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dokończenie na str. 12

23 maja, około godziny 11:00 
w Białej przy ul. Kościuszki 
18 wybuchł pożar w miesz-

kaniu komunalnym. Prawdopodobnie 
od  kuchenki gazowej zapaliło się po-
mieszczenie kuchenne. W tym czasie 
właściciele przebywali w sąsiednim 
pokoju. Ogień zauważyli dopiero, 
gdy kłęby dymu przedostały się do 
sąsiednich pomieszczeń.

14 czerwca na boisku spor-
towym w Brzeźnicy od-
były się Gminne Zawody 

Sportowo – Pożarnicze seniorów. 
Wzięło w nich udział szesnaście 
drużyn męskich i dwie drużyny 
żeńskie. Otwarcia zwodów doko-
nała wiceburmistrz Białej Dagmara 
Duchnowska. 

 Przed rozpoczęciem zawo-
dów wyróżniającym się straża-
kom wręczono odznaki „Wzoro-
wego Strażaka” oraz medale za 
wysługę lat. 
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Pożar mieszkania Gminne Zawody
Sportowo – Pożarnicze Ogień w pomieszczeniu kuchennym 

rozprzestrzenił się błyskawicznie. Pierwsi 
do gaszenia pożaru zjawili się strażacy 
z  bialskiej OSP. Kolejne dwie straże 
przybyły wkrótce z PSP w Prudniku. 
 Pożar został ugaszony w przeciągu 
kilku minut. Niestety, spłonęły meble 
i  sprzęt kuchenny. Całe mieszkanie 
na pierwszym piętrze nadaje się do 
kompleksowego remontu. Strażacy 
ewakuowali za pomocą mechanicznego 
podnośnika starszą kobietę mieszka-
jącą na drugim piętrze, która została 
zabrana później na obserwację do 
szpitala. Bialski Urząd Miejski zapewnił 
pogorzelcom czasowe mieszkanie 
w pomieszczeniach miejscowego hotelu 
w Gminnym Centrum Kultury.
 Aktualnie prowadzony jest kom-
pleksowy remont mieszkania, które 
uległo częściowemu spaleniu. Po jego 
zakończeniu poszkodowani będą mogli 
się tam wprowadzić.

27.06 SOBOTA
1400  Turniej piłkarski

z udziałem drużyn:
• LZS Kolnowice
• LZS Grom Szybowice
• LZS Czyżowice
• LZS Ścinawa Nyska
• LKS Polonia Biała
• LZS Lubrza
2000 Zabawa taneczna

28.06 NIEDZIELA

1100  Msza św. w kościele 
parafialnym

1230  Uroczyste otwarcie 
obchodów

1330  Poczęstunek dla wszystkich 
(grochówka)

1430  Gry i zabawy 
dla dzieci i dorosłych

1700  Wspólne biesiadowanie
1800 Zakończenie obchodów

PROGRAM OBCHODÓW
30.-lecia LZS Kolnowice
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Sesja absolutoryjna

Szkoła Równego Traktowania

Kto zagra?
Redlin
 Zespół folk-rockowy z Jastrzębia Zdroju. 
Istnieje od 1999 roku, skupia muzyków 
z różnych miast Polski. Każdy ich koncert 
jest folkową podróżą po miejscach, 
w których muzyka jest bliska ludziom, 
tak samo w  Polsce, jak i  w  Irlandii, 
Rosji czy Ameryce. Grają z prawdziwą 
radością i tę radość podają dalej. Razem 
z nimi przemierzamy prerie, kaniony, 
bawimy się przy skocznych kazaczokach 
i podśpiewujemy na góralską nutę. Zawo-
dowi muzycy i oryginalne stroje czynią 
z występów Redlinu prawdziwy folkowy 
show zagrany w formie pop-rockowej.

