
programu rozliczeniowego pozwo-

liło na wykazanie istotnych różnic 
w kosztach ogrzewania 1 m.kw. 
powierzchni w budynkach wspól-
notowych i komunalnych. Różnice 
te w skrajnych przypadkach 
wynosiły nawet do 10 zł na m.kw. 
powierzchni. Wynikało to między 
innymi z faktu, iż w obiektach 
o mniejszej powierzchni grzew-
czej koszt jednostkowy był wyższy 
niż w przypadku mieszkań o dużej 
powierzchni grzewczej.
- Zgodnie z pozyskanymi informa-
cjami – mówi burmistrz Arnold 
Hindera – powiadomiliśmy 
o tym lokatorów mieszkań w których 
to zużycie znacznie wzrosło. Jednak 
po przeanalizowaniu aktów prawa 
dotyczących sposobów zmian stawek 
za zużytą energię cieplną okazało się, 
że wprowadzenie zmiany stawek bez 
wcześniejszego powiadomienia o tym 
lokatorów nie może zostać zrealizo-
wane. Stąd decyzja o anulowaniu 
tych należności. 
- Na pierwszym spotkaniu z miesz-
kańcami Białej w czerwcu na którym 
szczegółowo przedstawiłem tę sytu-
ację – stwierdza burmistrz A. Hindera 
– poinformowałem zainteresowa-
nych, że od 1 sierpnia wprowadzimy 
aneksy do umów z lokatorami, 
w których ustalimy warunki nali-
czania stawek za zużyte ciepło. 
 Działania Urzędu Miejskiego 
w tej sprawie nie ograniczały się tylko 
do powiadomienia mieszkańców 
o zmianach stawek, ale również 
o krokach podjętych w celu zmniej-
szenia kosztów jednostkowych 
ogrzewania poprzez między innymi 
zracjonalizowanie w budynkach 
wielorodzinnych ilości grzejników 
(likwidacja grzejników na kory-
tarzach), zatrudnienie w Urzędzie 
palacza do kotłowni przy ul. Prud-
nickiej 17,8 i 27 co zracjonalizuje 
w dużej mierze koszt jednostkowy 
ogrzewania. Temu celowi służyć 
będzie również automatyzacja 
procesów spalania opału w piecach 
w kotłowniach przy ul. Prudnickiej 
8 i Prudnickiej 27 (budynek OPS).
 Trudno jednoznacznie powie-
dzieć na ile wyjaśnienia te zadowolą 
mieszkańców, ponieważ prawda 
jest i taka, że nikt z nas nie jest zado-
wolony jeśli rosną koszty utrzy-
mania i eksploatacji mieszkań. 

(n)

Usługi laboratoryjne dla mieszkańców
W związku z likwidacją szpitalnego laboratorium w bialskim szpitalu 

ogłoszony został przetarg na świadczenie usług laboratoryjnych.  
W ramach przetargu wyłoniono świadczeniodawcę na usługi laboratoryjne 
dla szpitala w Białej, które będą wykonywane przez Laboratorium Medyczne 
dr n.med. Teresy Frydy z Katowic. Również przy miejscowym szpitalu – jak 
informuje Wanda Fassa – przełożona pielęgniarek – urządzony zostanie 
punkt poboru krwi dla pacjentów z zewnątrz. Odpłatność za te usługi zostanie 
określona w opracowanym cenniku.

Będą nowe mieszkania
Budynki w Białej przy ul. Kościuszki 22 i 24 są w fatalnym stanie 

technicznym i planuje się ich rozbiórkę jeszcze w tym roku. Trzech 
lokatorów otrzymało już inne mieszkania. Z czwartym zamieszkałym 
tam lokatorem będą przeprowadzone rozmowy w sprawie przydzie-
lenia innego lokalu. 
 W miejsce wyburzonych starych budynków spółka WiK zbuduje 
nowe obiekty mieszkalne. Urząd Miejski w Białej zamierza w nowych 
obiektach wykupić pięć mieszkań z przeznaczeniem na miesz-
kania komunalne. I mieszkania te będą przeznaczone do wykupu 
przez osoby zainteresowane. Natomiast jeśli chodzi o mieszkania 
komunalne bialskie władze przymierzają się do adaptacji na ten cel 
pomieszczeń w budynku przy ul. Czarnej, gdzie dotychczas mieściła 
się świetlica „Promyczek”.
 W byłym przedszkolu przy ul. Stare Miasto gdzie obecnie 
na parterze mieści się stacja opieki Caritas i gabinet rehabilitacji, 
na dwóch piętrach powstało pięć mieszkań, których właścicielem 
jest Spółka WiK.

Pytanie do burmistrza
Redakcja: - Wielu mieszkańców Białej obawia się, że po podłączeniu ścieków 
miejskich do prywatnej oczyszczalni ecoBionici znacznie wzrosną stawki za 
odprowadzane ścieki. 
Burmistrz Arnold Hindera: - W sytuacji gdyby nie udało się osiągnąć 
porozumienia z ecoBIONICĄ wówczas zostanie podjęta decyzja o moderni-
zacji naszej oczyszczalni. Moce przerobowe są wystarczające aby przyjąć ilość 
ścieków obecnie produkowanych w mieście Biała. Każda nowa sieć wymagać 
będzie modernizacji modernizacji oczyszczalni. W tej chwili czekamy na 
uruchomienie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie środków 
pomocowych na budowę sieci kanalizacyjnej i ich pozyskania na budowę tej 
sieci w części zachodniej, wschodniej oraz południowo – wschodniej części 
Białej.

Jesienne wycieczki
W pierwszej dekadzie października dopisywała pogoda. Korzystając z uroków 

jesieni przedszkolaki z bialskiego przedszkola korzystały z pieszych wycie-
czek. Poznawali zabytkowe budowle na terenie miasta. Jedną z grup – trzecią grupę 
integracyjną spotkaliśmy na zbieraniu liści opadających z drzew w miejskim parku, 
a następnie pod zabytkowym bialskim zamkiem Prószkowskich. Dzieciom towarzy-
szyły wychowawczyni grupy Daria Madzia i nauczycielka Dorota Szymczyna.

Jubileusz świątyni
23 października z okazji 150 -lecia istnienia oraz 

w setną rocznicę konsekracji kościoła parafialnego 
w Olbrachcicach  ks. bp Jan Kopiec odprawił uroczystą 
mszę św. Relację z uroczystości opublikujemy w kolejnym 
wydaniu „PB”.
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JAK JUŻ TU MASZ SWOJE GROBY
Już pojutru jest wszystkich świał-

tych i dziyń zadusznyj w szczoda. 
Baniemy łodwiedzać groby swoich łojców, 
przołcieli i znajomych. Zarobią sklepy ze 
kwiołtkoma i świecoma – nawleczymy tego 
na groby zajś bez miary; kożdy rok jakby 
wiałkszy som ty stroiki, bo wieńców już tał 
żołdyn doma nie robi.
 Przyjadą ludzie na kerchowy z bliska 
i daleka,czałsto i z Reichu, ale tyż z cały 
Europy, bo tak ci młodzi se terołz za toł 
robotom rozjechali po cały świecie.  Ci starzy, 
co ich po wojnie wygnali, już prawie nie żyją, 
a ich dzieci mają tał już swojy groby. - Wiysz, 
Anko! - padała mi niedołwno moja komradka 
ze szkolny ławki, co już 30 lołt jest w Reichu. 
- Jak już tu mołsz swoje groby, to ani ten 
Heimweh nie je taki wielki. I to je prołda. A 
łona moł tał już sztyry groby. Cały gospodar-
stwo łoddała państwu, coby jom jyno wypu-
ściyli, bo miała dziołcha stancznoł na serce. 
Tu wtedy nie mogli jy pomoc, a w Niymcach 
zrobiyli jy operacja i zdało se, iż banie dobrze; 
sztudowała za dochtora już dwa lata, dziołcha 
piyknoł jak łania. I tał w akademiku se prze-
wrociyła i umarła. To trza mieć zdrowiy, coby 
przeżyć taki szlag. Poti pochowała Mutra, 
siostra, modygo jeszcze syjna. Tela grobów to 
je siła, to je kałs Heimatu.
 Ale w Reichu tak nie łonaczom na 
grobach. Siłał ludzi tał doł swoich bliskich 
skremować, tzn. społlić, wedle tygo iż z prochu 

powstałeś i w proch se łobrócisz. Widziałach 
niedołwno na satelicie  takom wycieczka , 
ganz zufelig ech szaltowała telewizor, a tał 
grupa seniorów wychodziyła z autobusu, by 
zwiedzić taki Bestatungsinstitut, genau to 
krematorium. Wiycie jak mi se markotnie 
zrobiyło, a siedziałach se wygodnie w zeslu, 
a co mujsieli ci starszi ludzie czuć, jak byli tak 
blisko tego miejsca, gdzie człowiek – niebosz-
czyk se w popioł zamienioł. Ten kerownik im 
genau pokozoł tał skrzynia i erklerowoł, iż 
jest z ajnfachowych desek bez żołdnych okuć; 
w poszczodku zmarły tyż nie może nic mieć, 
coby se nie społlyło; i szybli ta skrzynia rajn 
do wielgośnego pieca i drine zaczło wszystko 
warkotać gośno, corołz gośni aż ustało. I to boł 
koniec. Poti poprosiył wszystkich ku piecu, 

