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Inicjatywa
mieszkańców

W 2011 r. młodzi miesz-
kańcy Wilkowa zapropo-

nowali budowę we wsi boiska 
sportowego na placu przed 
wiejską świetlicą. 

	 Pomysł	spotkał	się	z	życzliwym	przy-
jęciem	przez	Radę	Sołecką,	a	pozytywnie	
do	tej	propozycji	ustosunkował	się	bialski	
burmistrz	 A.Hindera,	 który	 przekazał	
plac	pod	jego	powstanie.	Cały	fundusz	
sołecki	został	przeznaczony	na	ten	cel.

Gminne Centrum Kultury 
w Białej od czterech lat 

w maju jest organizatorem Parad 
Orkiestr Dętych.

	 W	przededniu	tegorocznej	imprezy	
w	miejskim	parku	zorganizowano	zabawę	
taneczną	z	udziałem	czeskich	orkiestr	
BRASS	BAND	SOHAJ	oraz	STYL.
	 W	niedzielę	20	maja	ulicą	Prudnicka,	
spod	 siedziby	 Gminnego	 Centrum	
Kultury	 na	 bialski	 Rynek	 wkroczyły	
uczestniczące	 w	 paradzie	 orkiestry	
dęte.	Orkiestrom	towarzyszyły	zespoły	
mażoretkowe	 z	 Białej	 (trzy	 grupy	
wiekowe)	oraz	mażoretki	z	Ołomuńca	
i	Jesenika.
	 W	 paradzie	 uczestniczyło	 osiem	
orkiestr	z:	Białej	k/Wielunia,	Głogówka,	
Kotulina,	Mechnicy-Kamionki,	Jesenika,	
Mesta	Albrechtice,	Ołomuńca,	Górażdży	
i	Orkiestra	Reprezentacyjna	Euroregionu	
Pradziad.	Pierwsza	na	Rynek	wmasze-
rowała	orkiestra	z	Białej	k/Wielunia,	
a	ostatnia	orkiestra	z	Białej	k/Prudnika.	
Uczestników	imprezy	oraz	zgromadzoną	
na	Rynku	publiczność	powitał	bialski	
burmistrz	Arnold	Hindera.	

ciąg dalszy na str. 7

	 Budowę	boiska	powierzono	zakładowi	
budowlanemu	Romana	Badury	z	Solca.	
Prace	 te	 zostały	 wykonane	 szybko,	
sprawnie	 uporano	 się	 z	 problemami	
technicznymi.
	 Uroczystego	otwarcia	boiska	dokonano	
5	maja.	Było	uroczyste	przecięcie	wstęgi.	
W	strzelaniu	jedenastek	celnym	strzałem	
popisał	się	ks.	Józef	Bensz	–	proboszcz	
parafii	Wierzch	do	którego	należy	również	
Wilków.	Jemu	też	w	nagrodę	przypadł	
złoty	but	piłkarski.

ciąg dalszy na str. 6

Muzyczny wir w Białej
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I Komunia ŚwiętaKwietniowa sesja
26 kwietnia w sali Gminnego Cen-

trum Kultury w Białej odbyła się 
kolejna, trzynasta w tej kadencji sesja Rady 
Miejskiej.
 Na sesji złożone zostały informacje o stop-
niu zaspokajania potrzeb w zakresie pomocy 
i opieki społecznej w gminie Biała za 2011 
r. oraz z działalności Stacji Opieki Caritas 
i gabinetu rehabilitacyjnego za miniony rok. 
Burmistrz Arnold Hindera złożył informa-
cję z realizacji „Rocznego programu współ-
pracy gminy Biała z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami”.
 Podjęte zostały uchwały w sprawach:
-  zmiany w „Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Biała”,

-  uchwalenia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bez-
domności zwierząt na terenie gminy”,

- zmian w budżecie gminy na 2012 r.,
-  zmiany uchwały w sprawie zarządzenia 

poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycz-
nych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za 
inkaso oraz określenie terminu płatności 
dla inkasentów,

-  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.,

-  włączenia Publicznego Gimnazjum im. J. 
Kochanowskiego w Łączniku do Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku. 

-  zmiany nazwy Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji na 
Gminne Centrum Kultury w Białej,

-  upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej do przeprowadzenia postępo-
wania wyjaśniającego dotyczącego skargi 
z 5 marca 2012 r. na działalność burmi-
strza. Szczegółową informację w tej spra-
wie zamieścimy na naszych łamach po jej 
wyjaśnieniu.

3 
maja w Białej delegacje Urzędu Miej-
skiego, Gminnego Centrum Kultury 

i Koła Platformy Obywatelskiej pod pomni-
kiem na Rynku złożyły z okazji Święta Naro-
dowego symboliczne wiązanki kwiatów. 
Następnie w miejscowym kościele parafial-
nym p.w. Wniebowzięcia NMP o. Krzysz-
tof Gorzelnik odprawił uroczystą mszę św. 
w intencji Ojczyzny i wygłosił okoliczno-
ściowe kazanie.
 Po mszy w świątyni odbył się koncert 
w ramach cyklu koncertów pod nazwą Gaude 

3 Maja w Białej
Mater Polonia. W programie Ave Maria sopra-
nistka Olga Procházková z Czech wykonała 
kilkanaście pieśni Maryjnych m.in. kom-
pozytorów F. Schuberta, A.Vivaldiego, W. 
A. Mozarta, A.H.Bacha i innych. Akompa-
niował jej na pianinie František Šmid.
 Oboje są absolwentami Konserwato-
rium w Brnie i mają w dorobku artystycz-
nym wiele znaczących sukcesów i wyróż-
nień. Koncert w ich wykonaniu spotkał się 
z ciepłym przyjęciem publiczności.

A tu kłania się znajomy bukszpan po sąsiedzku,
lekko uśmiechnięty, ale zmęczony.
Pragnę przywołać letni czas na ulicy Wolności,
kiedy w uszach dżwięczało błogosławieństwo koncertu,
Olgi Prohazkovej i pianisty Frantiska Smida
w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny.
Słodka koloratura pani Prochazkowej
ukoiła wszystkie tragedie losu.
Cóż jeszcze powinno się zdarzyć - zapytał proboszcz
zgromadzonych wiernych.
Teraz wszystkie anioły sfrunęły
oczarowane niebiańskim głosem artystki,
które były obecne także wtedy,
kiedy czeska księżniczka spotkała się z Bogiem
w skromnym konfesjonale.P
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Maj	jest	tradycyjnym	okresem	komunii	św.	13	maja	w	Białej	po	raz	pierwszy	
do	komunii	przystąpiło	45	dzieci,	uczniów	klas	trzecich.

	 Uroczystą	mszę	św.	koncelebrowaną	w	intencji	dzieci	pierwszokomunijnych	
i	ich	rodzin	odprawił	o.	Franciszek	Bieniek	przy	współudziale	o.	Marka	Mańki,	który	
wygłosił	okolicznościowe	kazanie	i	o.	Mariana	Świerczka.	Współkoncelebransi	znani	
są	bialskim	parafianom,	ponieważ		przed	laty	pełnili	tu	posługę	duszpasterską.
	 Uroczystość	uświetniły	dzieci,	które	zaprezentowały	kilka	pięknych	kościelnych	
pieśni	oraz	orkiestra	parafialna.	
	 Na	zdjęciu:	procesja	dzieci	pierwszokomunijnych	do	kościoła	parafialnego.

Wernisaż rodziny Górów
11	kwietnia	w	Sali	Gminnego	Centrum	Kultury	w	Białej	odbył	się	wernisaż	

Krystyny	i	Jerzego	Górów	–	mieszkańców	Prudnika.
	 O	„Rodzinnych	pasjach”	mówiła	Krystyna	Góra.	Jedną	z	tych	pasji	są	podróże	
do	różnych	krajów	świata,	które	uwieczniają	na	fotografiach.	To	kolejna	ich	pasja.	
Mogliśmy	podziwiać	zdjęcia	m.in.	Wojciecha	Góry	wykonane	w	amerykańskim	
parku	Yellowstone	i	z	wielu	innych	miejsc.	Wrażenia	z	podróży	Górowie	przedsta-
wiają	również	na	malowanych	obrazach	i	szkicach	graficznych.	Kolejną	ich	pasją	
jest	również	praca	w	ogrodzie	i	tworzenie	pięknych	ogrodów	kwiatowych.	Tych	
pasji	jest	znacznie	więcej.
	 Spotkanie	uświetnił	grą	na	gitarze	instruktor	gry	na	tym	instrumencie	Stanisław	
Michałowski.

Dwudziestolecie Caritasu
W	grudniu	2012	r.	Stacja	Opieki	Caritas	w	Białej	obchodzić	będzie	

jubileusz	dwudziestolecia	istnienia.
	 Obecnie	personel	Stacji	organizuje	co	roku	ponad	1.500	wizyt	u	pod-
opiecznych	zamieszkałych	w	miejscowościach	na	terenie	bialskiej	gminy.	
Zapewnia	ponad	stu	osobom	starszym,	chorym	i	samotnym	codzienną	
opiekę	i	pielęgnację.	W	ciągu	roku	przeprowadza	ponad	4.000	różnych	
zabiegów	i	czynności	medycznych.
	 Z	wypożyczalni	sprzętu	korzysta	ponad	40	osób.
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Dzień Matki
Tak jak wszystko na Śląsku momy 

dwa razy, abo i trzy, tak też 
Dzień Matki jest dwa razy. Po niemiecku 
druga niedziela w mołju, tyj razał to tre-
fiło 13 w niedziela i to był ten Muttertag, 
a w Wniebostąpienie Pańskie potyj jest  
w rajchu Ddień Łojca. Jak widzicie ten 
Dzień Matki bół wdycki w niedziela, bo 
chtoby tał mioł piyrwyj czas fajerować coś 
bez tyjdzień. A w Polsce łobchodzony jest 
Dzień Matki 26 mołja i wszystko jedno 
kiedy to trefi. Dzieci pamiałtajoł o swojej 
matce, tak myśla, ale niechtorzy ani rołz 
nie pamiałtajoł, a co dziepiero dwa razy 
w roku. Wedle mie, matka kożdy dziecko 
moł jyno jedna, czy łona jest Polkoł, Niem-
koł, czy Ruskoł to jest nołmenszy, bele by 
była i dbała ło swoje dzieci.
 Jeszcze niedołwno jedna ślązaczka mi 
padała, iż we wsi jest takoł modoł mama, 
a taki z niej niedbach jak idzie ło dzieci. 
Na szczeście jest takich mało. Majstens 
to matki ło niczyj inszyj nie umią roz-
prawiać, jyno o swoich dzieciach, choć 
już są starsze i czałsto mają już wielkie 
dzieci. Rołz przysłuchłach se takim dwom 
mutrom, jedna iber achcich przijechała z 
Rajchu, drugoł trocha modszoł i zaczły 
spominać łobydwie, jak to ich syjnki co 
chodziyli do jednej klasy jechali na obóz 
do Pokrzywnej. Oba mieli krótkie leder-
chołzy i byli leko łobleczoni, a tał zaczło 
tak lołć, iże uciekli dudom i to piechty, 
cali przemoczoni szli z tygo Wildgrundu 
do Prudnika na bana. Joł wom padą, nie 
widzoł se takie dwie kobiety połrał lołt, 
mieszkają od siebie 1000 kilomejtrów i 
nie majoł nic pilnieszego, jyno o swoich 

dzieciach rzołdzić, jak chodziyli jeszcze 
do szkoły.
 Joł woł już ło Dniu Matki pisała nie-
rołz i dzisiej ech już richtich nie wiedziała, 
od czego moł zacznołć i co se to jeszcze 
po wojnie, jak nic nie było, szło tej mutrze 
szynknołć, alech szła mino kole naszej 
starej drogeryji chtoryj już połra lołt nie 
ma i wtedy w mojej kalicy coś zaskoczyło. 
Przecał tał szło wszystko kupić,wybierać 
i przebierać a nołczałściej dziołchy i też 
syjnki kupowali loł matek grzebyczki i 
harnołdle do wosów, bo po wojnie jesz-
cze dugo, a nie chtore kobiety i do dzisiej 
czeszą sie na kołtonik. W Biale rzołdzo  na 
ten swiołzany warkocz na zadku: czupek. 
Były też kobiety co już po pańsku chodziły, 
te to nie pletły wosów na warkocz, jyno 
tak kunsztownie je na zadku zawijajy, no 
i do tego trza boło mieć dugie i szerokie 
harnołdle, majstens boły bronne tak jak 
wosy. 
 Kupowali też na Muttertag roztoma-
jite szpangi i libely. Nierołz kastelka na 
urengly, brosza abo kety. Te kastelki były 
ze drzewa w roztomajite mustry wypoł-
lony. Matki co chodziły po chopsku nie 
nosiły broszów ani ketów, ale prawie koż-
doł miała urengle tzn. kolczyki. Pamian-
tom, iż moja muter mieli złoty gady, taki 
dość wielki, siostra zajś koszy, a joł noł-
mynszoł miała złote serduszka w uszach. 
W tyj drogeryji szło też kupić mensze i 
wiałksze wazy. To tyż był fajny prezent 
na Dzień Matki.
 Teraz to już tym modym mamom dzieci 
na ich dzień nie mogoł kupić harnołdli ani 
szpałgów, bo łone idoł do fryzjera, robią 

sobie fryzury roztomajity, farbią włosy na 
czerwiono, na zielono, na wszystkie farby, 
ale w sercu soł takie same mamy jak boły 
piyrwyj. Jest też takie powiedzenie, iż 
dzieci idoł w świat i łopuszczajoł matki i 
to jest normalne. Ale matki dzieci nigdy 
nie opuszczoł. 
 W ten dzień życzya im wszystkiego 
nołlepszego, a nołwiałcyj zdrowia pocie-
chy z dzieci i pogody ducha, do tygo dołoża 
jedyn wiersz loł wielkich już dzieci:
Cierpliwość
Jak mamiczka ci se zestarzeli
A tobie tyż lołt przybyło
Jak piyrwyj wszystko boło łatwe
A terałz sie takie ciałżkie zrobiyło