Kreuzberg
 To młody zespół rockowy, zafa-
scynowany artystycznym klimatem 
i wielokulturowością Berlina. Charyzma 
wokalisty i  autora tekstów Juranda 
Wójcika, nieposkromiona wena twórcza 
gitarzysty Grześka HEHUA Palki oraz 
doświadczenie i  umiejętności instru-
mentalne sekcji rytmicznej – Bartosza 
Szweda i Ziemowita Rybarkiewicza dały 
powalający efekt. Projekt wzmocniony 
został świetną produkcją muzyczną, 
za którą odpowiada Jarek Baran. Utwory 
składające się na debiutancki album 
to kwintesencja tego, co grupa chce 
pokazać szerokiej publiczności: nu-grunge 
połączony z pop-rockiem, przepełniony 
wspaniałą melodyką i przyjazną dla ducha 
harmonią.

Mirek Jędrowski
 Należy do najbardziej popularnych 
i lubianych wykonawców śląskich. Wydał 
kilkanaście płyt, niektóre z nich zdobyły 
tytuł złotej. Największe przeboje to: 
Serca dwa, Jo nie wyjada stad, Dzwon 
Anabergu, Nasza Klasa S oraz najnowszy 
Jak zdobyć żonę. Koncertuje wraz z sze-
ścioosobowym zespołem na estradach 
całej Polski, wszędzie zdobywając uznanie 
i sympatię słuchaczy.

Andrea Rischka
 Jest młodą wokalistką pochodzącą 
ze Śląska, śpiewającą głównie szlagiery 
w języku niemieckim. Na scenie występuje 
już od piątego roku życia. Po licznych 
koncertach wraz z zespołami wokalnymi, 
Andrea rozpoczęła w 2007 roku ścieżkę 
solową. Wraz z rosnąca liczbą występów 
rośnie popularność i  grono fanów wo-
kalistki. W  2011 roku artystka wydała 
w Niemczech swój pierwszy singiel Für 
alle Blumen, für alle Tiere, którym podbiła 
serca fanów niemieckich. Kompozycje 
znajdujące się na jej albumie Wenn Du 
wüsstest..., skomponował znany, niemiecki 
producent – Willy Klüter. Teksty piosenek 
napisali między innymi Heiner Graf, Tobias 
Thalhammer czy Tobias Reitz.
 Profesjonalizm Andrei na estradzie 
wiąże się z jej wieloletnim doświadczeniem 
scenicznym. Andrea występowała na scenie 
przed wielotysięczną widownią wspólnie 
z  takimi gwiazdzmi jak Heino, Olaf 

z Flippers, Patrick Lindner, Geschwister 
Hofmann czy Nino de Angelo. Każdy 
występ artystki to gwarancja wyjątkowej 
i udanej zabawy, która zostanie na długo 
zapamiętana.

Szymon Wydra & Carpe Diem
 Polski zespół pop-rockowy założony 
w 1992 roku w Radomiu przez woka-
listę i lidera Szymona Wydrę. W latach 
1992‒2000 zespół wystąpił na licznych 
festiwalach i przeglądach regionalnych 
i  ogólnopolskich zdobywając tam 
nagrody i  wyróżnienia. W  2000 roku 
krytycy Gazety Wyborczej zaliczyli zespół 
do dwudziestu najlepiej zapowiadających 
się wykonawców na polskiej scenie 
muzycznej.
 Przełomowym momentem w karierze 
był udział Szymona Wydry w pierwszej 
edycji programu Idol w 2002 roku, gdzie 
zajął trzecie miejsce. Kilka miesięcy 
później ukazał się pierwszy album grupy 
Teraz wiem, z którego pochodzą przeboje: 
Teraz wiem i Pozwól mi lepszym być.
 W 2005 roku zespół wydał drugą płytę 
Bezczas, promowaną przez single Życie 
jak poemat i  utwór tytułowy. Album 
zyskał status złotej płyty.
 W 2007 roku, na 15-lecie istnienia 
zespołu, ukazała się trzecia płyta pt. 
Remedium. Album promowały single: 
Jak ja jej to powiem i Całe życie grasz.
 W  2010 roku zespół ubiegał się 
o  miano Polskiego Hitu Lata 2010 
z piosenką Będę sobą na Bydgoszcz Hit 
Festiwalu. Grupa zajęła 10. miejsce, 
zdobywając 3,95% głosów.