wyłonaczoł ta szublada z popioła i pokozoł 
ta kupeczka popiołu. Ludzie zaglondali jedyn 
na drugiego trocha wystraszoni. Co myśleli, 
co czuli żołdyn nie wiy i tak jest dobrze.  
  Tyn popioł poti przesiołny dajom rodzinie w 
roztomajte wazy tzw. urny abo w co inkszygo. 
Ta urna łostanie po świałtymszyj    pogrze-
bowyj pochowana, tak jak przy kożdym 
umarłym na kerchowie w grobie.
Stywen Jobs,  uczony co wynalołs komputere, 
rzondzioł do swoich sztudentow, iż śmierć 
jest nołwiałkszi wynalaskał w życiu, bo zmie-
nioł życie. Robi porzondek ze starym i równoł 
droga do nowygo.
 Zajś inszyj uczony napisał ,iż kożdoł 
droga idzie w dwie strony, krom drogi na 
kerchów.

 A swiałty Augustyn padoł iż chto se lałkoł 
śmierci, nie kochoł Boga.
Nierołz ze śmierci ludzie i wice robioł. I tak 
bodejś jedna oma padała do synowej: - Moje 
prochy rozsujesz pod Kauflanda, bo tał 
musisz dwa razy w tyjdniu  prziś,nakupić a 
przi okazji i mnie łodwiedzisz.

Praca

Praca dla elektronika z doświad-
czeniem. Wysokie wynagro-
dzenie. tel. 601 078 328 w godz. 
7 – 15-ta.

Wolontariat 
Chcesz zostać wolontariuszem 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zgłoś się do Gmin-
nego Centrum Kultury w Białej 
ul. Prudnicka 35 do dnia 18 
listopada 2011 r.

i ty możesz Pomóc

Gminne Centrum Kultury w 
Białej prowadzi zbiórkę plasti-
kowych nakrętek, które zostaną 
wymienione na sprzęt rehabili-
tacyjny dla małego mieszkańca 
naszej gminy.   

inFormacJa
Informujemy mieszkańców, 
że w październiku siedziba 
Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych w Białej została 
przeniesiona z ul. Czarnej na 
ul. Prudnicką 29 (budynek OPS). 
Mieści się ona w pomieszcze-
niach na parterze. 
Terapeutka w punkcie konsul-
tacyjnym działającym przy 
siedzibie gminnej komisji przyj-
muje w każdy piątek w godzinach 
15.30 - 19.30. W każdy ponie-
działek od godz.17-tej odbywają 
się spotkania w ramach grupy 
AA, a w piątki od godz. 17-tej 
spotkania grupy AL ANON
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Dni Chrzelic

W wyborach parlamentar-
nych 9 października 2011 r. 
na terenie gminy Biała upraw-
nionych do udziału w głoso-
waniu było 9.023 osób. Głoso-
wało 2.589 osób, oddano 2.408 
głosów ważnych. Frekwencja 
wyniosła 28,69 %. 
Na poszczególne partie w 18 
obwodach na terenie naszej 
gminy oddano następujące 
ilości głosów:

Pis – 276
PJN – 36
SLD – 85
RP – 166
PSL – 117
PPP – 22
PO – 966
KW Prawica – 8
MN – 732

Poniżej przedstawiamy wyniki 
głosowania we wszystkich 
obwodach wyborczych na 
terenie Gminy Biała. :

Obwód nr 1 Biała 
(gimnazjum)
Uprawnionych do głoso-
wania – 743

 głosy ważne – 230
 frekwencja – 32,03 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 27
 FJN – 4
 SLD – 12
 RP – 5
 PSL – 3
 PPP – 1
 PO – 100
 MN – 78

Najwięcej głosów uzyskali:
Okrągły Janina (PO) – 54
Galla Ryszard (MN) – 50 

Obwód nr 2 Biała
(Urząd Miejski)
Uprawnionych do głoso-
wania – 661

 głosy ważne – 227
 frekwencja – 38,28 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 43
 PJN – 4
 SLD – 10
 RP – 26 
 PSL – 4
 PPP – 12
 PO – 116
 KW Prawica – 2
 MN – 10

-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-

Najwięcej głosów 
uzyskali:

Okrągły Janina (PO) – 70
Korzeniowski Leszek (PO) - 18

Obwód nr 3 Biała (GOK)
Uprawnionych do głoso-
wania – 659

głosy ważne – 239
 frekwencja – 39,33 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 25
 PJN – 1
 SLD 13
 RP – 12
 PSL – 6
 PPP – 2
 PO – 141
 KW Prawica – 1
 MN – 31

Najwięcej głosów uzyskali:
Okrągły Janina (PO) – 74
Korzeniowski Leszek (PO) - 27

Obwód nr 4 Chrzelice
Uprawnionych do głoso-
wania – 500

 głosy ważne – 150
 frekwencja 32,40 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 11
 PJN – 3
 SLD 3
 RP – 19
 PSL 7
 PO – 46
 MN 64

Najwięcej głosów uzyskali:
Galla Ryszard (MN) – 44
Okrągły Janina (PO) – 16

Obwód nr 5 Łącznik
Uprawnionych do głoso-
wania – 1.231

głosy ważne – 361
frekwencja – 30,71 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 41
 PJN – 12
 SLD – 10
 RP – 23
 PSL – 16
 PPP – 3
 PO – 128
 KW Prawica – 3
 MN – 125

Najwięcej głosów uzyskali:
Galla Ryszard (MN) – 103
Okrągły Janina (PO) – 56

Obwód nr 6 Pogórze
Uprawnionych do głoso-
wania – 993

 głosy ważne – 152

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

 frekwencja – 16,21 %
Oddanych głosów na:

 PiS – 11
 PJN – 4
 SLD – 6
 RP – 8
PSL – 6
PPP – 2
PO – 56
KW Prawica – 1
MN – 58 

Najwięcej głosów uzyskali:
Galla Ryszard (MN) – 44
Okrągły Janina (PO) – 20

Obwód nr 7 Grabina
Uprawnionych do głoso-
wania – 476

 głosy ważne – 99
 frekwencja – 23,11 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 6
 SLD – 1
 RP – 5
 PSL – 5
 PO – 40
 KW Prawica – 1
 MN – 41

Najwięcej głosów uzyskali:
Galla Ryszard (MN) – 31
Okrągły Janina (PO) – 24

Obwód nr 8
Ligota Bialska
Uprawnionych do głoso-
wania – 767

 głosy ważne – 128
 frekwencja – 17,86 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 14
 PJN – 1
 SLD – 5
 RP 4
 PSL – 8
 PO – 50
 MN – 46

Najwięcej głosów uzyskali:
Galla Ryszard (MN) – 29
Okrągły Janina (PO) – 26

Obwód nr 9 Śmicz
Uprawnionych do głoso-
wania – 394

głosy ważne – 126
frekwencja – 34,01 %
Oddanych głosów na:
 PiS – 13
 SLD – 3
 RP – 4
 PSL – 14
 PO – 29
 MN – 64

Najwięcej głosów uzyskali:
Galla Ryszard (MN) – 47

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Okrągły Janina (PO) – 14

Obwód Nr 10 Olbrachcice
Uprawnionych do głoso-
wania – 392

 głosy ważne – 79
 frekwencja – 22,70 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 4
 SLD – 1
 RP – 8
 PSL – 8
 PO – 17
 MN – 41

Najwięcej głosów uzyskali:
Galla Ryszard (MN) – 23
Okrągły Janina (PO) – 10

 Obwód nr 11 Gostomia
Uprawnionych do głoso-
wania – 356

 głosy ważne – 90
 frekwencja – 27,81

Oddanych głosów na:
 PiS – 5
 PJN – 3
 SLD – 2
 RP – 6
 PSL – 4
 PO – 42
 MN – 28

Najwięcej głosów uzyskali:
Okrągły Janina (PO) – 16
Galla Ryszard (MN) – 13

Obwód nr 12 Rostkowice
Uprawnionych do głoso-
wania – 322

 głosy ważne – 83
 frekwencja – 27,33 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 3
 PJN – 1
 SLD – 4
 PSL – 5
 PO 30
 MN – 40

Najwięcej głosów uzyskali:
Galla Ryszard (MN) – 31
Okrągły Janina (PO) – 13

Obwód nr 13 – Nowa Wieś
Uprawnionych do głoso-
wania – 537

głosy ważne – 135
frekwencja 27,00 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 12
 PJN – 1
 SLD – 2
 RP – 10
 PSL – 6
 PO – 46
 MN – 58