 Jak łoczy nie dowidzoł i trochał 
bamołco Jak słaby nogi nie chcoł ich już 
unieść Podeprzyj ich z radością A jak cie 
o coś spyjtajoł, łodpowiedz im Jak jesz-
cze rołz spyjtajoł Rzołdź z niymi A jak 
zajś spyjtajoł Wytłumacz tak, coby zro-
zumieli Wiedzieli, iż cie majoł Bo przyj-
dzie ta smutnoł godzina Iż cie już ło nic 
nie spyjtajoł.

Śladami naszego wielkiego rodaka 
Dla	każdego	z	nas	Jan	Paweł	II	jest	

człowiekiem,	który	nam	ukazał	
jak	żyć,	aby	nie	zgubić	tego	co	najważniejsze	
w	życiu,	miłości	do	Boga	i	do	ludzi.	5	maja	
z	 naszej	 parafii	 wyruszyła	 pielgrzymka	
do	miejsc	związanych	z	życiem	wielkiego	
naszego	rodaka	Jana	Pawła	II.	
	 Wadowice	 to	 miasto	 w	 którym	
przyszedł	na	świat	Karol	w	1920	r.,	to	
w	tym	przepięknym	mieście	kształtuje	
się	jego	życie	i	powołanie	i	także	w	tym	
mieście	my	jako	pielgrzymi	oddaliśmy	
cześć	naszemu	ukochanemu	papieżowi.	
O	godzinie	13,00	uczestniczyliśmy	we	
Mszy	Św.	sprawowanej	w	naszej	intencji	
oraz	naszych	rodzin.	Potem	nasze	kroki	
skierowaliśmy	do	domu	Wojtyłów,	a	na	
rynku	myślę,	że	każdy	z	nas	spróbował	
przepysznej	 kremówki	 –	 przysmaku	
Ojca	Świętego.	
	 Następnym	 punktem	 naszej	 piel-
grzymki	była	Kalwaria	Zebrzydowska,	
to	tutaj	Ojciec	Święty	przyjmuje	Maryję	
jako	swoją	matkę,	ponieważ	swojej	już	
nie	miał.	Życie	Karola	Wojtyły	wycisnęło	
w	 każdym	 z	 nas	 wielkie	 piętno	 i	nie-
jednemu	z	oczu	popłynęła	 łza	gdy	na	
nowo	odkrywał	miejsca	związane	z	jego	
dzieciństwem,	przedmioty	domowego	
użytku	z	których	korzystał	oraz	rzeczy	
związane	z	kultem	religijnym.
	 Wiemy,	 że	 to	 wielkie	 dziedzictwo	
Jego	 pozostanie	 w	 naszym	 sercu,	 że	
nauczymy	się	wydobywać	z	tej	skarbnicy	
jaką	jest	życie	Jana	Pawła	II	wiele	cennych	
doświadczeń,	które	będą	towarzyszyły	
nam	i	naszym	polskim	rodzinom.
	 Niech	to	krótkie	wspomnienie	z	naszej	
pielgrzymki	zakończą	słowa	Jana	Pawła	II	
z	jego	testamentu.	„Nie pozostawiam po 
sobie własności, którą należałoby zadyspo-

nować. Rzeczy osobistego użytku, którymi 
się posługiwałem, proszę rozdać według 
uznania. Notatki osobiste spalić. Proszę, 
aby nad tymi sprawami czuwał Ksiądz 
Stanisław, któremu dziękuję za tyloletnią 
wyrozumiałą współpracę i pomoc”.		
	 Wszystkim	uczestnikom	pielgrzymki	
składam	podziękowania	za	dar	modlitwy,	

za	każdą	modlitwę	w	intencji	naszych	
rodzin,	które	za	wstawiennictwem	naszego	
rodaka	 wzniosły	 się	 przed	 tron	 Boży.	
Dziękuję	także	za	pomoc	w	organizacji	
pielgrzymki	mojemu	współbratu	klery-
kowi	Mariuszowi	oraz	panu	Bartoszowi	
za	wynajęcie	autokaru.

o. Krzysztof Gorzelnik

Złote gody
Beata i Paweł Wistuba zam. N. Wieś Prudnicka ślub: 21.04.1962 r.
Hildegarda i Jerzy Peszel zam. Łącznik ślub: 21.04.1962 r.
Anna i Paweł Nowotny zam. Pogórze ślub: 21.04.1962 r.
Stefania i Herbert Mazur zam. Prężyna ślub: 05.05.1962 r.
Dorota i Herbert Luszczyk zam. Śmicz ślub: 05.05.1962 r.
Maria i August Lubczyk zam. Olbrachcice ślub: 05.05.1962 r.
Anna i Alfred Glacza zam. Czartowice ślub: 12.05.1962 r.
Joanna i Edmund Kwoczek zam. Grabina ślub: 19.05.1962 r.

Dary dla szpitala

Dary	pieniężne	dla		bialskiego	szpitala	
przekazali:

Maria	 Michalak	 z	 Łącznika,	 Aniela	
Michalicka	z	Trzebiny,	Joachim	Soloch	
z	Białej,	Norbert	Uliczka	z	Kujaw,	Irena	
Gąsior	z	Białej,	Maria	Strzelczyk	z	Kor-
fantowa,	Zdzisław	Biernacki	z	Michałowa,	
Janina	Klonowska	z	Nysy,	Olga	Staszczuk	
z	Nysy,	Bożena	Kucynak	z	Wojnowic,	
Anna	Kobylańska	z	Korfantowa,	Eryka	
Wistuba	z	Łącznika,	Maria	Apostel	ze	
Smolarni,	Władysława	Bar	z	Prudnika	
i	Maria	Derkacz	z	Kazimierza.

Sprostowanie 

W	kwietniowym	 wydaniu	 ga-
zety	w	relacji	z	przygotowań	

i	 przebiegu	 powitania	 pierwszego	
Dnia	Wiosny	w	bialskim	przedszkolu	
wymieniając	 nauczycieli,	 którzy	
przygotowali	dzieci	do	tej	uroczystości	
pominęliśmy	nazwisko	jednej	z	na-
uczycielek	–	Małgorzaty	Karmelity.	
Za	tę	nieścisłość	przepraszamy

Redakcja „PB”

Konkurs 
„Odnowa Wsi

szansą dla 
opolskiej 

młodzieży” 

Departament	Rolnictwa	i	Rozwoju	
Wsi	 w	 ramach	 obchodów	 XV-

lecia	Opolskiego	Programu	Odnowy	
Wsi	ogłasza	konkurs	na	organizację	
przedsięwzięć	promujących	odnowę	
wsi	oraz	aktywnie	włączających	dzieci	
i	 młodzież	 do	 udziału	 w	 realizacji	
tych	projektów.
	 Celem	konkursu	jest	zwiększenie	
zaangażowania	młodych	mieszkań-
ców	obszarów	wiejskich	w	działania	
promujące	 swoje	 miejscowości ,	
poprawa	jakości	życia,	zaszczepienie	
u	 dzieci	 i	 młodzieży	 akty wnych	
postaw	 społecznych.	 W	 konkursie	
preferowane	są	przedsięwzięcia	pre-
zentujące	dziedzictwo	przyrodnicze,	
kulturowe	i	tradycyjne	opolskiej	wsi.	
Spośród	 zgłoszonych	 przedsięwzięć	
nagrodzonych	zostanie	20	najlepszych	
projektów	ocenionych	przez	komisję	
konkursową.	 Laureaci	 konkursu	
otrzymają	 równorzędne	 nagrody	
pieniężne	w	wysokości	2	000	zł.
	 Zgłoszenia	 do	 konkursu	 mogą	
dokonać	stowarzyszenia,	jednostki	
samorządu	terytorialnego	lub	inne	
organizacje	pozarządowe,	prowadzące	
działalność	 statutową	 w	 zakresie	
rozwoju	obszarów	wiejskich	i	odnowy	
wsi.
	 Do	konkursu	mogą	zostać	zgło-
szone	przedsięwzięcia	organizowane	
w	 okresie	 od	 1	 maja	 do	 31	 sierpnia	
2012r.
	 Termin	nadsyłania	zgłoszeń	do	dnia	
15	września	2012r.
	 Regulamin	i	wymagane	dokumenty	
dotyczące	konkursu	znajdą	Państwo	
na	stronie	internetowej	www.odno-
wawsi.eu	w	zakładce	Komunikaty.
	 W	 razie	 dodatkow ych	 py tań	
proszę	o	kontakt	z	Marią	Pryszcz	tel	
77	4388557,	Tomaszem	Przygoda	tel.	
77	44	82	123	lub	Arkadiuszem	Głąb	
tel.	77	44	82	124
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Anna Kosz z Łącznika i Piotr Suchy z Krobusza
– 11.04.2012 r. w Łączniku

Daria Lubczyk z Łącznika i Marcin Wilde z Białej
– 21.04.2012 r. w Pogórzu

Małgorzata Sobulska zam Glina i Marcin Roskosz
– 28.04.2012 r. w Białej

Kamila Kwiotek z Krobusza i Rafał Kobiołka z Olesna
 – 05.05.2012 r. w Krobuszu

Najcenniejszy jest żywy przekaz głosowy
–  Pani Anno w styczniu 2012 ukazała 

się płyta z nagraniami radiowymi, 
a dokładnie trzy płyty CD w jednej 
oprawie. Czy może mi pani powiedzieć, 
dlaczego to tak długo trwało, skoro 
zapowiedź o jej wydaniu została 
przekazana na promocji pani drugiej 
części Śląskiego Rozprawiania w 2006 
roku w Ośrodku Kultury w Białej?

–		Zaraz	 po	 promocji	 zabrałam	 się	
do	nagrywania.	Trochę	czasu	zabrało	
wybranie	opowiadań	na	płytę	z	pię-
ciuset	zgromadzonych	w	archiwum.	
Równolegle	przygotowywałam	III	część	
Śląskiego	 Rozprawiania.	 W	 czasie	
promocji	mogłam	wydać	płytę	z	12	
opowiadaniami	ale	niestety	zabrakło	
w	tym	czasie	środków	finansowych.	
Mam	dużo	 szczęścia	że	właśnie	 ty	
towarzyszysz	mi	od	początku	mo-
ich	 działań	 twórczych	 prowadząc	
moje	spotkania	i	promocje	książek.	
Niedługo	 idziesz	 na	 emeryturę,	
już	 dzisiaj	 chcę	 zapewnić	 że	 przy	
kolejnej	 mojej	 promocji	 będziesz	
zaproszona.	Byłam	również	mocno	
zaangażowana	w	tłumaczenie	mojej	

książki	po	Śląsku	wydanej	w	1999	
roku	na	język	niemiecki.	Zajęło	nam	
to	prawie	3	lata	–	razem	ze	stroną	
niemiecką	 -	 Historische	 Kommis-
sion	für	den	Kreis	Neustadt/OS	e.V	
-	wydawcą	książki.		Ukazała	się	ona	
na	przełomie	2010/2011.	

–  Pani Anno czy pani o czymś za-
pomniała?