Manek Band
 Zespół muzyczny MANEK BAND 
ma na swoim koncie setki zagranych 
i udanych imprez muzycznych. Jest grupą 
wykształconych muzyków. Muzyka jest 
ich pasją i zajmują się nią na co dzień. 
Wykonują praktycznie każdy gatunek 
muzyczny, co daje im dużą elastyczność 
i możliwość oprawy większości imprez 
muzycznych (wesela, studniówki, ban-
kiety, bale, przyjęcia). Posiadają w swoim 
repertuarze różne przeboje muzyki 
rozrywkowej, począwszy od piosenek 
z lat  ’60 po najnowsze hity, które można 
usłyszeć na listach przebojów.

Chigaga Group
 To grupa 6 muzyków pochodzących 
z południowego Maroka, z miejscowości 
M’Hamid – zaraz przy piaskach Sahary. 
Nazwa wywodzi się od wysokich wydm 
o nazwie Chigaga Erg (Erg – wydma).
 Podczas koncertu artyści porywają 
swoją muzyką do tańca i zabawy. Pustynne, 
saharyjskie, afrykańskie rytmy na długo 
zapadają w pamięci. Ubrani w tradycyjne, 
niebieskie stroje z turbanami na głowach, 
godnie reprezentują lud Nomadów, 
wprowadzając w  wyjątkowy klimat, 
odkrywając tajniki „bluesa saharyjskiego”.

Informacja o zespołach które wystąpią na Dniach Białej

10 czerwca odbyła się VIII 
w obecnej kadencji sesja 
Rady Miejskiej w Białej. Roz-

patrzono sprawozdanie burmistrza 
Białej z wykonania budżetu gminy 
za 2014 r. oraz sprawozdanie finan-
sowe gminy za 2014 r.

 Wymienione sprawozdania zostały 
zatwierdzone jednogłośnie. Zapoznano 
się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady 
oraz opinią Rejonowej Izby Obrachunkowej 
w Opolu w tej sprawie. Następnie jednogłośnie 
podjęta została uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium burmistrzowi Białej za 2014 r. 
Podjęte zostały również uchwały w sprawach: 
–  zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Centrum 
Kultury za 2014 r., 

–  o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego w kwocie 
681 tys.zł. na budowę drogi w Białej 
przy ul. Wodociągowej (400 tys.zł.) 
i  budowę drogi transportu rolnego 
w Chrzelicach (281 tys.zł.), 

–  udzielenia pomocy finansowej Powia-

towi Prudnickiemu w kwocie 49 tys. 
zł. na odwodnienie pobocza drogi 
powiatowej w Olbrachcicach,

–  zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
–  określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, 

–  powołania zespołu do opiniowania 
kandydatur na ławników,

–  przystąpienia gminy do Stowarzyszenia 
„Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
na warunkach członka zwyczajnego 
i  wyznaczenia jako reprezentanta 
w  tym Stowarzyszeniu Dagmary 
Duchnowskiej – wiceburmistrza Białej, 

–  zmieniającą uchwałę na przystąpienie 
gminy Biała do wspólnego projektu 
w  ramach konkursu „Rozwój miast 
poprzez wzmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu terytorialnego, 
dialog społeczny oraz współpracę 
z  przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego współfinansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowanego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

29 maja, w trakcie konferen-
cji podsumowującej pro-
jekt Fundacji Centrum im. 

Profesora Bronisława Geremka, wrę-
czono Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Białej odznaczenie „Szkoła 
Równego Traktowania”. 