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
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Najwięcej głosów uzyskali:
Galla Ryszard (MN) – 38
Okrągły Janina (PO) – 19

Obwód nr 14 Solec
Uprawnionych do głoso-
wania – 263

 głosy ważne – 84
 frekwencja 32,70 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 7
 RP – 6
 PSL 7
 PO – 33
 MN – 31

Najwięcej głosów uzyskali:
Galla Ryszard (MN) – 24
Okrągły Janina (PO) – 15

Obwód nr 15 Prężyna
Uprawnionych do głoso-
wania – 252

 głosy ważne – 55
 frekwencja 23,41 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 7
 SLD – 2
 RP – 7
 PSL – 3
 PO – 26
 MN – 10

Najwięcej głosów uzyskali:
Korzeniowski Leszek (PO) – 13
Okrągły Janina (PO) – 10

Obwód nr 16 Kolnowice
Uprawnionych do głoso-
wania – 393

głosy ważne – 136
frekwencja – 38,68 %

Oddanych głosów na:
 PiS – 36
 PJN – 1
 SLD – 7
 RP – 16
 PSL – 16
 PPP – 4
PO – 55
 MN – 4

Najwięcej głosów uzyskali:
Okrągły Janina (PO) – 38
Kłosowski Sławomir (PiS) – 10
Salamon Jan (PSL) 10

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Obwód nr 17 Grabina 
(Dom Pomocy Społecznej)
Uprawnionych do głoso-
wania – 37

 głosy ważne – 8
 frekwencja 35,14 %
PiS – 7
MN – 1

Najwięcej głosów uzyskał:
Kłosowski Sławomir (PiS) – 4

Obwód nr 18
(Szpital w Białej)
Uprawnionych do głosowania - 50

głosy ważne – 26
frekwencja 54.00 %

Oddanych głosów na:
PiS – 4
PJN – 1
SLD – 4
RP – 3
PPP – 1
PO – 11
PPP – 1
MN – 2

Najwięcej głosów uzyskała:
Okrągły Janina (PO) – 6

Zbiorcze wyniki głosowania
Do Senatu RP 
(gmina Biała)

 Knosala Ryszard – 1.323
 Konarski Tadeusz –114
 Krajczy Norbert – 428
 Łukawiecki Kazimierz – 213
 Płonka Irena – 87
 Sanocki Janusz – 283

Objaśnienia skrótów partii na 
które oddano głosy do Sejmu:
PiS – Prawo i Sprawiedliwość
PJN – Polska Jest Najważniejsza
SLD – Sojusz Lewicy 
Demokratycznej
RP – Ruch Palikota
PSL – Polskie Stron-
nictwo Ludowe
PPP – Polska Partia Pracy
PO – Platforma Obywatelska
KW Prawica – Komitet 
Wyborczy Prawicy
MN – Mniejszość Niemiecka

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Nowa woda
Firma Ustronianka Sp. z o.o. 
wprowadziła wodę funk-
cjonalną, która realizuje cel 
charytatywny. Każda sprze-
dana butelka „Ustronianki 
z Jodem” o pojemności 
0,45 l.pomoże w przepro-
wadzeniu remontu Kliniki 
Pediatrii Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie.

 Nowy produkt wyróżnia 
nie tylko piękna etykieta. 
Ustronianka z Jodem to 
połączenie cennego skład-
nika prozdrowotnego (jodu) 
z … „pierwiastkiem dobra”. 

 Informujemy również, 
że w rankingu 2.000 najlep-
szych firm krajowych, firma 
Ustronianka zajęła 1.686 
miejsce. Ranking został 
opublikowany w dzienniku 
Rzeczpospolita w dniu 25 
października br.

Przegląd Zespołów, 
Chórów i Orkiestr

23 października w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej odbył się 
V Przegląd Zespołów, Chórów i Orkiestr Powiatu Prudnickiego popula-

ryzujących kulturę niemiecką. W przeglądzie wystąpiły: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta działająca przy Domu Kultury w Głogówku, Chór Kazimiera z Kazimierza, 
Chór Die Neudorfer z DFK Nowa Wieś i Chór Zgoda działający przy Społecznym 
KGW w Chrzelicach. 
 Sponsorem głównym imprezy byli: Konsulat Republiki Federalnej Niemiec 
w Opolu i Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, a 
organizatorami Zarząd Powiatowy TSKN w Prudniku i Urząd Miejski w Białej.

Chór „Zgoda” z Chrzelic Chór „Die Neudorfer” z Nowej Wsi
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Aktywne sołectwo

Od kilkunastu miesięcy 
w Kolnowicach wzrasta 

aktywność mieszkańców na rzecz tej 
miejscowości. Jej efektem było zało-
żenie niepublicznego przedszkola, 
a także urządzenie w jego sąsiedz-
twie placu zabaw dla dzieci. 
 We wrześniu w Kolnowicach 
zorganizowano parafialne dożynki. 
W przeddzień uroczystości odbyła 
się w godzinach wieczornych zabawa 
taneczna. Po mszy św. w intencji 
miejscowych rolników proboszcz 
kolnowickiej parafii ks. Andrzej 
Czekański poświęcił nowo otwarty 
plac wielofunkcyjny, na którym 
urządzono boiska do siatkówki, 
koszykówki, piłki nożnej i tenisa 
ziemnego. Przy boisku wyłożono 
kostką plac, na którym organizo-
wane będą zabawy dla dzieci. 
 Jak informuje prezes miejsco-

wego LZS Damian Tarnowski mate-
riały na urządzenie placu rekreacyjno 
– sportowego i środki finansowe 
przydzieliła Rada Sołecka. 
 Pozostałe prace wykonali sami 
mieszkańcy. W dniu otwarcia 
na boisku odbyły się liczne zabawy 
rekreacyjno – sportowe. Nie zabrakło 
dmuchawców dla dzieci, przejażdżek 
na kucyku. Można było również 
oglądać nowoczesny wóz strażacki 
należący do Komendy Powia-
towej PSP. Gratulacje i podzię-
kowania za trud mieszkańców 
złożyli: burmistrz Arnold Hindera, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Robert Roden, i jej wiceprzewod-
niczący Leonard Peszel. Gratulacje 
dla mieszkańców Kolnowic prze-
kazał też Zbigniew Baniak – sołtys 
Laskowca.

Z życia samorządu 
uczniowskiego

Samorząd uczniowski przy 
Zespole Szkół w Białej ogłosił 

kolejną edycję akcji „Góra grosza”. 
Uczniowie poszczególnych klas 
mają zbierać monety o nomina-
łach: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 groszy. 
Dla uczniów klasy, która uzbiera 
największą ilość bilonu (w kg) 
ufundowane zostaną nagrody. 
 Samorząd Uczniowski – 
podobnie jak w latach poprzed-
nich – ogłosił zbiórkę darów dla 
Domu Samotnej Matki z Dziec-
kiem w Zopowej. Zbieranie darów 
prowadzone będzie do końca 
października.

 Wybrany został samorząd 
uczniowski na rok szkolny 
2011/2012. W jego skład wchodzą: 
Nikola Walczyk (przewodni-
cząca), Sybilla Przyklenk (zastępca 
przewodniczącego), Marcelina 
Spychała (skarbnik), Patrycja Wolf 
(sekretarz). Członkami samorządu 
zostali ponadto: Maria Apostel, 
Sabina Wotka, Sara Solińska, 
Krzysztof Marzotko, Dariusz 
Czerski, Julia Biela i Sandra 
Gawolek.
 Opiekunem samorządu 
uczniowskiego jest nauczycielka 
Kinga Rusin.

Od trzech lat w Pogórzu 
w ostatnią sobotę wrze-

śnia organizowany jest festyn 
pieczonego ziemniaka. Cieszy się 
on niesłabnącym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców.
 Na tę uroczystość przygotowy-
wane są różne potrawy i sałatki 
z ziemniaków. Tak było również 
w sobotę 24 września 2011 r. 
Tym razem sałatkę z ziemniaków 
przygotowali członkowie Rady 
Sołeckiej, pieczone ziemniaki 
ze swojskim masłem były dziełem 
członków zarządu miejscowego 
koła DFK, surówki z kapusty 
sporządzili  członkowie Odnowy 
Wsi, a kapustę na gorąco przygo-
towały panie z miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich. 
 Podobnie jak w latach poprzed-
nich nie zabrakło pieczonego 
prosiaka i golonek wypieczonych 
w miejscowej piekarni państwa 
Sulikowskich, którzy przekazali 
również nieodpłatnie pieczywo. 
 Właściciel sklepu Marek Kasicz 
udostępnił lodówki na przecho-
wywanie artykułów spożywczych. 
Koszty wynajmu namiotu pokryli 
Mariusz Pientka i Mateusz Kołek. 
Panie z KGW przygotowały także 
smakowite ciasta.
 W godzinach popołudniowych 
na terenie boiska wystąpili mali 
soliści ze Studia Piosenki działa-
jącego przy Gminnym Centrum 
Kultury w Białej Wiktoria Faron, 
Kamila Szczurek, Kamila Kollek 
i Kacper Dwojak (instruktor Iwona 

Preusner) oraz małe tancerki 
z zespołu STARS – Klaudia Perdek, 
Wiktoria Batel i Karolina Kwiotek 
(instruktor Aleksandra  Hindera). 
Teren imprezy odwiedziła również 
„fałszywa para młodych” w towa-
rzystwie drużbów, która rozba-
wiła swoimi tańcami zgromadzoną 
publiczność. Z kolei już prawdziwą 
parę nowożeńców odnaleźliśmy 
w miejscowej restauracji na przy-
jęciu weselnym. Młodzi – Agnieszka 
z Pogórza i Marcin z Chrzelic powie-
dzieli nam, że są szczęśliwi i pragną 
aby tego szczęścia nie zabrakło im 
w kolejnych latach życia.
 W godzinach wieczornych 
uczestnicy festynu bawili się 
na zabawie tanecznej z udziałem 
zespołu Transfer.