–		Masz	 rację.	 W	 grudniu	 2010	 roku	
wydaliśmy	wspólny	tomik	wierszy	
moich	i	Piotra.	Po	czym	po	półrocznej	
przerwie	zabrałam	się	do	wydania	
płyty,	 która	 na	 wydanie	 czekała	
długich	sześć	lat.	Robiłam	to	po	raz	
pierwszy,	droga	do	celu	była	daleka	

i	pełna	niespodzianek.	Jednak	kiedy	
po	 raz	 pierwszy	 ją	 odsłuchałam	
to	postanowiłam	że	wydam	ją	w	ję-
zyku	 niemieckim.	 Daję	 sobie	 czas	
do	 końca	 roku.	 Myślę	 że	 Dobry	
Bóg	pójdzie	na	 ten	układ	ze	mną.	
To	wszystko	co	dane	mi	było	napisać,	
porozprawiać	i	wydać,	zawdzięczam	
wielu	ludziom	bliższym	i	dalszym.	
Nie	jestem	w	stanie	ich	wszystkich	
w ymienić.	 Było	 ich	 tak	 wielu.	
Cieszę	 się	 że	 mogę	 podziękować	
również	tobie	za	tak	profesjonalne	
i	fachowe	prowadzenie	wszystkich	
moich	spotkań.

Rozmawiała: Elżbieta Malik

40 lat przedszkola w Solcu
O tym jak ważną rolę odgry-

wa przedszkole w życiu 
i rozwoju dziecka nie trzeba 
nikogo przekonywać. Wiedzieli 
o tym już nasi ojcowie i dlatego 
chcielibyśmy przypomnieć histo-
rię powstania jednego z nich. 
Przedszkole w Solcu w lipcu 
2012 roku obchodzić będzie 40 
rocznicę swojego powstania.

	 Z	tej	okazji	wróćmy	do	tamtych	nie	tak	
odległych	czasów,	aby	powspominać	jak	
i	dzięki	czyjej	pracy	dzieci	z	dwóch	wiosek	
naszej	gminy	mogły	znaleźć	swoje	miejsce	
w	przedszkolu.	Tak	opisuje	to	wydarzenie	
pierwsza	nauczycielka	tego	przedszkola	
Zofia	Staś	w	kronice	z	1972roku.
	 O	 budowie	 przedszkola	 w	 Solcu	
myślano	już	od	dawna.	W	pierwotnym	
planie	 zamierzano	 wynająć	 budynek	
naprzeciwko	 szkoły,	 lecz	 nie	 uzyskano	
zgody	architekta.	Zaczęto,	więc	myśleć	
o	wybudowaniu	nowego	przedszkola.	Plan	
ten	został	w	pełni	zaakceptowany	przez	
mieszkańców	 Solca	 i	 Browińca,	 którzy	
obiecali	 pomoc	 w	 budowie.	 Wybrano	
działkę	i	przystąpiono	do	pracy.	Budowali	
sami	mieszkańcy,	praca	rozpoczynała	się	
o	 godzinie	 17:00,	 kończyła	 się	 bardzo	
często	o	godzinie	22:00.	Budowali	wszy-
scy	mężczyźni,	kobiety	i	dzieci	szkolne	

z	 Solca	 i	 Gostomi.	 Rolnicy	 przywozili	
materiał,	 jedni	 murowali,	 inni	 robili	
zaprawę.	 Realizację	 projektu	 utrudniał	
teren	ze	spadem	jak	również	brak	ma-
teriału.	Na	pewnym	etapie	praca	stanęła	
w	martwym	punkcie	ze	względu	na	brak	
grzejników	i	pieca	centralnego	ogrzewania	
tym	 razem	 pomocy	 udzielił	 inspektor	
szkolny	 Jan	 Tomaszewski.	 W	 budowie	
największy	wkład	pracy	włożyli	murarze:	
Józef	Sznajder,	Ryszard	Badura,	Brunon	
Reszka,	Jerzy	Glombica,	Herbert	Glombica,	
Jerzy	Biela,	Gerhard	Kozubek,	Jan	Baucza,	
Stefan	Jarosz,	Leon	Ernst	oraz	cieśle	Wła-
dysław	Brzezina	i	Stanisław	Reszka.	Nad	
przebiegiem	inwestycji	czuwał	Komitet	

Budowy	Przedszkola,	a	z	pomocą	szli	też	
kierownik	szkoły	pani	Maria	Tworkowa	
oraz	sołtys	wsi	Paweł	Płachta.	20	lipca	1972	
roku	spełniły	się	marzenia	mieszkańców	
Solca	i	Browińca	przedszkole	uroczyście	
oddano	do	użytku.
	 Tyle	kronika,	a	obecnie	Przedszkole	
w	Solcu	jest	Oddziałem	Zamiejscowym	
Zespołu	 Szkolno	 -	 Przedszkolnego	
w	Białej.	Świętując	ten	jubileusz	rodzice	
przedszkolaków,	pracownicy	przedszkola	
oraz	sołtys	wsi	Solec	zapraszają	na	zabawę	
taneczną	 i	 festyn	 rodzinny	 z	 udziałem	
zakonu	Joannitów,	na	którym	wspominać	
też	będziemy	przedszkolne	lata.	

Kołodziejczyk Maria
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Co słychać 
w bialskim 

Zespole 
Szkół?

27	 kwietnia	 22	 uczniów	 technikum	
i		23	z	LO	zakończyło	naukę	w	szkołach	
średnich.	Obecnie	zdają	oni	egzaminy	
maturalne,	 których	 wyniki	 poznamy	
znane	 będą	 –	 podobnie	 jak	 w	 całym	
kraju	–	29	czerwca.	W	maju	tegoroczni	
maturzyści	z	Białej	wzięli	udział	w	piel-
grzymce	do	Częstochowy.	Za	pomyślność	
maturzystów	 mszę	 św.	 w	 ich	 intencji	
odprawił	 ordynariusz	 opolski	 ks.bp	
Andrzej	Czaja.
	 Większość	tegorocznych	maturzy-
stów	po	zdaniu	egzaminów	dojrzałości	
zamierza	 zdawać	 egzaminy	 do	 szkół	
wyższych.	 Największą	 popularnością	
cieszą	 się	kierunki	 techniczne,	w	 tym	
informatyka,	 języki	obce,	psychologia	
i	pedagogika.
	 Od	1	września	wprowadzone	zostaną	
zmiany	w	zasadach	nauczania	w	szko-
łach	średnich.	Wdrożone	zostaną	nowe	
programy	i	podręczniki	szkolne.

•
	 21	maja	w	Zespole	Szkół	rozpoczęła	
się	rekrutacja	uczniów	na	rok	szkolny	
2012/2013.	Prowadzony	będzie	nabór	
uczniów	do	klas	pierwszych	licealnych	
i	 zasadniczej	 szkoły	 zawodowej.	 Od	
nowego	 roku	 szkolnego	 nie	 będzie	
naboru	do	działającego	przy	Zespole	
technikum.

•
	 Odbyło	się	podsumowanie	Festiwalu	
Nauki	w	ramach	projektu	„Partnerzy	w	na-
uce”.	W	ramach	tego	projektu	36	uczniów	
pojedzie	na	trzydniową	wycieczkę	do	Łodzi.	
W	lipcu	dwunastoosobowa	grupa	uczniów	
weźmie	udział	w	tygodniowym	naukowym	
obozie	w	okolicach	Zakopanego.

•
	 Najlepszą	uczennicą	w	roku	szkolnym	
2011/2012	ze	średnią	ocen	5,5	pkt.	została	
licealistka	Katarzyna	Majewska,	która	
uzyskała	również	stypendium	Prezesa	
Rady	Ministrów.

•
	 W	wojewódzkim	finale	recytatorskiego	
w	języku	niemieckim	i	angielskim	uczeń	
Piotr	 Kłonowski	 zdobył	 wyróżnienie.	
Oprócz	niego	do	finału	na	szczeblu	wo-
jewódzkim	zakwalifikowali	się	uczniowie	
Marcelina	Spychała	i	Grzegorz	Drążek.

•
	 Grupa	 uczniów	 z	Zespołu	 Szkół	
w	 biegach	 przełajowych	 na	 szczeblu	
powiatowym	rozegranym	w	Głogówku	
zajęła	pierwsze	miejsce	i	zakwalifikowała	
się	 finału	 na	 szczeblu	 wojewódzkim,	
który	odbędzie	się	w	Oleśnie.	

•
	 Uczeń	Zasadniczej	Szkoły	Zawodowej	
w	Białej	Patryk	Fraj	zdobył	tytuł	finalisty	
na	szczeblu	wojewódzkim	XIX	Turnieju	
Matematycznego.

•
	 Nauczycielka	 Kinga	 Rusin	 –	 opiekun	
Samorządu	Uczniowskiego	w	Zespole	Szkół	
była	organizatorem	powiatowego	konkursu	
biochemicznego,	 w	 którym	 wzięli	 udział	
uczniowie	wszystkich	szkół	średnich	z	terenu	
naszego	powiatu.	Honorowy	patronat	nad	
konkursem	objął	bialski	burmistrz	Arnold	
Hindera.	W	turniejowych	zmaganiach	najlepsza	
okazała	się	Katarzyna	Majewska	uczennica	
kl.	III	bialskiego	Liceum	Ogólnokształcącego.	
Zwycięzcy	otrzymali	nagrody	książkowe.

Plac zabaw 
odnowiony
Na	 bialskim	 placu	 zabaw	 wymieniono	
wszystkie	 elementy	 drewniane	 przy	
urządzeniach	do	zabaw.	Te	stare	zostały	
zdemontowane,	 były	 one	 w	 znacznym	
stopniu	zużyte.	W	ich	miejsce	zamontowano	
nowe	 takie	 same	 elementy	 drewniane.	
Najprawdopodobniej	maluchy	doczekają	
się	montażu	na	placu	zabaw	kolejnych,	
dodatkowych	urządzeń	do	zabaw.

Śluby



PANORAMA BIALSKA  MAj  2012 �

Wywiad z Joanną 
Czerwińską

Diabeł tkwi w szczególe, 
bo jeśli walczysz 
o podium na naprawdę 
wysokim poziomie, 
nawet najmniejszy błąd 
może zadecydować 
o zwycięstwie lub 
porażce - mówi Joanna 
Czerwińska, laureatka 
wielu prestiżowych 
zawodów kolarskich.

– Kiedy i dlaczego wybrałaś rower?
– Rower towarzyszy mi praktycznie od dzie-
ciństwa. Kiedy jeszcze nie mia-
łam prawa jazdy był dla mnie 
jedynym środkiem transportu, 
sposobem na taką małą nieza-
leżność. Rowerem wjadę tam, 
gdzie samochód się nie dosta-
nie. Ogólnie - życie jest zbyt 
krótkie by chodzić piechotą. 
(śmiech) Prawdziwa przygoda 
z kolarstwem rozpoczęła się 
w 2003 roku. Koleżanka zło-
żyła sobie profesjonalny rower 
górski, był lekki i świetnie się 
toczył. Wkrótce i ja uzbierałam 
połowę kwoty na pierwszy profesjonalny 
rower, resztę dołożyli rodzice. Jesienią tego 
samego roku kolega namówił mnie na start 
w Mistrzostwach Opolszczyzny w kolarstwie 
górskim. Zajęłam tam 4 miejsce co zmobili-
zowało mnie do dalszej pracy.
– Wspomniałaś, że rodzice pomogli kupić 
Ci pierwszy rower. Można zatem powie-
dzieć, że Cie wspierają?
– Tak. Śmiało mogę powiedzieć, że wszyscy 
podzielają moją pasję.
– Od 2003 roku minęło sporo czasu. Czym 
dziś możesz się pochwalić?
– Wielokrotnie stawałam na podium klasyfi-
kacji generalnych w maratonie MTB w latach 
2007-2011. Do największych osiągnięć należy 
zaliczyć 4 miejsce na Mistrzostwach Świata 
w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego 
w 2009 roku oraz 2 miejsce podczas Pucharu 
Europy w tym samym roku. Zwyżka formy 
w tym roku przyniosła mi również tytuł 
Mistrza Polski.
– Aby pozostać w czołówce wiele czasu 
poświęcasz na przygotowania do zawo-
dów. Jak wyglądają treningi i ile czasu 
pochłaniają? 
– Pasja zajmuje wiele miejsca w moim życiu. 