 Tytuł ten przyznano naszej szkole jako 
pierwszej i  jedynej placówce oświatowej 
w  województwie opolskim. Podczas uro-
czystości, która miała miejsce w Sejmie RP, 
marszałkini Wanda Nowicka wręczyła naszej 
szkole odznaczenie będące rezultatem udziału 
w ogólnopolskim programie skupiającym się 
na tematyce dyskryminacji i związanej z nią 
przemocy w środowisku szkolnym. 
 Aby wziąć udział w projekcie, należało 
przejść proces rekrutacyjny oraz ukończyć 
specjalistyczne szkolenie w Warszawie. Na 
zajęcia prowadzone przez doświadczonych 
trenerów antydyskryminacyjnych, walczą-
cych o prawa człowieka, wprowadzających 
w tematykę poszanowania godności ludzkiej 
oraz tolerancji, udała się psycholog szkolna 
Katarzyna Stroka, która po diagnozie pro-
blemów występujących w placówce, prze-
prowadzić miała szkolny projekt antydys-
kryminacyjny. 
 W  trwającym kilka miesięcy projekcie 
przeprowadzono kilka działań. Rozpoczęto 
od warsztatów dla wychowawców klas IV-VI 
„Przemoc szkolna w kontekście dyskrymi-
nacji”, które wspólnie z psycholog szkolną 
przeprowadził trener i psycholog Tomasz 
Garstka, aktywnie działający w całej Polsce 
na rzecz tolerancji. Wybrane klasy uczest-
niczyły w  warsztatach, dotyczących mię-
dzy innymi  skutków przemocy werbalnej, 
niewłaściwego odzywania się do siebie czy 
konfliktów w grupie. Najbardziej zintensy-
fikowane działania miały miejsce podczas 
„Tygodnia szacunku i  tolerancji”. Rozpo-
częły się one akcją „Tolerancyjna wlepka” 

– na szafkach uczniowskich pojawiły się 
wlepki o  tematyce antydyskryminacyjnej, 
gazetki szkolne także uwzględniały te zagad-
nienia. Dla młodszych klas przeprowadzono 
happening „Zachwycające kolory”. Na dużej 
wstędze papieru, rozłożonej na całej długości 
korytarza, dzieci z klas I-III miały za zada-
nie narysować wszystko, co urzeka ich swo-
imi kolorami, co podoba im się ze względu 
na swoją barwę. Był to wstęp do dyskusji na 
temat tego, dlaczego, skoro barwy tak nas 
zachwycają, zachwyt ten mija, gdy dotyczy 
koloru skóry. Dzieci miały ogromną frajdę 
ze wspólnego malowania, a ich dzieło jesz-
cze przez długi czas przyozdabiało szkolny 
korytarz. Także klasy IV-VI wykonywały 
ciekawe projekty. Po apelu o tematyce prze-
mocy wynikającej z dyskryminacji, przygo-
towanym przez dzieci pod opieką  pedagog 
Moniki Domereckiej, udały się do sal, by 
w grupach opracować plakat, piosenkę oraz 
koszulkę o tematyce tolerancji. Mieli także 
napisać „Kodeks Szkoły Równego Trakto-
wania”. Również w tym przypadku te bardzo 
ciekawe i oryginalne prace umieszczono na 
szkolnych ścianach i oknach. Z wynikami 
tych kreatywnych spotkań mieli okazję zapo-
znać się rodzice zaproszeni na wywiadówkę. 
Opisane prace zostały także zaprezentowane 
w sejmie podczas konferencji.  
 Warto wspomnieć, że posiadanie tytułu 
„Szkoły Równego Traktowania” nie oznacza, 
że problem dyskryminacji nie dotyka naszej 
placówki. Niestety wykluczenie tego typu 
zachowań jest zadaniem trudnym, a wzbudza-
nie świadomych postaw tolerancji niewątpli-
wie wymaga działań długotrwałych. Chcemy 
jednak jako szkoła głośno o tych problemach 
mówić, chcemy reagować na przejawy nie-
tolerancji i wzmacniać w uczniach postawy 
szacunku i akceptacji. Dlatego właśnie przy-
znano nam odznaczenie „Szkoły Równego 
Traktowania”, za które Fundacji Centrum 
im. Bronisława Geremka dziękujemy.
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Francek od Schustra, łośmio-
letni bajtel, siedził w  szkole 
w  łostatni ławce. Nie chciał 