R. Nowak
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25 września w Przechodzie wręczone 
zostały nagrody dla laureatów 

tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś 
Opolska” organizowanego od dwunastu 
lat przez Urząd Marszałkowski w Opolu. 
W finałowej gali uczestniczyli między 
innymi: posłowie na Sejm – Janina 
Okrągły i Ryszard Galla, Józef Sebesta 
– marszałek województwa, Ryszard 
Wilczyński – wojewoda opolski, 
Herbert Czaja – prezes opolskiej Izby 
Rolniczej i inni. 
 III miejsce – o czym już pisaliśmy 
– w kategorii „Najlepszy Projekt 
Odnow y Wsi” zdobyło Pogórze 
za projekt odnowienia kapliczki 
św.Rocha. Również trzecie miejsce 

Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa”- S.A.P.R.A
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zaprasza do korzystania 

z „BEZPŁATNEJ” oferty
OŚRODEK WSPARCIA RODZINY- RAZEM DLA RODZINY

grupa wsparcia dla rodziców – odbywać się będzie w piątki w godzinach 
od 1�:�0 do 18:�0. 
zajęcia świetlicowe pozalekcyjne dla dzieci odbywać się będą od poniedziałku 
do piątku od 11.�0 do 19.�0
Specjalistyczne szkolenie podnoszące kwalifikacje rodziców (ostatni weekend 
miesiąca) 

 Warsztaty: Akademia Aktywnego Rodzica - rozwój kompetencji wycho-
wawczych i psychospołecznych 
 Warsztaty: Wychowanie dziecka po traumie seksualnej 
 Warsztaty: Cyberprzemoc i uzależnienie od komputera 
Zadanie I V Dyżury specjalistów:

Psycholog wtorek 1�.�0-19.�0 
Prawnik środa 1�.�0-19.�0 
Lekarz psychiatra wtorek 1�.�0-1�.�0 
Pracownik socjalny poniedziałek 1�.�0-19.00
Warsztaty z Położną oraz wizyty domowe piątek 1�.�0-19.�0

Podczas trwania wszystkich elementów wsparcia gwarantowana będzie opieka nad dziećmi.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Zajęcia odbywać się będą w Prudniku przy ul. Kościuszki 55a
 – były internat II Liceum Ogólnokształcącego

tel. �� �����00

•

•

•

•
•
•
•
•

w kategorii „Gospodarstwo Indywidualne” przypadło gospodarstwu Bar-
bary i Ryszarda Hanko z Białej. W czasie wręczania nagród nie zabrakło 
również gratulacji i upominku od bialskiego burmistrza.

Zł
ot

e 
go

dy

Erika i Gerhard Klinke zam. Krobusz ślub: 30.09.1961 r.
Helena i Jan Daniel zam. Dębina ślub: 11.10.1961 r.

Gertruda i Jerzy Sema zam. Łącznik ślub: 17.10.1961 r.
Augusta i Alojzy Kołek zam. Pogórze ślub: 21.10.1961 r. 

Marta i Alojzy Gruchman zam. Pogórze ślub: 28.10.1961 r.
Anna i Ryszard Cimerman zam. Miłowice ślub: 30.10.1961 r.

W dniu 28 września 2011 r. 
swoje 100-tne urodziny obchodziła 

pani Hedwig Zimmermann ze Śmicza.
Drogiej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia długich lat 
w zdrowiu, szczęściu i wśród serdecznej opieki osób najbliż-
szych składają Burmistrz wraz z pracownikami Urzędu 

Miejskiego w Białej.

Andrea Spiler z Łącznika i Józef Chudala z Mechnic
– dn. 14.09.2011 r. Łącznik
Agnieszka Mierzwa z Nowej Wsi Prud. i Paweł Rygiel z Białej
– dn. 17.09.2011 r. Biała
Marta Pikul z Prężyny i Marek Rajnosz z Zieliny
– dn. 17.09.2011 r. Prężyna
Agnieszka Góreczka z Pogórza i Marcin Latta z Chrzelic
– dn. 24.09.2011 r. Pogórze
Joanna Szymczyna z Białej i Łukasz Scholz z Białej
– dn. 24.09.2011 r. Biała
Ewelina Płachetka z Pogórza i Łukasz Kułakowski z Miłowic
– dn. 01.10.2011 r. Pogórze
Monika Sobota z Krobusza i Daniel Kampka z Raciborza
– dn. 01.10.2011 r. Krobusz
Maria Kauczor z Olbrachcic i Rudolf Włodarz
z Rzymkowic – dn. 08.10.2011 r. Olbrachcice 

    Jubileuszowe wyróżnienia
Z okazji 65 – lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej kilku  
działaczom oraz piłkarzom naszej gminy przyznano medale 
i odznaki  Polskiego Związku Piłki Nożnej jak i Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej. 
Wśród wyróżnionych był wieloletni piłkarz 
bialskiej Polonii  Zdzisław Czerski, który 
otrzymał „Złoty Medal za Wybitne 
Zasługi dla Piłkarstwa Śląska Opol-
skiego”. Wszystkim odznaczonym gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

nagroda dla B i R Hanko

nagroda dla Pogórza
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10 września 2011r. uczniowie Zespołu 
Szkół w Białej wraz z nauczycie-

lami oraz chętnymi osobami z Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej w Białej uczestni-
czyli w III Memoriale Agaty Mróz-Olszew-
skiej w Dąbrowie Górniczej. Od poprzed-
niego roku wyjazd ten został wpisany 
w tradycję naszej szkoły, dzięki inicjatywie 
naszych nauczycieli wychowania fizycz-
nego Marzenie i Lesławowi Spychałom,  
wiele osób pierwszy raz miało możliwość 
zobaczenia na żywo meczu piłki siatkowej. 
O tytuł najlepszej drużyny memoriału 
walczyły reprezentacje kobiet z Rosji, 
Słowacji, Chorwacji i Polski. Memoriał 
trwał trzy dni, od piątku do niedzieli- my 
byliśmy w sobotę. 
 Gdy wysiedliśmy z autobusu, 
od razu odczuliśmy tą niezwykłą atmos-
ferę, wszyscy dookoła byli ubrani w barwy 
narodowej reprezentacji, było słychać 
muzykę i dźwięki trąb oraz kołatek.  
Pierwszy mecz rozegrały siatkarki Rosji 
i Słowacji. Następnie Polki zmierzyły 
się z Chorwatkami. Mecz był niezwykle 
ekscytujący. Niepewność i emocje towa-
rzyszyły kibicom do samego końca. Polska 
wygrała z Chorwacją w pięciu setach. 
Bawiliśmy się wspaniale, ale ten mecz 
niesie ze sobą większe przesłanie niż sama 
rywalizacja sportowa. Memoriał Agaty 
Mróz jest już organizowany po raz trzeci, 
ma na celu upamiętnienie znakomitej siat-
karki, jaką była Agata, i przede wszystkim 
przypomnienie o tragedii, jaka ją spotkała 
i o jej niesamowitej sile, wytrwałości 
w walce z chorobą oraz o wielkiej miłości 
i poświęceniu. Siatkarka od 17 roku życia 
cierpiała na chorobę szpiku kostnego. 
Mimo wszystko jej kariera sportowa 
szybko zaczęła się rozwijać i wydawało 
się, że choroba ustąpiła. Pierwszy sukces 
odniosła wraz z reprezentacją Polski, 
wygrywając mistrzostwo Europy. W 2000 
roku zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki 
powracającej choroby, lecz to nie prze-