Na rowerze spędzam około 60% wolnego 
czasu. Resztę zajmuje regeneracja po wyścigu, 
rozciąganie, siłownia, bieganie a także mycie 
i serwisowanie roweru. W niektórych tygo-
dniach treningowych na jazdę poświęcam 
około 20 godzin, jednak średnia to 10-
15 godzin w ciągu tygodnia. Kilometrów 
nie liczę, ale pokonanie 100 kilometrów 
szosą to dla mnie żaden problem.
– Co udało Ci się zwiedzić dzięki swemu 
hobby? 
– Najdalej byłam na Cyprze - na zgrupowa-
niu kadry. Zdarzało się, że dwa razy w roku 
wyjeżdżałam do Chorwacji lub trzy razy 
w ciągu roku odwiedzałam Włochy. Najbar-
dziej podobało mi się we Francji,ale byłam 
również w Austrii, Słowacji, Słowenii i Cze-
chach.
– Na drodze spotykasz wiele przeszkód. 

Kiedy boisz się naj-
bardziej i jak radzisz 
sobie z dopadającym 
Cię strachem?
– Strach najczęściej 
dopada mnie podczas 
ćwiczeń poprawiają-
cych technikę jazdy. 
Wtedy stoję nad zjaz-
dem i myślę i myślę, 
i myślę... Z biegiem lat 
wiem, że nie ma co się 
wielce zastanawiać - 
po prostu trzeba zje-

chać, ewentualnie podpatrzeć jak inni poko-
nują daną przeszkodę. Często boję się także 
podczas jazdy w paletonie szosowym. Wtedy 
istnieje ryzyko, że ktoś „niechcący” zepchnie 
mnie do rowu.
– O czym myślisz jadąc na rowerze?
– Wszystko zależy od sytuacji. Jeśli jest to prze-
jażdżka w ramach treningu regeneracyj-
nego myślę o niebieskich migdałach. Mając 
do wykonania konkretną robotę skupiam się 
na celu tak, by wszystko było jak należy.
– Sport to ważna część Twojego życia, 
ale nie zdecydowałaś się zostać zawo-
dową kolarką. Zamiast tego wybrałaś 
zawód nauczycielki języka niemieckiego. 
Czy szkolna garsonka Cię nie uciska?
– Nie, nie uciska. W szkole cały czas coś się 
dzieje, więc nie narzekam na monotonię. 
Gorzej jest z wykonywaniem tłumaczeń. 
Niedawno zrobiłam specjalizację z zakresu 
translatoryki na Uniwersytecie Opolskim 
i mimo, że uważam to za interesujące zajęcie 
czuję zmęczenie po kilku godzinach inten-
sywnej pracy przed komputerem.
– Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiała: Sara Hanko

Puchar 
Polski
	 Dwie	nasze	drużyny	(Pogórze	i	Ol-
brachcice)	do	półfinału	rozgrywek	o	Puchar	
Polski	na	szczeblu	Podokręgu	Prudnik.	
W	ćwierćfinale	Olbrachcice	pokonały	
Lubrzę	2:0,	a	Pogórze	Moszczankę	7:2.	
Zestawienie	par	półfinałowych:
Pogórze	 –	 Głogówek	 i	 Olbrachcice	
–	Ścinawa	Nyska
	 Finał	planowany	jest	na	17	czerwca,		
a	 miejsce	 	 meczu	 zostanie	 ustalone	
w	terminie	późniejszym.

Parada
Orkiestr
Dętych 
w Albrechticach

12	maja	 w	 czeskich	 Albrech-
tocach	 odbyła	 się	 Parada	

Orkiestr	 Dętych.	 Wzięły	 w	 niej	
udział	cztery	orkiestry,	dwie	z	Polski	
(Bilska	Orkiestra	Dęta	i	Orkiestra	
Dęta	z	Racławic	Śląskich)	oraz	dwie	
czeskie	–	z	Albrechtic	i	Jesenika.
	 W	 Albrecht icach	 w ystąpi ł y	
również	bialskie	mażoretki.

Od wielu miesięcy daje się 
zauważyć niepokojące 

zjawisko zmniejszania się liczny 
placówek handlowych w centrum 
Białej. 

	 Puste	są	między	innymi	placówki	
handlowe	po	byłych	sklepach	w	Rynku	
m.in.	były	sklep	rybny	(w	sąsiedztwie	
Malwy),	placówka	po	sklepie	METRO,	
dwa	 lokale	 przy	 ul.	 Armii	 Ludowej,	
butik	przy	ul.	Krótkiej	i	inne.	Prawda	
jest	 i	 taka,	 że	 powstawanie	 nowych	
dyskontów	 handlowych	 m.in.	 EKO,	
Biedronki	marketów	LIDL	i	Kaufland	
w	 Prudniku,	 Lewiatan	 w	 Zielinie	
wpływają	na	zmniejszenie	 się	obro-
tów	 handlowych	 na	 terenie	 naszego	
miasta.
	 Prawda	 polega	 również	 na	 tym,	
że	 duże	 sieci	 handlowe	 są	 w	 stanie	
oferować	towary	po	niższych	cenach.	
I	 tak	 dzieje	 się	 nie	 tylko	 w	 naszym	
kraju.
	 Obecnie	 w	 Bia łej 	 budowa ny	
jest	sklep	dyskontowy	w	ramach	sieci	
handlowej	DINO,	który	posiada	ponad	
200	placówek	spożywczych	w	kraju,	
najwięcej	w	Wielkopolsce	i	na	Dolnym	
Śląsku.	Prawdopodobnie	pod	koniec	
czerwca	lub	na	początku	lipca	spożyw-
czy	dyskont	DINO	w	Białej	przy	ul.	
Kilińskiego	zostanie	oddany	do	użytku.	
Będzie	 to	 placówka	 o	 powierzchni	
ponad	530	m	kw.,	a	parking	pomieści	
25	samochodów.	Placówka	zatrudni	

ponad	15	pracowników.	Obecnie	trwa	
ich	 nabór.	 Dyskont	 czynny	 będzie	
w	systemie	dwuzmianowym.
	 Czy	otwarcie	nowego	marketu	wpły-
nie	na	stan	opłacalności	funkcjonowania	
mniejszych	 placówek	 handlowych	
w	Białej	okaże	się	z	upływem	czasu.	
Zmiany	 w	 funkcjonowaniu	 handlu,	
zresztą	 nie	 tylko	 w	 Białej	 są	 normą	
od	wielu	lat	na	zachodzie	Europy	I	takie	
rozwiązania	służą	dobrze	klientom.
	 Okazuje	się	również	–	obserwując	
od	lat	funkcjonowanie	bialskiego	handlu	
w	 miejsce	 likwidowanych	 zakładów	
handlowo	–	usługowych	powstają	inne,	
co	jest	chyba	potwierdzeniem	faktu,	
że	życie	nie	znosi	próżni.	Przykładem	
pozytywnego,	optymistycznego	spoj-
rzenia	na	 te	sprawy	może	być	firma	
Bekan	SA	działająca	od	20	kwietnia		
w	 jednym	 z	 obiektów	 należących	
do	 byłych	 Zakładów	 Dziewiarskich	
głubczyckiej	„Unii”.	W	wydzierżawio-
nej	hali	prowadzą	sprzedaż	wysokiej	
jakości,	 pasz	 renomowanych	 firm.	
–	Na	naszym	gminny	lokalnym	rynku	
mówią	właściciele	placówki	–	Anna	
Morawiec	i	Michał	Biekiesz	–	jest	duża	
konkurencja	 na	 rynku	 paszowym.	
Jesteśmy	jednak	umiarkowanymi	opty-
mistami.	Sądzimy,	że	dzięki	sprzedaży	
wysokogatunkowych	pasz	znajdziemy	
swoje	 miejsce.	 Jesteśmy	 młodymi	
ludźmi,	 pełnymi	 zapału,	 być	 może	
stąd	bierze	się	nasz	optymizm.	A	on	
może	być	podstawą	do	sukcesu.

Handel po bialsku

Ważne dla 
rolników
Mając	na	względzie	bezpieczeństwo	
produkowanej	w	Polsce	żywności	należy	
pamiętać	o	posiadaniu	dokumentacji	
potwierdzającej	leczenie	zwierząt.
	 Każdorazowe	zastosowanie	przez	
lekarza	 weterynarii	 produktów	
leczniczych	 powinno	 zakończyć	
się	wystawieniem	stosownego	do-
kumentu.	
	 Brak	takiego	udokumentowania	
może	 skutkować	 utratą	 części	 lub	
całości	dopłat	bezpośrednich.
	 Dokument	 taki	 powinien	 być	
przechowywany	przez	okres	pięciu	
lat.

Hodowcy 
zwierząt 
gospodarskich
St w ierdza	 się	 	 rosnąc y	 wzrost	
przypadków	 nielegalnego	 stoso-
wania	 mączek	 mięsno	 –	 kostnych	
w	żywieniu	zwierząt	gospodarskich,	
co	 jest	 sprzeczne	 z	 normami	 obo-
wiązującymi	w	UE.
	 Zakaz	ich	stosowania	obowiązuje	
nadal.	 Za	 nieprzestrzeganie	 tego	
zakazu	 należy	 liczyć	 się	 z	 dotkli-
wymi	sankcjami	karnymi,	włącznie	
z	postępowaniem	sądowym,	utratą	
możliwości	sprzedaży	tych	zwierząt	
i	przymusowej	ich	utylizacji.

	 Zamiary	ubicia	zwierząt	gospodarskich	należy	zgłaszać	na	24	godziny	powia-
towemu	lekarzowi	weterynarii	(Powiatowy	Lekarz	Weterynarii	w	Prudniku,	ul.	
Nyska	28,	tel/fax	77	436	22	42	przy	podaniu	wymaganych	danych.	Muszą	być	przy	
tym	spełnione	waruni	uboju.	
	 Na	posiadaczu	zwierzęcia	ciąży	obowiązek	zagospodarowania	na	własny	koszt	
materiału	szczególnego	ryzyka	(SRM)	poprzez	zgłoszenie	i	oddanie	za	pokwito-
waniem	do	zakładu	utylizacyjnego.	
	 Adres:

Punkt Pozyskiwania i Przeładunku
Surowców Utylizacyjnych – kat.I

w Węgrach, ul. Pustkowska 18
46-023 Osowiec,

tel. i faks całodobowy 77/421-24-18, kom. 667 984 248.

Warunki uboju zwierząt 
w gospodarstwie
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Inicjatywa mieszkańców Gostomia
przed dożynkami

W	rozegranym	 młodzieżowym	
turnieju	piłkarskim	zwyciężyli	

młodzi	 zawodnicy	 z	 Wilkowa	 przed	
drużyną	z	Obrachcic	i	Wierzchu.	O	ko-
lejności	miejsc	zadecydowały	zdobyte	w	
meczach	bramki.	
	 Nie	zabrakło	zmagań	drużyny	piłkarek	
z	 Wilkowa	 i	 miejscową	 młodzieżową	
drużyną	męską.	Mecz	zakończył	się	remi-
sem	1:	1.	Odbyły	się	również	pomysłowe	
zawody	 sportowo	 –	 sprawnościowe,	
między	 innymi	 slalom	 z	 wiadrami	
pełnymi	wody,	biegi	z	jajkami,	wyścigi	
na	taczkach	i	inne.	Najciekawsze	było	
chyba	to,	że	w	przeciąganiu	liny	lepsze	
od	 chłopców	 okazały	 się	 dziewczęta.	
Nad	 przebiegiem	 sportowych	 imprez	
czuwał	 Wojciech	 Szukalski,	 który	
angażuje	się	w	wiele	prac	na	rzecz	wsi	
w	 której	 mieszka.	 Burmistrz	 Arnold	
Hindera	przekazał	młodym	piłkarzom	
z	 Wilkowa	 stroje	 sportowe,	 za	 które	
podziękował	w	imieniu	młodzieży	Oskar	
Sobota.	 Niepełnowymiarowe	 boisko	
będzie	od	tej	pory	–	jak	poinformował	
sołtys	Klaus	Bremer	–	dobrze	służyło	do	
organizowania	imprez	okolicznościowych,	
festynów,	gier	i	zabaw.	Będzie	miejscem	
spotkań	mieszkańców	–	tych	starszych	
i	młodych	i	co	ważne	przyczyni	się	do	
dalszej	integracji	lokalnej	społeczności.	
I	 co	 do	 tego	 zgodni	 byli	 uczestnicy	
inauguracyjnej	 imprezy.	 Do	 prac	 na	
rzecz	wsi	aktywnie	włączają	się	rodziny	
Sobotów,	Wybrańców,	Raczków,	Miczków,	
Szukalskich	i	innych.	
	 O	opinie	na	temat	otwarcia	boiska	w	
Wilkowie	poprosiliśmy	kilku		uczestników	
uroczystości.	
Ks.	 Józef	 Bensz	 –	 proboszcz	 parafii	
Wierzch:	 -	 To wspaniała inicjatywa, 
która spełniała będzie rolę integrującą 
miejscowe środowisko. Ludzie lubią 
spotykać się we własnym gronie, robić 

coś dla wspólnego dobra. I ta inicjatywa 
jest tego potwierdzeniem.	
Adam	Krupa:	-	Interesują się sportem, 
lubię grać w piłkę i to umożliwi nam nowe 
boisko. Na pewno tu będziemy się często 
spotykali, wspólnie bawili, rywalizowali 
w imprezach sportowych.
	 Józef	 Chrząszcz:	 -	 Pomysł z budową 
boiska to przysłowiowy strzał w dzie-
siątkę. Mamy okazję częściej spotykać 
się na wspólnych imprezach, zabawie. 
To miejsce będzie nam dobrze służyło 
– młodzieży i dorosłym.	
Alicja	(czterolatka):	-	Cieszę się, że mamy 
takie boisko. Będę tu przychodziła, spo-
tykała się z innymi dziećmi na wspólnej 
zabawie.