pisać ani rachować, jyno doma bydło 
pilnować. Rołs przyszoł Szulrat 
do szkoły, taki fajny chop, miał 
brely na łoczach i knajfer. Francek 
zrobił gały i  strach go łobleciał, 
a tyn zacznoł łagodnie „no wy mali 
żgołly, coście se tu nauczyli w  tej 
szkole. Dran przydzie łostatni, kim 
ty jesteś klajnerman”.

 Joł jest od Schustrów Francek 
z trzeciej klasy, w szkole nic nie jest 
fajnie, bo nie ma nauki ło hajmacie. 
Przeca Śląsk jes taki piykny. Momy 
doma album z  łobrołzkoma. Tam 
widać i wóz i konie, piolśnica wielkoł 
i małoł, a blank blisko idzie granica, 
aż na Morawy. Momy też łobrołz 
wielki na ścianie, tam Bischowskopa 
moł bioły ubranie, a na niej bauda 
kaj wiszą lodowy sople.
 Na drodze wysokie zumianta, 
życie boło nierołs ciałszkie, ale 
radość ludzie tyż pamiantali.

 To mi wszystko foter porosprawiali.
Szulrat suchali, pod nosa se śmiołli, 
syneczku miły padali: toś ty zrobił 
dobrze, przeca hajmatu swojego eś 
nigdy nie widział, a chwołlisz go jak 
byś tał boł i całe życie żoł.
 Poty do rechtora se łobrócił: 
za mało o śląsku uczymy, od zarołs 
to zmieniymy.
 Wtedy Francek zawołoł; ło pon 
Bóczku, co łon może wiedzieć ło 
Śląsku.

 Minało 70 lołt jak po tyj strasznyj 
wojnie milijony ludzi straciyło 
swoje rodzinny strony, swóje mały 
ojczyzny, swój hajmat. Wszyscy 
co dożyli, terołz, na roztomaj-
tych spotkaniach spominajoł, 
jak to za dzieci, raza z  matkoma 
uciykali z  domu przed rusoma, 
by już nigdy do niego nie wrucić. 
Poruszajołcy soł ich przeżycia. Jak 
terołz łoglondoł filmy na tyn temat, 
abo suchoł reportaże w radiu i czytoł 
artykuły w gazetach, to działkuja 
Bonbóczkowi i naszymu fotrowi, 

iz nie chcieli uciekać przed fronta.
 Nie musieli my łowić po świeci 
nowego hajmatu, tak jak sztyrech 
braci naszych łojców i rodzina mojego 
hopa z kresów. Przeszło siła lołt, zani 
mogli sobie powiedzie – tu jest nasz 
hajmat, tu jest nasza mała ojczyzna. 
Co to genał jest ta mała ojczyzna, 
napisała czytelniczka – Panoramy 
Bialskiej – pod pzełd. – Stokrotka, 
w wierszu – mała ojczyzna.

Nauka o małej ojczyżnie, czyli
Heimatkunde

Niezupełnie
martwa natura

Wernisaż wystawy Emi-
lii Świtały miał miejsce 
1 czerwca w Białej. Ma-

larka zaprezentowała swoje abs-
trakcyjne, lecz niezwykle wyrazi-
ste obrazy.