Szkolny rajd na Kopę
szkodziło jej w szybkim powrocie do formy 
i wstąpieniu do kadry seniorek, gdzie stała 
się jedną z najlepszych zawodniczek. 
Dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Europy. 
Później grała w BKS Stal Bielsko-Biała, 
gdzie stała się gwiazdą zespołu i przyczyniła 
się do wywalczenia mistrzostwa kraju oraz 
Pucharu Polski. Swoimi sukcesami cieszyła 
się razem ze swoją koleżanką z drużyny, 
Małgorzatą Glinką, z którą w barwach 
Gruppo triumfowały w Hiszpanii w Top 
Teams Cup. Niestety w 2007r siatkarka 
musiała zrezygnować z kariery z powodu 
nawrotu choroby. Jej życie przeniosło się 
do szpitala, gdzie co tydzień poddawana 
była transfuzji krwi. Problemem stała się 
rzadka grupa krwi (B Rh -), na szczęście 
wierni kibice nie zostawili jej w potrzebie 
i oddawali dla niej krew. W czasie choroby 
Agata wraz z mężem postanowili, że chcą 
mieć dziecko. Siatkarka została mamą 
córeczki- Liliany. To dla niej chciała 
żyć, dlatego zdecydowała się na zabieg 
przeszczepu szpiku kostnego. Operacja 
udała się. Po dwóch tygodniach okazało 
się jednak, że organizm Agaty nie zaak-
ceptował nowego szpiku, jej stan gwał-
townie zaczął się pogarszać. 3 czerwca 
przewieziono ją na odział intensywnej 
terapii, gdzie walczono o jej życie całą noc. 
Niestety, nie udało się.
 Dzisiaj nie możemu już pomóc 
Agacie, ale dzięki takim akcjom i możli-
wości oddania krwi oraz szpiku możemy 
pomóc innym chorym i potrzebującym. 
Wiele osób z naszej szkoły wykazało się 
odwagą,  dobrym sercem i oddało krew, 
a nawet zarejestrowało się jako potencjalni 
dawcy szpiku kostnego. To uświadomiło 
mi i powinno uświadomić każdemu, 
że „tylko życie poświęcone innym warte 
jest przeżycia”(A.Einstein), a na próżno 
żyje ten, kto nikomu nie pomaga.

Marcelina Spychała - kl.IIIa LO Biała
Zdjęcia: Romana Wołczyk

Od 1 września – o czym już pisaliśmy na łamach naszej gazety dotychcza-
sowa Szkoła Podstawowa w Białej została przekształcona w Zespół 

Szkolno – Przedszkolny.
 Musieliśmy się przystosować do zmian organizacyjnych – mówi 
dyrektor Lesław Czerniak. Moimi zastęcami są: Joanna Macioł – zastępca 
dyrektora ds. szkół podstawowych i edyta Bożek – zastępca dyrektora ds. 
przedszkoli. Do bialskiej szkoły uczęszczają uczniowie z dotychczasowych 
placówek szkolnych w Śmiczu, Radostyni i Gostomi. Nie było większych 
problemów z adaptacją tych uczniów w nowym środowisku szkolnym, poza 
jednym przypadkiem. Utworzone zostały dwie klasy piąte, jedna skupia-
jąca dzieci ze szkół wiejskich, a druga dzieci z terenu Białej.  To wydaje się 
rozsądnym rozwiązaniem. W szkole działa świetlica czynna w dni nauki 
już od godziny siódmej.

„Żyj zdrowo, nie daj się nałogom”
V rajd uczniów Zespołu Szkół w Białej na Kopę Biskupią.

Dnia 20 września tego roku uczniowie 
bialskiego Zespołu Szkół, w składzie 

liczącym 120 osób, wraz z Radą Pedago-
giczną udali się na rajd antynałogowy 
na Kopę Biskupią. To już nie pierwszy taki 
wyjazd. Wspólna, coroczna wędrówka 
stała się tradycją naszej szkoły i ma na celu 
propagowanie zdrowego i beznałogowego 
stylu życia. Stąd hasło rajdu „Żyj zdrowo, 
nie daj się nałogom”. Organizatorami 
rajdu są nauczyciele wychowania fizycz-
nego Marzena i Lesław Spychałowie. 
 O godzinie ósmej uczniowie i nauczy-
ciele zebrali się, by autobusami dojechać 
do Pokrzywnej, skąd miała rozpocząć się 
wędrówka. Mimo ponurej i deszczowej 
aury dobry nastrój nikogo nie opuszczał. 
Po dotarciu na miejsce rozpoczął się 
marsz, w czasie którego wszystkie klasy 
brały udział w grze w   podchody. Każda 
klasa musiała schować cztery fanty, które 
następna klasa miała za zadanie znaleźć. 
Wszystkie przedmioty musiały być pocho-
dzenia organicznego i w kolorze repre-
zentowanym przez daną klasę. W trakcie 
szukania i chowania fantów wszyscy dobrze 
się bawili. Po długiej wędrówce nadszedł 
oczekiwany odpoczynek. Ze względu na złą 
pogodę musieliśmy udać się do schroniska, 
co uniemożliwiło nam rozpalenie ogniska. 
Jednak nawet to nie popsuło nikomu 
dobrego humoru. Kiedy każdy znalazł 
sobie miejsce, rozpoczęła się degustacja 
sałatek przygotowanych przez poszcze-
gólne klasy. Później nastąpiła prezentacja 
klas, która polegała na przedstawieniu 
zrobionego wcześniej plakatu antyna-
łogowego i zaśpiewaniu antynałogowej 
piosenki. W tej części zmagań uczniowie 
mogli wykazać się własną inwencją 
twórczą i kreatywnością. Wszystkie klasy 
rywalizowały ze sobą również w konkursie 

z wiedzy antynałogowej. Pytania doty-
czyły m.in. szkodliwości papierosów 
i ich wpływu na organizm człowieka. 
Po podsumowaniu rywalizacji wyniki były 
następujące: I miejsce zajęła klasa 3 A, II 
miejsce wywalczyła klasa 2 A, III miejsce 
przypadło klasie 1 W, IV miejsce zajęła 
4 T oraz V miejsce przyznano klasom 2 
W i 3 W. Kolejnym punktem programu 
był chrzest klasy 1 W, przygotowany przez 
klasę 2 A. Nasze „kociaki” musiały zmagać 
się z różnymi zadaniami i tym samym 
wkupić się w uczniowskie grono. Również 
wychowawczyni klasy 1W,którą jest pani 
Krystyna Szpak miała do wykonania 
zdania: przeczytanie łamańców języko-
wych i zaśpiewanie piosenki. Te same 
zadania musieli wykonać nasz nowy kate-
cheta ks. Mariusz Banaszek oraz nauczy-
cielka języka angielskiego pani Ilona 
Rinke. Około godziny 15-stej rozpoczę-
liśmy zejście. Z uśmiechami na twarzach 
udaliśmy się do autobusów. Wracając 
mieliśmy nadzieję, że nasz antynałogowy 
rajd pomoże komuś w walce z nałogiem, 
oraz, że włożony w to wysiłek nie pójdzie 
na marne. 
 Zespół Szkół w Białej dziękuje Powia-
towej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej 
w Prudniku za drobne nagrody rzeczowe 
oraz Komisji do Spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Białej 
za przyznane środki finansowe, za które 
zakupiono sprzęt sportowy do naszej 
szkoły. Dziękujemy również Radzie 
Rodziców za otrzymane pieniądze, które 
przeznaczono na zakup słodkich nagród 
dla zwycięskiej klasy i drobnego poczę-
stunku dla wszystkich uczniów. 

Agnieszka Mazur kl. III a
Zdjęcia:Alfred Wieszołek

• 16 września uczniowie klas maturalnych (liceum i technikum) uczestniczyli w salonie 
maturzysty zorganizowanym w celu zapoznania się maturzystów z ofertami szkół 
wyższych. Uczestnicy spotkali się również z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej z Wrocławia. • 22 września w ramach akcji „Sprzątanie świata” uczniowie 
wzięli udział w sprzątaniu żydowskiego cmentarza w Białej. • 6 października na terenie 
Zespołu Szkół zorganizowano II Noc Filmową. Wzięło w niej udział ponad pięćdziesięciu 
uczniów. W godzinach popołudniowych młodzież szkolna spotkała się przy wspólnym 
ognisku na pieczeniu kiełbasek. Odbyły się pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych 
dla uczniów Zespołu Szkół i Gimnazjum. Odbył się również mecz siatkówki pomiędzy 
drużynami uczniów i nauczycieli. Mecz był emocjonujący, zwyciężyła drużyna uczniów. 
Następnie do godziny czwartej rano uczniowie oglądali filmy. • W Zespole Szkół dzia-
łalność prowadzi sekcja przedsiębiorczości w skład której wchodzą uczniowie: Dajana 
Andrearczyk, Magdalena Hoczia, Natalia Fiebich, Daria Deszczka, Ewa Dębicka, Dorota 
Drost i Martina Stafa.

Z życia Zespołu Szkół
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Wynajem namiotów

- namiot 6 x 12 
- stoły biesiadne
- rollbar 

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

Olbrachcice 
mistrzem jesieni

W kilku klasach i ligach zakoń-
czono już rundę jesienną. Zostało 

co prawda jeszcze kilka spotkań na 
szczeblu okręgu, ale możemy już pokusić 
się o małą analizę tego co za nami. 