R.Nowak

dokończenie ze str. 1

Tegorocznym gospodarzem 
powiatowo – gminnych 

dożynek będzie Gostomia. 
Mieszkańców wsi czeka wiele 
pracy, ponieważ wieś chce 
się pokazać z dobrej strony, 
jako miejscowość gospodarna 
z wieloma inicjatywami.

	 Sołtys	 Gostomi	 Barbara	 Stein	
jest	 osobą	 energiczną,	 ma	 wiele	 po-
mysłów,	które	zamierza	zrealizować	
w	obecnej	kadencji	samorządu.	Gostomię	
czekają	 poważne	 zadania	 związane	
z	rolą	organizatora	dożynek.	I	z	tego	
faktu	zdają	sobie	sprawę	mieszkańcy	
miejscowości,	 którzy	 angażują	 się	
w	prace	związane	z	poprawą	estetyki	
własnych	posesji.	
	 Jak	 wynika	 z	 zapewnień	 przed-
stawicieli	 prudnickiego	 starostwa	
na	 drodze	 prowadzącej	 przez	 wieś,	
pełnej	dziur	położony	zostanie	nowy	
dywanik	asfaltowy	oraz	naprawione	
chodniki.	 Mieszkańcy	 własnymi	
środkami	transportu	zwożą	materiały	
potrzebne	do	budowy	chodników.
	 W	Gostomi	przeważają	małe	go-
spodarstwa	rolne,	ponad	dwadzieścia	
z	nich	dysponuje	co	najmniej	kilku-

nastoma	hektarami	areału,	zajmujące	
się	głównie	hodowlą	bydła	mlecznego.	
W	 czterdziestopięciohektarowym	
gospodarstwie	pani	sołtys	prowadzona	
jest	 hodowla	 45	 krów	 mlecznych.	
Dochody	 są	 zadowalające,	 chociaż	
spadają	ze	względu	na	rosnące	koszty	
paliwa,	nawozów	i	środków	do	upraw	
rolnych.	
	 Wielu,	zwłaszcza	młodych	miesz-
kańców	pracuje	za	granicą,	tu	jednak	
inwestuje	 w	 swoje	 domy,	 remontuje	
je,	 we	 wsi	 buduje	 się	 kilka	 nowych	
budynków.	Są	jednak	obiekty,	pozostałe	
po	tych	którzy	wyjechali	za	granicę	
na	stałe	i	popadają	one	w	ruinę.	Nie	przy-
czynia	się	to	do	poprawy	estetyki	wsi.	
Ale	 podobne	 puste	 obiekty	 straszą	
również	 w	 innych	 miejscowościach.	
W	Gostomi	znajduje	się	zakład	stolarski	
i	dwa	zakłady	mechaniki	pojazdowej.	
Być może	 –	 mówi	 B.Stein	 –	 będzie 
ich z upływem lat więcej. W	planach	
sołectwa	jest	również	ujęta	naprawa	
drogi	za	kościołem	w	kierunku	obiektu	
przedszkola.	Pracowitość	mieszkańców	
Gostomi	 pozwala	 mieć	 nadzieję,	 że	
gospodarz	tegorocznych	dożynek	zrobi	
wiele	 na	 rzecz	 swojej	 miejscowości,	
aby	pokazać	się	z	jak	najlepszej	strony	
dożynkowym	gościom.

1 maja w święto ku czci św. Józefa – Robot-
nika  w kapliczce w Józefowie poświęconej 
świętemu odprawiona została przy współ-
udziale bialskiego proboszcza o. Franciszka 
Bieńka i o. Krzysztofa Gorzelnika msza św. 
w intencji mieszkańców wsi. Przed majo-
wym świętem postawiono symboliczny maik 
wykonany przez Sylwię Saską - Wójs, Ber-
nadetę Klose i Beatę Czaję. 
 1 maja Koło Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi w Józefowie postanowiło zorganizo-
wać majówkę – festyn rodzinny w świetlicy 
mieszczącej się w obiekcie remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Teren wokół obiektu upo-
rządkowała miejscowa młodzież, a kwiaty 

Festyn rodzinny 
w Józefowie

na rabatkach zostały zasadzone przez Syl-
wię Saską – Wójs, Małgorzatę Wolan i Berna-
detę Klose. Panie – Bogumiła Saska, Leoka-
dia Przyklenk, Lidia Dering i Wanda Borow-
ska przygotowały na festyn smakowite cia-
sta. Kawę na imprezę podarowała Irena Kroll. 
W ramach festynowych imprez w godzinach 
wieczornych zorganizowano dla dzieci prze-
jażdżki konne, a dla mieszkańców pokaz slaj-
dów ze starymi zdjęciami Józefowa. Dzieci 
miały okazję do wykazania się umiejętno-
ściami plastycznymi. Impreza zorganizo-
wana ze środków mieszkańców zakończyła 
się zabawą taneczną.
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Orkiestry dęte biorące udział w paradzie 
wspólnie pod batutą bialskiego kapelmistrza 

Andrzeja Weinkopfa wykonały wiązankę melo-
dii. Następnie wszystkie zespoły mażoretkowe 
wystąpiły do dwóch utworów marszowych.
 Na scenie ustawionej na Rynku wystą-
piły: Orkiestra Dęta z Górażdży, Dechowá 
hudba Město Albrechtice, Orkiestra Dęta 
z Białej k/Wielunia, Orkiestra Deta z Jese-
nika, Orkiestra Dęta z Ołomuńca i Orkiestra 
Reprezentacyjna Euroregionu Pradziad. Kon-
certy orkiestr spotkały się z dużym zainte-
resowaniem publiczności, co nie dziwi zwa-
żywszy na to, że prezentowały one wysoki 
kunszt muzyczny. Na ręce kapelmistrzów dla 
poszczególnych zespołów burmistrz Arnold 

dokończenie ze str. 1

Hindera i dyrektor GCK Rafal Magosz wrę-
czyli pamiątkowe statuetki i okolicznościowe 
dyplomy. Przed publicznością wystąpiły 
wszystkie zespoły mażoretkowe / bialskie 
i czeskie. Ich taneczne umiejętności zawsze 
spotykają się z dużym i życzliwym zainte-
resowaniem publiczności. Organizatorzy 
dla występujacych zespołów zapewnili cie-
płe posiłki i napoje chłodzące.
 O wrażenia z tegorocznej majowej parady 
zapytaliśmy jego uczestników. 
Tomas Uhlir – kapelmistrz z Jesenika: - Jeste-
śmy w Białej nie po raz pierwszy. Zawsze 
tu chętnie przyjeżdżamy. Mamy tu wielu przy-
jaciół, łączy nas muzyka. Cieszę się ze współ-
pracy z bialskimi muzykami i wspólnych kon-

certów w ramach Reprezentacyjnej Orkiestry 
Dętej Euroregionu Pradziad. 
Veronika Tyrpeklová (mażoretka z Oło-
muńca): - Jesteśmy tu po raz pierwszy, bar-
dzo mi się podoba ta wspaniała impreza. 
Jesteśmy zadowolone z pobytu w waszym 
miasteczku.
Andrzej Weinkopf – kapelmistrz Bialskiej
Orkiestry Dętej: - Cieszy nas duże zaintereso-
wanie w Białej występami orkiestr dętych.
Nas, członków orkiestr łączy wspólna pasja – 
miłość do muzyki. Koncerty są zawsze dla
nas wielkim wydarzeniem. 
Jarosław Suszka – przedstawiciel  orkiestry 
z Białej k/Wielunia: - Jesteśmy w Białej po raz 
pierwszy i uczestniczymy w wielkiej muzycz-

nej imprezie. To duże przedsięwzięcie arty-
styczne. Dostarczyły nam wiele wrażeń.
Podobne były opinie wyrażone przez innych 
przedstawicieli orkiestr dętych.  
 O 20:30 z ciepłym i życzliwym przyję-
ciem przez publiczność spotkał się koncert 
znanego piosenkarza Zbigniewa Wodec-
kiego. Piosenkarz ma w dorobku wiele zna-
nych i lubianych przebojów jak chociażby 
pamiętny przebój pt. „Pszczółka Maja” 
i wiele innych. 
 Słowa uznania należą się pracowni-
kom bialskiego Gminnego Centrum Kul-
tury za perfekcyjne przygotowanie tak dużej 
imprezy artystycznej w małej Białej.

R.Nowak 

Orkiestra Reprezentacyjna Euroregionu Pradziad Orkiestra z Ołomuńca

Orkiestra z Białej k/Wielunia Orkiestra z Jesenika

Orkiestra z Kotulina Orkiestra z Albrechtic

Okierkiestra z Głogówka Występ Zbigniewa Wodeckiego

Muzyczny wir w Białej
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Budżet Gminy Biała na 2012 r.
W	dniu	29	grudnia	2011	r.	Rada	Miejska	w	Białej	przyjęła	budżet	gminy	Biała	na	
2012	r.,	który	opiewał	na	kwoty:

1)	Dochody	–	31.572.156	zł.,	w	tym:
	 dochody bieżące – 28.908.051 zł.
	 dochody majątkowe – 2.664.105 zł.
2)	Wydatki	–	33.404.126	zł.,	w	tym:
	 wydatki bieżące – 27.217.615 zł.
	 wydatki majątkowe – 6.189.511 zł.

	 Różnica	pomiędzy	dochodami	a	wydatkami,	tj.	kwota	–	1.834.970	zł.	pokryta	została	
z	przychodów,	czyli	wolnych	środków	z	roku	poprzedniego	i	planowanego	do	zaciągnięcia	
kredytu,	pomniejszonego	o	rozchody,	czyli	spłaty	kredytów	z	lat	ubiegłych.
	 Uchwała	budżetowa	gminy	Biała	na	rok	2012	przyjęta	została	na	podstawie	
danych	wynikających	z	projektu	budżetu	państwa	na	2012	r.	Zasadnicze	znaczenie	
mają	tu	kwoty	subwencji,	dotacji	oraz	udziały	w	podatku	dochodowym	od	osób	
fizycznych,	które	gmina	otrzymuje	z	Ministerstwa	Finansów,	a	ich	wielkość	wynika	
z	budżetu	państwa.	Stąd	też	ogromny	wpływ	na	ostateczny	kształt	budżetu	gminy	
Biała	 ma	 uchwalenie	 budżetu	 państwa	 i	 pozyskanie	 danych	 w	 zakresie	 wyżej	
wymienionych	dochodów.

	 W	 wyniku	 przyjęcia	 budżetu	 państwa	 dochody	 z	 tytułu	 subwencji,	 dotacji	
i	udziału	w	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych	zostały	zmniejszone	o	kwotę	
528.664	zł.,	w	tym	z	tytułu:

−	 subwencji oświatowej – 279.164 zł.
−	 dotacji – 146.081 zł.
−	 udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 103.419 zł.

	 Po	otrzymaniu	tych	informacji	(w	miesiącu	kwietniu	br.)	podjęto	stosowne	
zmiany	budżetu	gminy,	aby	zasadniczo	nie	zmieniać	planowanych	do	realizacji	
zadań	inwestycyjnych.

	 Na	dzień	30.04.2012	r.	budżet	gminy	Biała	po	zmianach	wynosi:
1)	 dochody	–	32.341.164	zł.,	w	tym:
 dochody bieżące – 29.424.702 zł.
	 dochody majątkowe – 2.916.462 zł.
2)	 wydatki	–	33.994.017	zł.,	w	tym:	
	 wydatki bieżące – 27.804.025 zł.
	 wydatki majątkowe – 6.189.992 zł.