 Wystawa Emilii Świtały podzielona 
została na siedem cyklów. Pierwszy 
– srebrne naczynia z owocami, drugi – 
srebrne sztućce, trzeci – interpretacje 
obrazów mistrzów holenderskich, 
czwarty – owoce, piąty – warzywa, 
szósty – kwiaty, siódmy – minerały. Była 
to jednak martwa natura w wydaniu 
niekonwencjonalnym, bo abstrakcyjnym. 
Pod każdym z  obrazów znajdowało 
się zdjęcie wraz z  podpisem. Dzięki 
fotografiom uczestnicy wernisażu 
dowiadywali się, co było pierwowzorem 
danego dzieła, na bazie czego powsta-
wały barwne esy-floresy. Jednak – jak 
zapewniała artystka – jej obrazy mogą 
funkcjonować samoistnie, bez wsparcia 
w postaci fotografii.
 Twórczość Emili i Świtały jest 
bardzo żywa i kolorowa, pełna ruchu, 
wyrazistych konturów oraz inten-
sywnych, ale optymistycznych barw. 
Jak zostało to podkreślone podczas 
wernisażu – artystka posługuje się 
techniką akrylową oraz techniką własną, 
a w jej pracach można doszukiwać się 
elementów fowizmu, ekspresjonizmu 
abstrakcyjnego szkoły nowojorskiej, 
pop-artu i  japońskich kreskówek. 
Emilia Świtała jest z  wykształcenia 
amerykanistką, absolwentką Uni-
wersytetu w  Monachium, obecnie 
posiada agencję copywriterską. Więcej 
informacji można znależć na stronie 
www.emiliaswitala.com.

 Jako że wernisaż odbył się na Dzień 
Dziecka, osoby na nim zgromadzone 
wysłuchały najpierw 45-minutowego 
koncertu dzieci i młodzieży z Gminnego 
Centrum Kultury w Białej. Wybrzmiało 
wiele hitów, m.in. „Będę nauczycielką”, 
„Drzwi do kariery” i  „Jak? Gdzie? 
Dlaczego?”

Bartosz Sadliński

 Mała Ojczyzna

Ktoś bardzo smutny powiedział
Nie ma czegoś takiego jak mała ojczyzna
Ojczyzna jest jedna.

Tak powie ktoś, kto głębokich nie ma korzeni
ktoś kto został wyrwany z własny gleby
i w obcą ziemie przesadzony
Więc gdziekolwiek osiądzie
tam będzie jego ojczyzna – ta duża,
bo ta mała ojczyzna jest tam
gdzie jedno pokolenie po drugim
mnożoną schedę dziedziczy
od pokoleń te same drogi przemierza
te same wydeptuje ścieżki

Mała ojczyzna jest tam
gdzie mowa od wieków jednakowa
zwyczaje te same
tradycje odwieczne
a ta jedna ojczyzna granicą
jak ramionami
ty małe obejmuje ojczyzny
tworząc je w jedną całość

kocham tę moją małą ojczyznę
przyznaję że jestem lokalnym patriotą
 nie szkodząc ani niczego ni ujmując
 tej – Jednej ojczyżnie.

  Panorama Bialska nr 7 – lipiec 2014
 artykuł  „Cierpienie nie uszlachetnia”
 opublikowany w związku z wydaniem
 tomiku poezji Edmunda Borzymskiego
 „ Człowiek za burtą”

 Stokrotka.
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Tygrysek w Gostomi
Postać znana z „Kubusia Puchatka” 

zagościła na podbialskiej wsi. 
Okazją był Dzień Dziecka. Im-

preza na świeżym powietrzu odbyła 
się w pierwszą niedzielę czerwca.

 Organizatorem była rada sołecka 
pospołu z lokalnym kołem Mniejszości 
Niemieckiej. O tygryskowy nastrój zadbała 
zaś firma... „Tygrysek” z Prudnika, która 
– jak zaznacza pani sołtys – nie po raz 
pierwszy gościła na gostomskiej imprezie. 
Rok wcześniej motywem przewodnim 
imprezy był konik. Ot, zasada według 
której zwornikiem zabaw ma być okre-
ślona postać, w tym roku – posiadająca 
barwne futerko.
 Pogoda tego dnia naprawdę dopisała; 