Nasz jedynak w klasie A seniorów radzi 
sobie średnio. Było kilka spotkań, które 
powinny zakończyć się zdobyczą punk-
tową ale zabrakło jeszcze doświadczenia – 
beniaminek czasami musi zapłacić za brak 
„cwaniactwa”. Bardzo interesującą sytuację 
mamy w klasie B seniorów. Już od kilku 
lat, bardzo dobrą jesień mają piłkarze 
z Olbrachcic. Tak też było obecnie i zespół 
ten jest liderem na tym etapie rozgrywek. 
Ale największą niespodziankę sprawili 
piłkarze z Kolnowic. Od wygrania z Białą 
idą jak burza gromiąc rywali i włączyli się 
do walki o premiowane miejsca. Nieco 
słabsza rundę mieli piłkarze z Ligoty Bial-
skiej, którzy przed sezonem typowani byli 
do czołowych miejsc. W młodszej kate-
gorii wiekowej też mamy powody do zado-
wolenia. Co prawda lekkiej „zadyszki” 
dostali juniorzy z Pogórza ale ich sytuacja 
w tabeli nie jest zła i należy z optymizmem 
czekać na rundę wiosenną. Wcale nie gorsi 
od swych starszych kolegów są juniorzy 
z Olbrachcic, którzy imponują w rozgryw-
kach klasy A. Ostatni mecz z Głogówkiem 
zadecyduje kto będzie na czele tabeli 
przed zimową przerwą – obecnie nasi 
mają jednopunktową przewagę. Również 
w lidze trampkarzy nasze zespoły nadają 
ton. Co prawda po pechowej przegranej 
(2:3) w Głogówku, bialscy trampkarze 
stracili fotel lidera ale strata jest nieduża, 
a przed nami wiosna. Na pewno słowa 
uznania należą się również młodym piłka-
rzom z Pogórza plasującym się na trzecim 
miejscu. Pozostałe nasze drużyny w tej 
grupie grają w miarę swych możliwości, 

im również należą się podziękowania 
i uznanie za zaangażowanie. 

Dotychczasowe wyniki
Klasa A seniorów grupa III:
 Łany – Pogórze 6:0, Pogórze – Grudynia 
2:3, Baborów – Pogórze 1:1, Pogórze – 
Bodzanów 6:2, Pogórze – Cisowa 3:4
Klasa B seniorów grupa II 
Rzepcze – Ligota Bialska 1:0, Kolnowice - 
Biała 4:2, Zawada – Olbrachcice 1:2, Racła-
wice II – Chrzelice 4:1 , Chrzelice – Kazi-
mierz 1:3, Olbrachcice – Biedrzychowice 
4:1, Biała – Zawada 1:1, Ligota B – Kolno-
wice 0:1, Rzepcze – Chrzelice 1:4, Kolno-
wice - Racławice II 7:0, Zawada – Ligota B 
2;2, Biedrzychowice – Biała 0:7, Kazimierz 
– Olbrachcice 1:1, Chrzelice – Olbrach-
cice 0:7, Biała – Kazimierz 4:5, Ligota B 
– Biedrzychowice 7:0, Rzepcze – Kolnowice 
1:6, Kolnowice – Chrzelice 4:0, Kazimierz 
– Ligota B 2:1, Olbrachcice – Biała 3:1
II liga juniorów grupa III
Nowy Dwór – Pogórze 4:1, Pogórze – 
Reńska Wieś 1:3, Bogdanowice – Pogórze 
6:1, Pogórze – K-Koźle 3:3, Zawada 
– Pogórze 1:2.
Klasa A juniorów
Głogówek – Olbrachcice 2:2, Olbrachcice – 
Dytmarów 4:0, Łąka Pr. – Olbrachcice 1:5
Liga trampkarzy
Trzebina – Biała 0:14, Ligota B – Ścinawa 
N. 4:3, Chrzelice – Niemysłowice 1:6, 
Pogórze – Dytmarów 6:3, Niemysłowice 
– Pogórze 4:6, Czyżowice – Chrzelice 3:4, 
Biała – Ligota B 11:3, Trzebina – Ligota 
B 2:3, Głogówek – Biała 3:2, Chrzelice – 
Ścinawa N. 1:1, Pogórze – Czyżowice 4:2, 
Ścinawa N. – Pogórze 1:12, Biała – Chrze-
lice 6:0, Ligota B – Głogówek 2;11, Pogórze 
– Biała 2:3, Chrzelice – Ligota B 1:5, Biała 
– Lubrza 20:1, Ligota B – Pogórze 1:6, 
Głogówek – Chrzelice 9:1

Odeszli
Konrad Mitrenga ur. 1944 r. zm. 06.09.2011 r. zam. Krobusz  
Alfred Plicko ur. 1950 r. zm. 11.09.2011 r. zam. Wasiłowice

Maria Jan ur. 1924 r. zm. 15.09.2011 r. zam. Browiniec Polski
Walter Stefanowski ur. 1928 r. zm. 16.09.2011 r. zam. Biała
Janina Rusnak ur. 1945 r. zm. 17.09.2011 r. zam. Radostynia
Karolina Harsze ur. 1923 r. zm. 22.09.2011 r. zam. Kolnowice

Hildegarda Magosz ur. 1926 r. zm. 30.09.2011 r. zam. Grabina
Albina Pientka ur. 1935 r. zm. 01.10.2011 r. zam. Górka Prudnicka

Weronika Rak ur. 1927 r.  zm. 11.10.2011 r. zam. Ogiernicze
Józef Handzik ur. 1932 r. zm. 18.10.2011 r. zam. Grabina 

Franciszka  Lach ur. 1923 r. zm. 19.10.2011 r. zam. Radostynia

Z płynącą wodą w kotlinie Odry
kalendarz przywiódł któreś już żniwa.
Przyśniła się młodość, ręce, nogi pokaleczone. 

Nadciągnęła burza, w dojrzałe kłosy
tłukł rzęsisty deszcz, płacząc nad kotliną, 
na straży której stały coraz starsze dęby i świerki.

Następnym rankiem zapachniało lipcowym miodem, 
niesionym na równiutkich lancach promieni słońca,
skosem przekrawających się przez gałęzie nieodległych lip.

Czy wystarczy chleba i miodu dla wszystkich?
Zadawało pytanie słońce, przeglądając się w rozlanej kałuży.
Nie dla wszystkich, odpowiadały obłoki pary,

wolno i pieszczotliwie unosząc się skrajem kałuży
Pierwsze łany, niczym złote kobierce, 
żniwiarze zwijali w pośpiechu, uciekając

przed ołowianymi chmurami, rzucającymi jęzorami piorunów,
żarząc powietrze, jak piec kowalski odkuwkę podkowy.
Ostatnie łany zszarzały, pochylone, chcąc doczekać babiego lata. 

Gospodynie z Karłubca wniosły piękną koronę, zwieńczoną krzyżem,
symbolem początku i końca, z wiarą , 
że za rok , nadejdzie szansa od nowa.

 Jak twierdzą hodowcy sezon nie najgorszy mimo, że ubytki w gołębniku dość 
poważne, a z kilku lotów musiano zrezygnować (nie sprzyjająca pogoda). Nasi hodowcy 
mogą pochwalić się kilkoma znaczącymi sukcesami: Waldemar Honcia (sekcja Ligota B) 
zdobył tytuł I wicemistrza oddziału Prudnik wśród gołębi dorosłych a Mateusz Cziomer 
(z tej samej sekcji) został mistrzem w kategorii gołębi młodych. Klasyfikacje są prowa-
dzone w różnych kategoriach i konfiguracjach m.in. uwzględniają podział na rejony, 
oddziały i okręgi, niemniej najbardziej emocjonująca jest rywalizacja w poszczególnych 
sekcjach. Dlatego przedstawiamy najlepszych (mistrz, dwóch wicemistrzów i 3 przo-
downików) w tej ostatniej kategorii uwzględniając punktację do mistrzostw oddziału.
Gołębie dorosłe – po 13 lotach

Po lotach

Jan zczurek

Żniwowanie

Mamy już za sobą kolejny sezon w latach gołębi pocztowych

Sekcja nr 4 Rostkowice
Tomasz Simonides - 34741,67 pkt 
(14 miejsce w Oddziale Prudnik)
Józef Kozubek – 28253,72 pkt (32)
Adrian Kozubek – 26253,72 pkt (34)
Alfred Barysz – 21701,73 pkt (46)
Tomasz Reszka – 20535,68 pkt (48)
Jan i Jakub Tyma – 19331,12 pkt (52)

Sekcja nr 5 Biała
Klaus Otte – 32613,61 pkt (20)
Robert Reszka – 32373,14 pkt (21)
Albert Kwoczek – 31133,22 pkt (26)
Gerard Barysz – 24954,11 pkt (37)
Damian i Joachim Fraj 20813,35 pkt (47)
Maryk Oliwa – 12385,80 pkt (69)