Różnica	między	dochodami	a	wydatkami,	tj.	kwota	–	1.652.853	zł.	zrównoważona	została:
1)	 przychodami	w	kwocie	2.999.000	zł.,	w	tym:

a)	 wolne	środki	z	lat	ubiegłych	–	703.000	zł.
b)	 planowane	do	zaciągnięcia	kredyty	–	2.296.000	zł.,	w	tym	kredyt	na	
zadania	realizowane	przy	udziale	środków	europejskich	616.000	zł.

2)	 	rozchodami	w	kwocie	1.346.150	zł.,	 tj.	 spłata	wcześniej	 zaciągniętych	
kredytów.

Wynik	budżetu	gminy	Biała	przedstawia	tabela	poniżej.

Dochody Wydatki Wynik budżetu

Bieżące 29.424.702 27.804.025 1.620.677

Majątkowe 2.916.462 6.189.992 - 3.273.530

Razem 32.341.164 33.994.017 - 1.652.853

	 Bardzo	ważnym	wskaźnikiem	dla	finansów	gminy	Biała	jest	uzyskanie	
dodatniego	wyniku	na	działalności	bieżącej.	Działania	w	zakresie	zmniej-
szenia	wydatków	bieżących,	podjęte	już	w	2011	r.,	skutecznie	pozwoliły	
na	uzyskanie	dodatniego	wyniku	na	tej	działalności.

Tabela.	Struktura	dochodów

Wyszczególnienie Plan dochodów (w zł) 
na dzień 30.04.2012 r. Struktura

Dochody ogółem, z tego 32.341.164 100,0

I. Dochody bieżące, w tym: 29.424.702 91,0

1) Dochody własne, w tym m.in.: 10.461.438 35,6

podatki i opłaty lokalne 5.554.400 53,1

najem lokali 1.028.250 9,8

udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 2.541.937 24,3

2) Dotacje, w tym: 3.057.123 10,4

na zadania zlecone i własne 2.802.092 91,7

na zadania realizowane na podstawie porozumień 46.000 1,5

dotacje rozwojowe (środki europejskie) 209.031 6,8

3) Subwencje, w tym: 15.906.141 54,0

oświatowa 9.710.099 61,1

wyrównawcza 6.049.550 38,0

rekompensująca 146.492 0,9

II. Dochody majątkowe, w tym: 2.916.462 9,0

1) Dotacje celowe na zadania Inwestycyjne, w tym: 1.531.185 52,5

dotacja rozwojowa (środki europejskie) 1.433.185 93,6

dotacja z funduszy unijnych 98.000 6,4

2) Środki na inwestycje uzyskane z  innych źródeł 864.277 29,6

3) Dochody z majątku gminy 521.000 17,9
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	 Wydatki	budżetowe	gminy	na	2012	r.	wynoszą	33.994.017	zł.,	udział	wydatków	
bieżących	w	wydatkach	ogółem	wynosi	81,8%,	a	wydatków	majątkowych	–	18,2%.	
Wydatkowanie	 środków	 (realizacja	 poszczególnych	 zadań)	 następuje	 poprzez	
jednostki	budżetowe	gminy	Biała,	co	przedstawia	tabela	poniżej.

Wyszczególnienie Plan wydatków (zł)
na dzień 30.04.2012 r.

Struktura 
w budżecie

1 2 3

I. Urząd Miejski w Białej 18.354.991 54,0

1. wynagrodzenia i pochodne 2.809.841 15,3

 w tym: na zadania zlecone 93.841 3,3

 na prace publiczne 131.000 4,7

 na umowy zlecenia 138.000 4,9

2. obsługa długu 485.238 2,6

3. dotacje 2.651.154 14,5

 w tym dotacja dla Ośrodka Kultury 1.250.000 47,2

4. wydatki na realizację  programów z UE 231.886 1,3

5. pozostałe wydatki bieżące 5.986.880 32,6

6. inwestycje 6.189.992 33,7

II.  Biuro Obsługi Szkół  Samorządowych wraz 
z placówkami oświatowymi 12.304.685 36,2

1. wynagrodzenia i pochodne 9.373.680 76,2

2. dodatki mieszkaniowe 444.100 3,6

3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 529.564 4,3

4. pozostałe wydatki bieżące 1.957.341 15,9

III. Ośrodek Pomocy  Społecznej 3.334.341 9,8

1. wynagrodzenia i pochodne 779.156 23,3

2. świadczenia społeczne 2.079.985 62,4

 w tym: zadania zlecone 1.378.164 66,3

3. pozostałe wydatki bieżące 475.200 14,3

Razem 33.994.017 100,0
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Wydatki	wg	poszczególnych	zadań	przeznaczone	zostały	na:

Lp. Wyszczególnienie działów Plan wydatków (zł)
na dzień 30.04.2012 r.

Struktura 
w budżecie

1 2 3 4
1. Drogi gminne, w tym: 1.515.951 4,5

wydatki majątkowe 827.722 54,6

2. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami, w tym: 2.017.073 5,9

wydatki majątkowe 367.073 18,2

3. Gospodarka komunalna i ściekowa, w tym: 1.671.681 4,9

wydatki majątkowe 53.627 3,2

4. Oświata, w tym: 14.952.269 44,0

dotacje na utrzymanie placówek niepublicznych 1.050.000 7,0

wydatki inwestycyjne 1.391.306 9,3

5. Zadania z zakresu sportu, w tym: 2.501.135 7,4

wydatki majątkowe 2.270.000 90,8

6. Zadania w zakresie kultury, w tym: 1.782.622 5,3

wydatki majątkowe 555.129 31,2

7. Pomoc społeczna, ochrona zdrowia 3.870.341 11,4

8. Straże pożarne, w tym: 281.688 0,8

wydatki majątkowe 9.500 3,4

9. Administracja publiczna, w tym: 3.504.329 10,3

wydatki w ramach projektów unijnych 113.300 3,2

promocja gminy 117.188 3,5

wydatki majątkowe 40.000 1,2

10. Obsługa długu 485.238 1,4

11. Rolnictwo, w tym: 896.572 2,6

zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa) 647.572 72,2

12. Plany zagospodarowania przestrzennego 159.000 0,5

wydatki majątkowe 111.000 69,8

13. Utrzymanie cmentarza 73.000 0,2

14. Prace publiczne 140.200 0,4

15. Rezerwa budżetowa 140.000 0,4

16. Pozostałe zadania zlecone 2.918 0,0

RAZEM 33.994.017 100,0

Realizacja	zadań	inwestycyjnych:

Lp. Nazwa zadania
Kwota pla-
nowanych 
wydatków

Finansowanie

środki 
własne inne

1 2 3 4 5
1. Budowa drogi na ul.Oświęcimskiej w Białej 280 000    280 000    

2. Wykonanie nowej nawierzchni na Rynku w Białej 184 000   184 000    

3. Wykonanie wjazdu dla niepełnosprawnych do Urzędu (z 
parkingu za urzędem) 20 000   20 000    

4. Wykonanie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grabina 320 000   267 000   53 000   

5. Wykonanie odcinka drogi w Gostomi 14 722   14 722    

6. Wykonanie odcinka drogi w Otokach 9 000   9 000    

7. Remonty kapitalne budynków mieszkalnych 257 000   257 000    

8. Remont budynku komunalnego w Wilkowie 39 - I etap 110 073   43 000   67 073   

9. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Pogórze - I etap 55 500   55 500    

10. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Biała - I etap 55 500   55 500    

11. Remont kapitalny samochodu strażackiego w Grabinie 5 000   5 000    

12. Wykonanie elewacji na budynku OSP w Nowej Wsi 4 500   4 500    

13. Montaż solarów na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Łączniku 300 000   126 646   173 354   

14. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej - I etap 800 000   184 000   616 000   

15. Realizacja projektu „Radosna szkoła” - wykonanie placu 
zabaw przy zespole szkolno-przedszkolnym w Łączniku 140 000   76 150   63 850   

16. Budowa windy przy obiektach szkolnych w Zespole szkol-
no-przedszkolnym w Białej 150 000   89 000   61 000   

17. Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej 
celem wykonania kanalizacji na terenie miasta Biała 515 000   515 000    

18. Budowa nowych punktów świetlnych w Mokrej i na nowym 
osiedlu w Białej 44 635   44 635    

19. Zakup urządzeń na plac zabaw (w Białej, Olbrachcicach i Miłowicach) 48 627   48 627    

20. Rewaloryzacja murów obronnych w Białej na ul.Szkolnej 400 000   149 693   250 307   

21. Zagospodarowanie placu przy centrum w Pogórzu (wyko-
nanie siłowni na powietrzu) 36 000   16 000   20 000   

22. Przebudowa świetlicy w Prężynie 46 000   21 000   25 000   

23. Remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach 46 000   21 000   25 000   

24. Remonty kapitalne świetlic 27 129   27 129    

25. Budowa bosika wielofunkcyjnego ORLIK 2012 w parku w Białej 1 800 000   1 240 000   560 000   

26. Remont budynków sportowych w Łączniku 470 000   247 468   222 532   

27. Pozostałe zakupy inwestycyjne (m.in.. Sprzęt komputerowy, 
wyposażenia w inne środki trwałe) 51 306   51 306    

Razem 6 189 992   4 052 876   2 137 116   

	 Od	2011	r.	ważnym	dokumentem	w	zakresie	finansów	gminy	Biała	jest	uchwała	
w	sprawie	wieloletniej	prognozy	finansowej,	która	w	tym	roku	uchwalona	została	
na	lata	2012-2027.	„Wieloletnia Prognoza Finansowa”	jest	dokumentem	strategicznym	
służącym	ocenie	długoterminowego	potencjału	gminy	w	celu	zaprognozowania	
niezbędnych	 wydatków	 bieżących	 oraz	 ustalenia	 możliwości	 inwestycyjnych	
w	kontekście	efektywnego	zarządzania	środkami	zwrotnymi,	finansującymi	potrzeby	
rozwojowe.
	 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”	 to	 także	dokument	służący	podniesieniu	
poziomu	transparentności,	przejrzystości	i	jawności	działań	władz	samorządowych	
oraz	ocenie	zdolności	kredytowej	gminy	Biała.

	Wieloletnią	Prognozę	Finansową	gminy	Biała	na	lata	2012-2027	opracowano	
w	szczególności	w	oparciu	o:

-		Wieloletni	Plan	Finansowy	Państwa	2011-2014		będący	załącznikiem	
do	Uchwały	Nr	36	Rady	Ministrów	z	dnia	5	kwietnia	2011	r.,

-		Wytyczne	dotyczące	założeń	makroekonomicznych	na	potrzeby	wie-
loletnich	prognoz	finansowych	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego,	
Ministerstwo	Finansów,	maj	2011r.,

-	Projekt	ustawy	budżetowej	na	rok	2012,	wrzesień	2011	r.,
-		Informacje	dla	gmin	i	powiatów	zawarte	w	pismach	Ministra	Finansów	

z	dnia	7	października	2011	r.	znak:	(ST3/4820/27/2011).

W	niniejszej	prognozie	uwzględniono	również	analizy	własne	obejmujące:
-		tendencje	w	zakresie	kształtowania	się	dochodów	gminy	z	poszczegól-

nych	źródeł	i	wpływu	na	ich	wysokość	zmieniających	się	uwarunkowań	
wewnętrznych	i	zmian	warunków	w	otoczeniu	zewnętrznym,

-		uwarunkowania	w	kształtowaniu	wydatków	gminy.

Szczegółowe	objaśnienia	w	zakresie	opracowania	Wieloletniej	Prognozie	Finansowej	
umieszczone	są	na	stronie:	www.bip.biala.gmina.pl	w	zakładce:	Finanse	i	Mienie,	
Budżet	2012.

Ważnym	elementem	tej	uchwały	jest	wykaz	zadań	inwestycyjnych	przyjętych	do	
realizacji	w	latach	2012-2014.