mieszkańcy wsi (i  nie tylko, bowiem 
mile widziane były także osoby spoza) 
zebrali się w pełnym, czerwcowym słońcu 
na miejscowym boisku. O to, by dzieci 
się nie nudziły, dbali m.in. strażacy 
z miejscowej OSP, którzy udostępnili swój 
pojazd dla zwiedzających (otwierając tylne 
i boczne przegrody oraz umożliwiając 
wejście do kabiny kierowcy), a  także 
przeprowadzili zawody dla dzieciaków.
Ruchu nie brakowało. Najmłodsi mogli 
pozjeżdżać na dmuchańcu, pograć w piłkę 
czy wziąć udział w zabawach z kolorową 
chustą animacyjną Klanzy.
 Na głodomorów czekało ciasto, napoje 
oraz – co najważniejsze – przysmaki 
z grilla. Jak się bawić, to się bawić!

BS

W marcu bieżącego roku gmina Biała, 
po raz kolejny, przystąpiła do ogól-
nopolskiej kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”. Jest to kampania eduka-
cyjno-profilaktyczna, której założenia reali-
zowane są wśród uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych . Tematyka tegorocz-
nej kampanii zwraca szczególną uwagę na 
kształtowanie osobowości uczniów przy 
zachowaniu równowagi między rozwojem 
indywidualnym, a wspólnotowym. Reali-
zacja założeń kampanii umożliwia:
-  przeciwdziałanie niepożądanym zachowa-

niom ryzykownym, jak sięganie po alkohol, 
papierosy i inne substancje psychoaktywne,

-  wzmacnianie procesu edukacyjnego 
i  wychowawczego w szkołach,

-  wspieranie rozwoju osobowości uczniów,
-  rozwijanie umiejętności nawiązywania 

współpracy z rówieśnikami,
-  motywowanie młodzieży do podejmowa-

nia działań na rzecz środowiska lokalnego 
i pozytywnego kierowania swoim życiem.

 10 czerwca 2015 r., z inicjatywy Wydziału 
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pru-
dniku, przy współpracy z Posterunkiem Poli-
cji w Białej, w ramach kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”, został przeprowadzony tur-
niej wiedzy o bezpieczeństwie wśród uczniów 
klas II i III szkół podstawowych Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łącz-
niku. W ramach turnieju został przeprowa-
dzony test składający się z 15 pytań dotyczą-
cych m. in. bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i bezpieczeństwa w miejscu zamiesz-
kania. Pytania testowe nie przysporzyły 
dzieciom większych problemów, wszystkie 
drużyny niemal bezbłędnie odpowiedziały 
na zadane w teście pytania, dlatego o wyni-

kach turnieju zdecydowały wyniki rozgry-
wek sportowych. Wszyscy uczestnicy imprezy 
wykonywali zadania sprawnościowe na przy-
gotowanym torze przeszkód. Po zakończe-
niu rozgrywek podliczono punkty, ogłoszono 
wyniki i wręczono nagrody. Zwycięzcami tur-
nieju zostali uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Białej. Drugie miejsce zajęli 
uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Łączniku, zaś miejsce trzecie przypadło 
Publicznej Szkole Podstawowej w Pogórzu. 
Ponadto za udział w turnieju zostali nagro-
dzeni uczniowie ze szkół w Śmiczu, Rado-
styni i Gostomi. Należy jeszcze podkreślić, że 
w trakcie spotkania z dziećmi zostały omó-
wione lokalne zagrożenia oraz sposoby ich 
unikania. Szczególną uwagę zwrócono na 
problemy agresji i przemocy. Turniej miał 
na celu promowanie zdrowego stylu życia, 
kształtowanie prospołecznych zachowań 
oraz wskazanie alternatywy dla używania 
różnego rodzaju substancji psychoaktyw-
nych i stosowania przemocy.
 Impreza przysporzyła wszystkim wiele 
radości, zaszczepiła w dzieciach zaintere-
sowanie sportem, dostarczyła prawidło-
wych wzorów do naśladowania. Uczniowie 
po zaciętej rywalizacji sportowej z uśmie-
chami na twarzy odebrali nagrody, opieku-
nowie przyjęli dyplomy i wszyscy z zadowo-
leniem wrócili do swoich szkół.
 Impreza była realizowana w ramach prowa-
dzenia profilaktycznej działalności informacyj-
nej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i narkomanii wśród 
dzieci i młodzieży ze środków przewidzianych 
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii dla gminy Biała na 2015 r.