Sekcja nr 6 Ligota Bialska
Waldemar Honcia – 41988,90 pkt (2)
Mateusz Cziomer – 40245,72 pkt (5)
Wacław Fluder –38711,70 pkt (7)
Norbert Przyklenk – 30255,04 pkt (27)
Bernard Sokol – 26809,90 pkt (35)
Józef Przyklenk – 24035,78 pkt (40)

Sekcja nr 8 Łącznik
Mateusz Baron – 40706,61 pkt (4)
Wilhelm Honcia – 33925,99 pkt (17)
Wiesław Radecki – 33602,64 pkt (19)
Piotr Sajonz – 31482,11 pkt (23)
emil Deszczka – 31211,65 pkt (25)
Reinhold Przyklenk – 26727,01 pkt (36)

Jeszcze „ciekawsze” są sposoby klasy-
fikacji w latach gołębi młodych, my 
przyjęliśmy punktacje do Mistrzostw 
Oddziału Prudnik na bazie sekcji- po 
6 lotach.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Rostkowice
Alfred Barysz – 7123,84 pkt  

(8 przodownik w oddziale)
Adrian, Józef    Kozubek – 5156,13 pkt (42)
Jan, Jakub Tyma – 5065,07 pkt (45)
Tomasz Reszka – 5044,25 pkt (46)
Jan Nowak - 4153,74 pkt (60)
Witek – Hoinka - 4054,37 pkt (64)

- Biała
Klaus Otte – 7377,60 pkt (5)
Robert Reszka -6170,58 pkt (23)
Marek Oliwa – 5818,06 pkt (29)
Gerard Barysz – 5417,56 pkt (37)
Alfred Kosz – 5141,28 pkt (43)
Jan Baron – 4586,19 pkt (57)

- Ligota Bialska 

Mateusz Cziomer – 7878,77 pkt 
(Mistrz)
Wacław Fluder – 7221,74 pkt (7)
Waldemar Honcia – 6481,01 pkt (16)
Norbert Przyklenk – 5818,16 pkt (28)
Joachim Magosz – 5557,75 pkt (36)
Bernard Sokol – 4621,81 pkt (55)

- Łącznik
Wiesław Radecki – 6953,07 pkt (11)
emil Deszczka – 6865,90 pkt (12)
Mateusz Baron - 6601,54 pkt (14)
Reinhold Przyklenk – 5403,23 pkt (38)
Wilhelm Żoncia – 4936.96 pkt (49)
Piotr Siwakowski – 4729,11 pkt (54)
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Nie wyrzucaj butelek PET

Konchowanie uszu
ziołowymi świecami

Naturalny zabieg oczyszczający, leczący uszy i zatoki. 

Skorzystaj gdy: nie słyszysz już wszystkiego tak 
dokładnie jak kiedyś (zaburzenie ostrości słuchu),  
dokuczają ci szumy i dzwonienia w uszach, prze-
szkadza ci nadmiar woskowiny w uchu, męczą cię bóle 

głowy, zapalenie zatok, nieżyty nosa.

Terapia jest bezbolesna  a wręcz przyjemna.

Umów się na zabieg już dziś!
Alicja Mazur – fizjoterapeuta

Śmicz, 609-724-173; 77-437-69-40
Z dojazdem do Klienta

Zgodnie z uchwałami podję-
tymi przez Radę Miejską w Białej 
z dniem 1 września 2011r. nowa 
sieć przedszkoli i szkół podstawo-
wych ustalona jest następująco:

Publiczne Przedszkole w Białej 
z Oddziałem Zamiejscowym 
w: Gostomi, Ligocie Bialskiej 
Nowej Wsi, Prężynie, Solcu 
i Śmiczu,
Publiczne Przedszkole w Łącz-
niku z Oddziałem Zamiej-
scowym w Brzeźnicy, Chrzeli-
cach i Pogórzu

Szkoły podstawowe:
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Białej ze szkołami filialnymi 
z klasami I-III w Gostomi, 
Radostyni i Śmiczu,
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Filipa Roboty w Łączniku 
Filią Szkoły z klasami I-III 
w Pogórzu
Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa im. Bernarda Augustyna 
w Grabinie z klasami I-VI 
i Oddziałem Przedszkolnym

Gimnazja
Publiczne Gimnazjum w Białej
Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego w Łączniku

Liczba dzieci objętych wychowa-
niem przedszkolnym w przed-
szkolach prowadzonych przez 
gminę wynosi ok.282, w tym 
205 dzieci w wieku 3-5 lat i 77 
– 6 latków. Czynny jest również 
punkt przedszkolny w Kolno-
wicach i oddział przedszkolny 
w strukturze Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Grabinie.

 W przedszkolu w Białej funk-
cjonuje oddział integracyjny, jako 
kontynuacja procesu integracji 
dzieci zdrowych z niepełno-
sprawnymi. Ponadto dwoje dzieci 
objętych zostało wczesnym wspo-
maganiem rozwoju.

 Z dniem 1 września 2011r. 
w przedszkolach obowiązują 

1.

2.

1.

2.

3.

1.
2.

Placówki oświatowe
w roku szkolnym 2011/2012

nowe zasady odpłatności. Zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 
maja 2011r. odpłatne będą usługi 
ponad podstawę programową. 
Zakres dodatkowych świadczeń 
dla indywidualnych odbiorców 
zostanie zawarty w umowie 
cywilno-prawnej z rodzicem 
i dyrektorem przedszkola.

 Zatrudnienie nauczycieli 
w przedszkolach dostosowane 
jest do liczby godzin nauczyciel-
skich i wynosi ogółem 18 nauczy-
cieli pełnozatrudnionych i 9 
niepełnozatrudnionych (głównie 
katecheci i nauczyciele języka 
niemieckiego) W oddziale integra-
cyjnym zatrudniony jest dodat-
kowo nauczyciel wspomagający 
z odpowiednimi kwalifikacjami 
do pracy z dziećmi niepełno-
sprawnymi. Ponadto w przed-
szkolu w Białej zatrudniony jest 1 
logopeda, który w swoim zakresie 
pracy obsługuje również wszystkie 
oddziały zamiejscowe należące 
do przedszkola w Białej , nato-
miast dzieci z przedszkola w Łącz-
niku z oddziałami zamiejscowymi 
obsługiwane są przez logopedę 
zatrudnionego w Szkole Podsta-
wowej w Łączniku. Na życzenie 
rodziców kontynuowane 
są zajęcia z zakresu nauczania 
języka mniejszości niemieckiej 
w wymiarze 4 godzin tygodniowo 
oraz nauczanie religii w wymiarze 
1 godz. zajęć tygodniowo.

 Budżet oświaty wynosi 46,8 % 
budżetu gminy. Obsługę finan-
sową szkół i przedszkoli prowadzi 
Biuro Obsługi Szkół Samo-
rządowych, które na bieżąco 
prowadzi zadania, jakie wyni-
kają dla placówek oświatowych 
z przepisów prawa finansowego, 
zwłaszcza ustawy o rachunko-
wości.

 Opracowano na podstawie 
informacji przedstawionej przez

Marię Tomalę
– zastępcę burmistrza Białej.

KRONIKA POLICYJNA
16.09. w Kolonii Kolnowice z pomieszczeń gospodarczych skradziono 
maszyny i urządzenia rolnicze wartości 1.500 zł.
29.09. 39-letni sprawca dokonał kradzieży rozbójniczej w markecie 
Biedronka w Białej. Poszkodowaną została pracownica placówki. Straty 
wyniosły 65,50 zł.
2.10. na drodze Radostynia – Krobusz 19-letni rowerzysta kierował 
pojazdem mimo orzeczonego zakazu sądowego. Był pod wpływem 
alkoholu. Podobny przypadek na tej samej trasie miał miejsce 11.10. W 
tym przypadku kierowcą był 46-letni mężczyzna.
7.10. 34-latek uporczywie uchylał się od płacenia alimentów na rzecz 
nieletniej córki.
13.10. w leśnictwie Chrzelice włamano się do domku myśliwskiego 
skąd skradziono sprzęt agd i inne przedmioty wartości 1.500 zł. Ponadto 
uszkodzono mienie stanowiące własność koła łowieckiego Bór II. Straty 
wyniosły 500 zł.

•

•

•

•

•

Wyrzucane butelki PET 
po napojach czy wodzie 

mineralnej stanowią coraz 
większy problem na terenie 
naszej gminy. 