Nazwa zadania
Łączne 

nakłady 
finansowe

Nakłady 
poniesione 

w latach 
poprzednich

Finansowanie w latach

2012 2013 2014

Dokapitalizowanie spółki Wo-
dociągi i Kanalizacja w Białej 
z przeznaczeniem na wykonanie 
kanalizacji w mieście Biała

1 083 000 0 500 000 583 000 0

Termomodernizacja obiektu szkol-
nego w Białej przy ul.Tysiąclecia 2 875 062 75 062 800 000 2 000 000  

Budowa drogi dojazdowej do pól 
w miejscowości Frącki 513 420 13 420 0 500 000  

Remont budynku komunalnego 
w Wilkowie 39 (remont dachu, 
przebudowa schodów wewnętrz-
nych oraz utwardzenie części 
działki)

220 073 0 110 073 110 000  

Opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Pogórze

70 000 0 55 500 14 500  

Zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biała

70 000 0 55 500 14 500  

Budowa drogi dojazdowej do pól 
w miejscowości Czartowice 260 000   0 260 000

Razem 5 091 555 88 482 1 521 073 3 222 000 260 000

	 Założeniem	Wieloletniej Prognozy Finansowej	jest	również	prowadzenie	prawidłowej	
polityki	długu.	Przełożenie	finansowania	potrzeb	pożyczkowych	na	prognozę	długu	
uwzględnić	musi	zachodzące	zmiany	w	dochodach	oraz	w	strukturze	wydatków.	
	 Na	koniec	2012	r.	planowany	dług	(po	odliczeniu	pożyczek	na	zadania	realizo-
wane	ze	środków	europejskich)	wyniesie	6.693.800	zł.,	co	stanowi	20,7%	w	stosunku	
do	planowanych	dochodów.
	 Ustawowy	maksymalny	wskaźnik	zadłużenia	dla	gminy	liczony	jest	indywi-
dualnie	 i	 uzależniony	 jest	 przede	 wszystkim	 od	 uzyskania	 dodatniego	 wyniku	
na	działalności	bieżącej.

	 Ujęte	w	budżecie	gminy	Biała	na	2012	r.	dochody	i	przychody	stanowią	prognozy	
ich	wielkości,	a	wydatki	i	rozchody		stanowią	nieprzekraczalny	limit.	

Sporządziła:
Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy
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KRONIKA POLICYJNA
W nocy z 16 na 17.03.	 w	 Ligocie	
Bialskiej	skradziono	30	mb	miedzianych	
rynien	na	szkodę	miejscowej	parafii.

19.03.	 w	Białej	skradziono	1,5	tony	
złomu	użytkowego	wartości	1.200	
zł.	 Poszkodowanym	 jest	 jeden	 z	
mieszkańców.

W nocy z 20 na 21.03.	 w	Chrze-
licach	sprawca	wykorzystał	otwarte	
okno	piwniczne	w	jednym	z	budyn-
ków,	skąd	z	pomieszczenia	skradł	pi-
larkę	Stichl	wartości	700	zł	na	szko-
dę	właściciela	budynku.

W nocy z 21 na 22.03.	 w	Chrzeli-
cach	20-letni	sprawca	usiłował	do-
konać	kradzieży	w	jednym	z	budyn-
ków	 mieszkalnych,	 ale	 nie	 zdołał	
pokonać	zabezpieczenia	obiektu.

26.03.	 w	Łączniku	33	–	letni	miesz-
kaniec	tej	miejscowości	groził	pozba-
wieniem	życia	żonie	oraz	spowodo-
wał	u	niej	obrażenia	ciała.

28.03.	 27-latek	z	Białej	ukrył	prawo	
jazdy	pomimo	prawomocnej	decy-
zji	starosty	prudnickiego	w	sprawie	
jego	zwrotu.

29.03.	 w	 Białej	 20-latek	 dokonał	
uszkodzenia	mienia	stanowiącego	wła-
sność	bialskiego	Urzędu	Miejskiego.

2.04.	 w	Józefowie	sprawca	skradł	
z	garażu	cztery	koła	samochodowe	
wartości	500	zł	na	szkodę	jednego	
z	mieszkańców	wsi.

 4.04.	 w	Białej	sprawca	w	sposób	
zamierzony	i	złośliwy	uszkodził	ka-
roserię	 samochodu	 Mazda.	 Straty	
wyceniono	na	500	zł.

6.04.	 25-latek	groził	ojcu	pozba-
wieniem	życia.

9.04.	 w	Chrzelicach	sprawcy	po-
bili	mieszkańca	Ligoty	Bialskiej,	któ-
ry	doznał	obrażeń	ciała.

13.04.	 sprawcy	lat	20	i	17	w	Białej	
dokonali	kradzieży	samochodu	opel	
wartości	 15	 tys.zł.,	 który	 porzucili	
uszkodzony	na	terenie	Głogówka.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Odeszli
Anna Duda ur. 1924 r. zm. 06.04.2012 r. zam. Krobusz

Edward Pelcer ur. 1933 r. zm. 12.04.2012 r. zam. Łącznik

Leonard Badelt ur. 1932 r. zm. 23.04.2012 r. zam. Wasiłowice

Monika Handzik ur. 1927 r. zm. 27.04.2012 r. zam. Otoki

Jerzy Jarosz ur. 1950 r. zm. 30.04.2012 r. zam. Biała

Karol Goliński ur. 1952 r. zm. 05.05.2012 r. zam. Kolnowice

Stanisław Nalborczyk  ur. 1949 r. zm. 06.05.2012 r. zam. Prężyna

Edward Kupiszewski ur. 1931 r. zm. 09.05.2012 r. zam. Kolnowice

Jadwiga Kułakowska ur. 1929 r. zm. 11.05.2012 r. zam. Miłowice

Komu awans,
komu spadek?

W nocy z 14 na 15.04.	 w	 Grabi-
nie	 skradziono	 z	 terenu	 kościoła	
31	 mb	 ryniem	 miedzianych	 war-
tości	 1.860	 zł	 na	 szkodę	 miejsco-
wej	parafii.

W nocy z 14 na 15.04.	 w	 Łącz-
niku	 sprawcy	 skradli	 6	 mb	 rynien	
miedzianych	 na	 szkodę	 miejsco-
wej	parafii.

17.04.	 w	 Białej	 20-letni	 sprawca	
skradł	15	mb	ryniem	wartości	1.250	
zł	na	szkodę	 jednego	z	mieszkań-
ców	miasta.

20.04.	 w	Białej	u	zbiegu	Rynku	z	
ul.	1-go	Maja	miał	miejsce	wypadek	
drogowy	w	wyniku	którego	obra-
żeń	ciała	doznał	rowerzysta.

W nocy z 26 na 27.04.	 22-letni	
sprawca	dokonał	kradzieży	samocho-
du	ford	wartości	3.000	zł	na	szkodę	
jednego	z	mieszkańców	miasta.

29.04.	 42-latek	groził	żonie	pozba-
wieniem	życia.

W nocy z 6 na 7.04.	 w	Chrzeli-
cach	sprawcy	w	wieku	od	17	do	20	
lat	pobili	trzech	mieszkańców	tej	
miejscowości	 powodując	 u	 nich	
obrażenia	ciała.

7.05. w Białej 34-latek	 w	 Białej	
groził	pozbawieniem	życia	miesz-
kańcowi	Prudnika	i	spowodował	u	
niego	obrażenia	ciała.

W nocy z 7 na 8.05.	 na	 trasie	
Biała	–	Józefów	dokonano	kradzie-
ży	60	mb	linii	telefonicznej	warto-
ści	440	zł	na	szkodę	TP	SA.

8.05.	 35	–	 letni	sprawca	w	Śmi-
czu	groził	członkom	rodziny	pozba-
wieniem	życia.

W nocy z 13 na 14.05.	 w	 L igo-
cie	Bialskiej	zmarł	nagle	56	–	letni	
mieszkaniec	tej	miejscowości.

W nocy z 13 na 14.05.	 sprawcy	
w	wieku	22	lat	pobili	w	Białej	miesz-
kańca	Głogówka,	który	doznał	ob-
rażeń	ciała.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pijani rowerzyści
W omawianym okresie policja zatrzymała kilku pijanych rowe-
rzystów. I tak: 20.04. w Łączniku (28 lat), 20.03. w Łączniku (54 
lata), 27.04. w Łączniku (53 lata), 1.04. w Pogórzu (24 lata), 4.04. 
w Olbrachcicach (64 lata), 23.03. na trasie Śmicz – Waldeka (38 
lat), 28.04. w Chrzelicach (19 lat), 29.04. w Chrzelicach (19 lat), 
3.05. na trasie Chrzelice – Łącznik (20 lat), 7.05. na trasie Śmicz 
– Waldeka (36 lat), 14.05. w Mokrej (21 lat).

W okresie tym	 zatrzymano również dwóch kierowców pojazdów 
mechanicznych.	I	tak:	10.04. kierowcę	BMW	na	trasie	Grabina	–	Piecho-
cice	(20	lat)	i	29.04.	motorowerzystę	w	Łączniku	(40	lat).

•

•

Bardzo	szybko	zbliżamy	się	do	końca	
rozgrywek	 piłkarskich	 sezonu	

2011/12.	Już	tylko	kilka	kolejek	i	będzie	
wszystko	wiadomo.	Trudną	sytuację	
mają	seniorzy	z	Pogórza,	którzy	muszą	
jeszcze	zdobyć	minimum	6	pkt	aby	
myśleć	 o	 pozostaniu	 w	 tej	 klasie	
rozgrywkowej.	Klaruje	 się	 również	
sytuacja	w	klasie	B.	Mimo,	że	w	tej	
dyscyplinie	należy	czekać	do	ostat-
niego	gwizdka	to	można	wyciągnąć	
już	pewne	wnioski	i	przypuszczenia.	
W	najlepszej	sytuacji	obecnie	jest	zespół	
z	Kazimierza,	który	może	awansować	
bezpośrednio	 a	 naszym	 zespołom	
pozostaną	baraże,	ale…

	 Lepszą	sytuację	mamy	w	piłce	mło-
dzieżowej.	Juniorzy	z	Pogórza	ze	swą	
zdobyczą	punktową	mogą	być	spokojni	
o	byt	w	II	lidze		a	nawet	powalczyć	
o	miejsce	na	podium.	Ciekawie	zrobiło	
się	w	klasie	A	w	tej	kategorii	wiekowej.	
Po	wygranej	z	Głogówkiem	młodzi	
piłkarze	z	Olbrachcic	mają	już	tylko	
jeden	punkt	straty	i	wszystko	jeszcze	
jest	możliwe.	Jednak		najwięcej	radości	
dostarczają	nam	trampkarze	i	tutaj		
mamy	dobre	wiadomości.	Na	czele	
są	zawodnicy	z	Białej	(ze	średnią	11	
bramek	na	mecz)	a	tuż	za	nimi	młodzi	
adepci	piłkarstwa	z	Pogórza.

Dotychczasowe wyniki
Klasa A: Reńska Wieś – Pogórze 1:2, Pogórze – Branice 0:1, Głogówek – Pogórze 1:0, Ści-
nawa N – Pogórze 2:1, Pogórze – Racławiczki 3:4, Lubrza – Pogórze 3:6, Pogórze – Łany 1:1, 
Grudynia W – Pogórze 3:1, Pogórze – Baborów 1:4, Bodzanów – Pogórze 4:3
klasa B Chrzelice – Biała 0:6, Olbrachcice – Ligota B 3:4, Zawada – Kolnowice 3:1, Zawada 
– Chrzelice 5:0, Kolnowice – Biedrzychowice 5:4, Racławice Śl – Olbrachcice 1:7, Ligota B 
– Biała 1:1, Chrzelice – Ligota B 0:4, Biała – Racławice Śl 19:0, Olbrachcice – Rzepcze 4:0, 
Kazimierz – Kolnowice 9:1, Biedrzychowice – Chrzelice 3:1, Kolnowice – Olbrachcice 5:1, 
Rzepcze – Biała 1:3, Racławice Śl – Ligota B 0:6, Chrzelice -  Racławice 3:0 v.o., Ligota B – 
Rzepcze 6:0, Biała – Kolnowice 5:1, Olbrachcice – Zawada 1:0, Kazimierz – Chrzelice 4:0, 
Biedrzychowice – Olbrachcice 2:3, Zawada – Biała 0:3, Kolnowice – Ligota B 1:5, Chrzelice 
– Rzepcze 1:1, Racławice Śl – Kolnowice 1:4, Ligota B – Zawada 1:1, Biała : Biedrzychowice 
7:1, Olbrachcice – Kazimierz 1:4, Olbrachcice – Chrzelice 4:3, Kazimierz – Biała 2:3, Bie-
drzychowice - Ligota B 1:8, Kolnowice – Rzepcze 9:5
II liga juniorów Stare Koźle – Pogórze 2:3, Pogórze – Dzierżysław3:1, Pogórze – Lewice 
5:0, Leśnica – Pogórze 3:2, Pogórze – Nowy Dwór 3:3, Reńska Wieś – Pogórze 3:0, Pogórze 
– Bogdanowice 4:3, Pogórze – Zawada 3:1
klasa A juniorów Olbrachcice – Dytmarów 4:1, Łąka Pr – Olbrachcice 4:4, Olbrachcice 
– Lubrza 14:3, Olbrachcice – Głogówek 3:2, Dytmarów -Olbrachcice 1:1
Liga trampkarzy Trzebina – Chrzelice 5:4, Głogówek – Pogórze 2:4, Ligota B – Lubrza 
6:2, Biała – Zawada 10:0, Dytmarów – Biała 1:6, Zawada Ligota B 2:7, Pogórze : Chrzelice 
5:1, Trzebina – Pogórze 2:6,  Chrzelice – Lubrza 3:2, Głogówek – Zawada 16:1, Ligota B – 
Dytmarów 9:3, Biała – Niemysłowice 10:3, Czyżowice – Biała 2:12, Niemysłowice – Ligota 
B 6:1, Zawada – Chrzelice 4:3, Lubrza – Pogórze 1:10, Pogórze – Zawada 4:2, Chrzelice – 
Dytmarów 3:6, Ligota B – Czyżowice 6:3, Biała – Ścinawa N 20:0, Biała – Trzebina 10:0, Ści-
nawa N – Ligota B 2:4, Niemysłowice – Chrzelice 13:1, Dytmarów – Pogórze 1:5, Pogórze – 
Niemysłowice 4:0, Chrzelice – Czyżowice 9:4, Ligota B – Biała 3:6

W bialskim szpitalu

W bialskim szpitalu w ostatnim czasie 
wykonany został podjazd dla nie-

pełnosprawnych do windy, umożliwiający 
swobodne poruszanie się chorych wewnątrz 
i na zewnątrz szpitalnego obiektu. Jak poin-
formowała naczelna pielęgniarka Wanda 
Fassa – usuwane są wszelkie bariery architek-
toniczne w pomieszczeniach placówki lecz-
niczej, które stanowią przeszkody i utrud-
nienia w poruszaniu się chorych na wóz-
kach inwalidzkich.
 Z myślą o niepełnosprawnych cho-
rych przy 50 procentowym dofinansowa-
niu z PFRON zakupiony został dodatkowy 

sprzęt – między innymi materace zapobie-
gające odleżynom powstającym na wskutek 
długotrwałego leżenia oraz biotron – urzą-
dzenie do leczenia bólów i owrzodzeń. 
 Obecnie w szpitalu rozpoczęto kolejne 
inwestycje związane – o czym już pisaliśmy 
na naszych łamach – z pozyskaniem przyle-
głego do szpitala byłego budynku klasztor-
nego. Dzięki tym inwestycjom – jak infor-
muje W. Fassa – zdecydowanie poprawią 
się warunki pobytu pacjentów i personelu 
szpitalnego. Powstaną nowe, mniejsze sale, 
z których część będzie wyposażona dodat-
kowo w łazienki.

W	nowym	roku	szkolnym	2012/2013	
utworzona	 zostanie	 w	 Białej	

28.	osobowa	klasa	I	integracyjna.	Ak-
tualnie	w	szkole	prowadzone	są	prace	
związane	 z	 budową	 windy	 z	 myślą	
o	niepełnosprawnych.	Będzie	ona	służyła	
niepełnosprawnym	uczniom	ze	szkoły	
podstawowej	i	gimnazjum.	
	 W	planach	szkoły	–	jak	informuje	
zastępca	 dyrektora	 Zespołu	 Szkolno	
–	Przedszkolnego	w	Białej	–	Joanna	Macioł	
–	przewiduje	się	zorganizowanie	1	czerwca	
z	okazji	Dnia	Dziecka	sześciogodzinnej	
imprezy	 sportowo	 –	 rekreacyjnej	 dla	

Wieści szkolne
uczniów.	Przeprowadzona	zostanie	ona	
dzięki	finansowemu	wsparciu	przez	Radę	
Rodziców	 przez	 jedną	 z	 krakowskich	
firm	artystycznych.
	 W	 czerwcu	 odbędzie	 się	 również	
tradycyjny	festyn	rodzinny	dla	uczniów	
i	dorosłych.	Stanowił	on	będzie	kontynuację	
festynowych	imprez	przeprowadzonych	
w	latach	poprzednich.
	 1	czerwca	w	bialskim	przedszkolu		
w	 ramach	 festynu	 dla	 najmłodszych	
swoje	aktorskie	umiejętności	sprawdzą	
rodzice	przedszkolaków,	którzy	wystąpią	
w	sztuce	„Królewna	Śnieżka”.



PANORAMA BIALSKA  MAj  2012 11

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

Wynajem namiotów

- namiot 4 x 8  i  6 x 12
- stoły biesiadne
- rollbar 

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864 
 77 437 54 12CHŁODNIA	NA	CMENTARZU	W	BIAŁEJ

PODZIĘKOWANIE

Firmie	Oskara	Bierka	z	Białej	która	przeprowadziła	
nieodpłatnie	prace	pielęgnacyjne	drzew	rosnących	
na	terenie	należącym	do	Szpitala	w	Białej	oraz	firmie	
Piotra	Apostela	z	Otok	za	nieodpłatne	wykonane	
prace	 instalacyjne	 w	 pomieszczeniu	 szpitalnym	
przeznaczonym	na	salę	chorych
	 serdeczne	podziękowania	

składa
Dyrekcja	Szpitala

OGŁOSZENIE
Sprzedam	Humus	z	pól,	
czyli	ziemię	nadającą	się	

do	ogrodów.
tel.	600	989	417,

77/	4376	917.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim,	którzy	okazali	

pomoc	i	współczucie	w	
czasie	choroby	oraz	wzięli	
udział	w	ostatniej	drodze	

naszego	brata

śp.
Jerzego	Jarosza

podziękowania
składają

siostry	i	brat

OGŁOSZENIE

ZWROT PODATKU
ZA PRACĘ

ZA GRANICĄ
NIEMCY	-	150	ZŁOTYCH
HOLANDIA	-150	ZŁOTYCH

•	ANGLIA	•	IRLANDIA
•	BELGIA	•	AUSTRIA	I	INNE

TEL.	698 784 682
606 631 018 

BIURO RACHUNKOWE
MALEX

Łącznik,	ul.	Skowrońskiego	25
telefon:	+48	728	949	755	lub	

+48	606	833	604

•		Roczne	rozliczenia	podatku	docho-
dowego	od	osób	fizycznych	(PIT)

•		Księga	przychodów	i	rozchodów,	
ryczałt,	KP

•		VAT	w	rolnictwie
•		Rozliczenia	z	ZUS,	US	i	inne

Atrakcyjne	upusty!!!

Nawet	do	75%	wynegocjowanej	
ceny	usługi	przez	pierwsze	

2	miesiące
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Finał konkursu 
BRD w Białej

Prezentacja byłych 
obiektów szkolnych
Jeszcze w latach sześćdziesiątych 

XX wieku prawie w każdej 
miejscowości bialskiej gminy 
istniały szkoły podstawowe. 
W różnych okresach czasowych 
były one kolejno likwidowane 
z przyczyn demograficznych 
i nieopłacalności ich utrzymania. 
Obiekty te znajdują się w różnym 
stanie technicznym, wiele z nich 
jest zagospodarowanych przez 
nowych właścicieli. W kolejnych 
wydaniach „PB” zamierzamy zapre-
zentować czytelnikom te obiekty. 
Rozpoczynamy od prezentacji 
byłej szkoły w Józefowie.

	 Trzyklasowa	szkoła	podstawowa	
w	 Józefowie	została	 zlikwidowana	
w	latach	sześćdziesiątych	XX	wieku.	
W	1992	r.	obiekt	po	byłej	szkole	kupił	
mieszkaniec	 Białej.	 W	 budynku	
znajduje	się	sześć	pokoi,	w	tym	jeden	
o	powierzchni	ok.	50	m	kw.	Budynek	

zbudowany	 z	 cegły	 klinkierowej	
jest	w	dobrym	stanie	technicznym,	
jednak	nie	jest	zamieszkany.	Przed	
budynkiem	położonym	w	zacisznym	
miejscu	 na	 skraju	 wsi	 znajduje	 się	
zadbany	 ogród.	 Jego	 pielęgnacją	
zajmuje	się	obecny	właściciel	budynku,	
który	również	przeprowadza	prace	
konserwacyjne	i	niezbędne	remonty	
zabezpieczające	 przed	 dewastacją	
tego	 pięknego	 obiektu.	 To	 wyma-
rzone,	 zaciszne	 miejsce	 pozwala	
na	 dobry	 wypoczynek	 od	 zgiełku	
życia	 codziennego.	 Nie	 ma	 zatem	
w	tym	niczego	dziwnego,	że	tu	spędza	
każdą	 wolą	 chwilę	 pan	 Zbigniew.	
Marzeniem	właściciela	obiektu	jest,	
aby	tu	w	przyszłości	przeprowadzić	
niezbędny	remont	i	zamieszkać	w	tej	
zacisznej	 okolicy.	 Na	 razie	 jednak	
pan	Zbigniew	mieszka	w	Białej,	gdzie	
również	 przeprowadza	 kosztowny	
remont	nabytej	kamienicy	w	centrum	
miasta.	Dlatego	ze	spełnieniem	ma-
rzeń	musi	jeszcze	nieco	poczekać.

Emerytowany nauczy-
ciel i dyrektor szkoły 

w Śmiczu, mieszkaniec 
Gostomi od 1974 r. należy 
do Klubu Ludzi Piszących 
w Prudniku. Był prezesem 
i sekretarzem Robotniczego 
Towarzyszenia Twórców 
Kultury i należy do Nyskiej 
Grupy Literackiej i Nauczy-
cielskiego Klubu w Opolu. 
Swoje utwory poetyckie 
zamieszczał w wielu alma-
nachach i lokalnej prasie. 
W 2012 r. wydał tomik 
wierszy „Krajobrazy bliskie 
i dalekie” poświęcone 
żonie i dzieciom, w którym 
zamieścił kilkadziesiąt 
wierszy z różnych okresów 
twórczości. Poniżej zamiesz-
czamy jeden z jego wierszy 
napisany w 1984 roku.

Poetyckie zmagania

Gasnący maj
Maj dogasał na kwitnących polach,
bujne zboża zakłosiły łany,
brzęczą w kwiatach pracowite pszczoły,
mrówki biegną swoimi ścieżkami.

Lato wrota zieleni otwiera,
lśni w jeziorze, w stawie i w rzece.
Słońce kąpie złociste promienie
w kroplach rosy, na perlistym kwiecie.

Łąki pachną pokosami trawy
i kukułki głos słyszę z daleka
a skowronek gdzieś pod niebiosami,
pieśń miłości dla kochanej śpiewa.

Maj dogasał na kwitnących polach.

19 maja na terenie bialskich 
szkół rozegrany został 

XXXV finał wojewódzki Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. 

	 W	finałowych	zmaganiach	uczestniczyły	
drużyny	uczniów	ze	szkół	podstawowych	
i	 gimnazjów,	 zwycięzcy	 eliminacji	 po-
wiatowych	turnieju.	Konkurs	przebiegał	
w	trzech	etapach.	W	jego	ramach	uczestnicy	
zmagań	w	pisemnej	części	odpowiadali	
na	testy	dotyczącego	ruchu	drogowego,	
w	drugiej	części	zdawali	egzamin	z	zakresu	
ratownictwa	 medycznego,	 a	 w	 trzeciej	
egzamin	sprawnościowy	na	rowerach.	
	 W	zmaganiach	w	grupie	szkół	pod-
stawowych	i	gimnazjalnych	uczestniczyły	
24	drużyny	po	trzech	zawodników	każda.	
Powiat	prudnicki	reprezentowali	zwycięzcy	
turniejowych	zmagań	–	trzyosobowe	ekipy	
ze	szkoły	podstawowej	nr	2	w	Głogówku	
i	gimnazjum	w	Białej.	Drużyna	bialskich	
gimnazjalistów	zajęła	trzecie	miejsce,	ekipa	
PSP	nr	2	z	Głogówka	drugie.	Zwycięzcy	
otrzymali	pamiątkowe	puchary,	dyplomy	
i	nagrody	rzeczowe.	Indywidualnie	uczennica	
z	Głogówka	Anna	Samson	uplasowała	się	
na	szóstym	miejscu.	Najlepszym	z	bialskich	
gimnazjalistów	okazał	się	Damian	Biela,	
który	zajął	ósme	miejsce.	
	 Organizatorem	tegorocznego	XXXV	
turnieju	BRD	byli	Opolski	PZM,	Komenda	
Wojewódzka	Policji,	Kuratorium	Oświaty	
i	dyrekcja	bialskiego	gimnazjum.	Zawod-
nikom	oraz	jurorom	zapewniono	obiady	
oraz	kawę	i	słodki	poczęstunek.

Witold	Hreczaniuk