Coraz częściej zaśmiecają krajobraz 
„lądując” bezpośrednio w rowach, lasach, 
na chodnikach lub w ogólnych pojemni-
kach na śmieci, a co gorsze zostają spalane 
w piecach, a także na wolnym powietrzu 
(przy okazji palenia ognisk). 
 Wynika to z różnych przyczyn: źle 
pojętej oszczędności, beztroski i lekko-
myślności lub po prostu z braku wiedzy.
 Przybliżenie tematu spalania 
odpadów plastikowych nie ma na celu 
straszyć – choć prawo zabrania spalania 
śmieci i grożą za to kary – ale aby być 
świadomym na co naraża się siebie i bliź-
nich, a także swoje mienie przy spalaniu 
tworzyw sztucznych.
 Spalanie plastikowych butelek, folii, 
różnego rodzaju tworzyw sztucznych oraz 
śmieci niesie za sobą ogromne zagrożenie 
dla środowiska naturalnego, a przede 
wszystkim dla zdrowia ludzi. Spalanie 
odpadów to uwalnianie się do atmosfery 
gazów i pyłów w tym dwutlenku węgla 
i metali ciężkich.
 Spalanie w warunkach naturalnych 
(w niskich temperaturach – paleniska 
domowe)odpadów takich jak płytki PCV, 
plastikowe wiadra czy miednice prowadzi 
do powstania m.in. furanów i dioksyn, 
które są najbardziej trującymi chemicz-
nymi syntetykami znanymi człowiekowi, 
natomiast 1kg poliuretanów, występu-
jących m.in. w gąbkach, uszczelkach 
czy podeszwach daje 30 do 50 litrów cyja-
nowodoru, czyli tzw. kwasu pruskiego, 
a wiec jednej z najsilniejszych trucizn.
 Powstające podczas spalania 
plastików dioksyny są związkami 
chemicznymi, które nawet w śladowych 
ilościach są niebezpieczne. – są one 10 tys. 
razy bardziej trujące od cyjanku potasu 
jak np. TCDD - najsilniejsza z dioksyn. 
Związki te są rakotwórcze, działają muta-
gennie, naruszają strukturę kodu gene-
tycznego, obniżają odporność immu-
nologiczną, osłabiają proces wzrostu 
i powodują zaburzenia neurologiczne 
i hormonalne, powodują poronienia 

i wysypki alergiczne. Toksyczne dzia-
łanie tych związków polega na powolnym 
uszkadzaniu wielu narządów wewnętrz-
nych tj. wątroba, nerki, rdzeń kręgowy 
i kora mózgowa.
Ponadto wytwarzane podczas spalania 
plastików dioksyny opadają na glebę, pola 
uprawne i wodę, przedostają się do wód 
gruntowych, a tym samym do łańcucha 
pokarmowego. Stwierdzono, że ponad 
50% dioksyn przenika do naszego orga-
nizmu z pożywieniem, głównie w postaci 
produktów mięsnych, mleczarskich i ryb. 
Związki te są niezwykle trwałe z uwagi 
na to, że w glebie rozkładają się około 
10 lat, natomiast w organizmie ludzkim 
odkładają się w tkance tłuszczowej oraz 
w wątrobie i działają tam bardzo destruk-
cyjnie.
 Spalając różnego rodzaju odpady 
z tworzyw sztucznych powodujemy prze-
nikanie dioksyn do naszego otoczenia, 
wsiąkanie ich w ściany domów, w glebę, 
organizmy ludzi i zwierząt. Najbar-
dziej zagrożeni są ci, którzy przebywają 
najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, 
które w sposób „oszczędny” pozbywają 
się odpadów i ich najbliżsi sąsiedzi.
 Osoby spalające w swoich piecach lub 
w ogniskach tworzywa sztuczne oprócz 
tego, że narażają zdrowie swoje, bliskich 
i sąsiadów, łamią prawo. W Polsce obowią-
zuje ustawowy zakaz spalania odpadów 
w urządzeniach do tego nie przysto-
sowanych. Jasno precyzuje ten przepis 
ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 
r. z późniejszymi zmianami „kto wbrew 
zakazowi termicznie przekształca odpady 
poza spalarniami lub współspalarniami 
podlega karze aresztu albo grzywny”.

 Uświadomienie sobie jak bardzo 
szkodliwe jest wprowadzanie do atmos-
fery substancji pochodzących ze spalania 
odpadów w nie przystosowanych do tego 
urządzeniach, ostrzeżenie innych, może 
nas wszystkich uchronić przed najgor-
szym – zachorowaniem na nieuleczalną 
chorobę.
 Naprawdę nie musimy zatruwać 
naszego otoczenia, tym bardziej, że butelki 
plastikowe, jak inne odpady są wywożone 
z naszych posesji przez firmy prowadzące 
działalność w tym zakresie.
 Wystarczy je tylko zbierać do prze-
znaczonych na ten cel pojemników.

Zanim spalisz śmieci, pomyśl o swoim zdrowiu.
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

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

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

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

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

Orkiestry
Dêtej

20 listopada 2011
godz. 17:00 

Msza œw. w koœciele parafialnym w Bia³ej

Sala Widowiskowa Urzêdu Miejskiego w Bia³ej

godz. 18:30

Koncert Jubileuszowy
wyst¹pi¹:

Bialska Orkiestra Dêta
Orkiestra Reprezentacyjna Euroregionu Pradziad

 Projekt PL.3.22/3.3.07/11.02388 jest wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze œrodków bud¿etu pañstwa PRZEKRACZAMY GRANICE

“Orkiestra Reprezentacyjna Euroregionu Pradziad”
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Lepsze 
warunki do 

rehabilitacji
Pod koniec sierpnia stacja opieki 

Caritas i działający przy niej 
gabinet rehabilitacyjny został przenie-
siony do pomieszczeń po byłym przed-
szkolu w Białej na ul. Stare Miasto. Jak 
informuje Leonard Peszel w nowym 
gabinecie lepiej się pracuje, więcej 
jest miejsca na zabiegi rehabilitacyjne. 
Drugą rehabilitantką zatrudnioną 
w gabinecie jest Katarzyna Mazur. 
Pracownicy gabinetu przeprowadzają 
miesięcznie około tysiąca zabiegów 
na osiemdziesięciu pacjentach. Czas 
oczekiwania na zlecone zabiegi waha 
się od trzech do czterech tygodni.

Z wizytą
u partnerów

Pod koniec września z pięciodniową 
wycieczką przebywała w partner-

skim Marienheide siedemnastooso-
bowa grupa bialskich gimnazjalistów. 
Opiekunami grupy byli nauczyciele 
– Wiktor Fudali, Anna Czyszczonik 
i Melita Szyroki. Uczniowie przyjechali 
na zaproszenie dyrekcji Gemeischaft-
grundschule, szkoły do której uczęszcza 
ok. 1.000 uczniów. 
 Uczniów powitali przedstawi-
ciele szkoły i Uwe Topfer – burmistrz 
Marienheide. Uczniowie byli zakwa-
terowani w domach swoich niemiec-
kich rówieśników. Program wizyty był 
bogaty. Bialscy gimnazjaliści zwiedzili 
między innymi muzeum matematyki 
w Giessen, muzeum czekolady oraz 
słynną katedrę w Kolonii i Centrum 
Treningowe europejskiej Agencji 
Kosmicznej, w którym znajdują się 
między innymi modele stacji orbi-
talnych, pojazdów kosmicznych itp. 
Po pięciu dniach uczestnicy wrócili do 
swoich domów pełni wrażeń.

Dzień Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum

13 października w Bialskiej Szkole 
Podstawowej odbył się uroczysty apel 
z okazji Święta Edukacji Narodowej. 
W sali gimnastycznej wystąpił zespół 
estradowy „Wirtuoz” z Łodzi, który 
zaprezentował muzykę latynoską. 
Następnie z programem artystycznym 
wystąpili pierwszoklasiści, którzy 
złożyli ślubowanie, a następnie dyrektor 
zespołu szkolno – przedszkolnego 
Lesław Czerniak pasował 41 pierwszo-
klasistów na uczniów. Otrzymali oni 
również pamiątkowe dyplomy poświad-
czające złożenie przysięgi. Z okazji święta 
dyrektor Czerniak przyznał nagrody 
dla wyróżniających się nauczycieli 
i pracowników obsługi za wyniki osią-
gnięte w pracy zawodowej. 14 paździer-
nika odbyło się spotkanie okolicz-
nościowe nauczycieli i pracowników 
szkoły z emerytami i rencistami, byłymi 
pracownikami bialskiej PSP. Również 

w tym samym dniu na uroczystym apelu 
spotkali się nauczyciele i uczniowie bial-
skiego gimnazjum. Odbyło się również 
ślubowanie uczniów klas pierwszych 
gimnazjum i występy artystyczne.

Zespół Szkół

13 października w szkolnej sali gimna-
stycznej zorganizowano uroczysty apel 
w bialskim ponadgimnazjalnym Zespole 
Szkół. W pierwszej części dyrektor 
szkoły Romana Wołczyk wręczyła 
nagrody dla wyróżniających się nauczy-
cieli i pracowników. Nagrody w postaci 
słodkości otrzymali również uczniowie - 
zwycięzcy konkurencji sportowo-rekre-
acyjnych w czasie wrześniowego rajdu 
na Kopę Biskupią. Młodzież z klasy III 
Liceum pod kierunkiem nauczycielki 
Anny Radom przygotowała program 
artystyczny na wesoło. W spotkaniu 
wzięli również emerytowani nauczyciele 
i pracownicy obsługi.

(n)