Magdalena Kusber

„Zachowaj trzeźwy umysł”

„Wszystkie dzieci wciąż się chwalą, 
że ich przedszkolne panie 

są kochane, miłe, mądre niesłychanie,
My też mamy swoją panią, 

I jeśli nie wiecie 
To nasza Pani Marzenka 
jest najlepsza na świecie.”

Rodzice i dzieci III grupy 
Publicznego Przedszkola w Białej

składają serdeczne podziękowania 
za cały rok ciężkiej pracy
i życzą udanych wakacji.

Pani wychowawczyni Marzanna Schirmeisen z przedszkolakami z grupy III

28 maja 2015 r. w szkole filialnej 
w Gostomi świętowaliśmy 
Dzień Matki. Na uroczystość 

przybyły zaproszone mamy, a nawet 
babcie i dziadkowie. Swoją obecnością 
zaszczycił nas dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Białej Lesław Czerniak 
oraz ksiądz proboszcz tutejszej parafii.

 Uczniowie zaprezentowali dość uroz-
maicony program artystyczny. Wystawili 
„Śpiącą królewnę”. Mali aktorzy weszli 
w swoje role i doskonale je odgrywali. 

Piękne stroje i sceneria były dopełnieniem 
całego spektaklu, który bardzo podobał 
się gościom.
 Dzieci zaprezentowały się również 
w tańcach ludowych i nowoczesnych, 
grupowo oraz indywidualnie. Na koniec 
uczniowie zagrali na fletach tradycyjne 
„Sto lat”. Po uroczystości zaprosiliśmy 
zgromadzonych gości na słodki poczę-
stunek. Cieszymy się, że nasze imprezy 
szkolne gromadzą całe rodziny. Dzięku-
jemy rodzicom za pomoc w organizacji 
i wielkie zaangażowanie.

4 czerwca na boisku sportowym w Radostyni Rada Sołecka zorganizowała 
piknik rodzinny dla mieszkańców, w którym wzięli udział: młodzież, 
dzieci i dorośli. Dla wszystkich grup wiekowych odbyły się konkursy 

rekreacyjno-sportowe oraz mecze piłki nożnej i siatkówki. Słowa podziękowania 
należą się sponsorom imprezy oraz właścicielom restauracji w Krobuszu za 
nieodpłatne użyczenie stołów i ławek.

6 czerwca Rada Sołecka Górki Prudnickiej zorganizowała dla mieszkańców 
piknik rodzinny. Uczestniczyło w nim około 90 osób. Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie imprezy.

4 czerwca po procesji Bożego Ciała mieszkańcy Grabiny zostali zaproszeni przez 
Zarząd Stowarzyszenia Odnowy Wsi do nowo postawionych przy miejscowym 
boisku sportowym drewnianych altanek na wspólne spotkanie. Uczestników 

imprezy dorosłych, młodzież i dzieci częstowano kiełbaskami z grilla. Nie zabrakło 
imprez sportowych. Odbyły się mecze w piłce możnej i siatkowej pomiędzy rodzicami 
i dziećmi. Zorganizowane zostały również gry i zabawy dla dzieci.

Z najlepszymi życzeniami

Piknik rodzinny w Radostyni

Piknik rodzinny w Górce

Piknik rodzinny w Grabinie



PANORAMA BIALSKA • MAJ • 2015 5

Oświadczenie Radnych
Rady Miejskiej w sprawie decyzji o niewydzieleniu środków finansowych 
w budżecie na zadania związane z budową oczyszczalni ścieków w Białej

 Radni Rady Miejskiej zrzeszeni w klubie koalicyjnym, tj. Robert Roden, Leonard Peszel, 
Damian Tarnowski, Lidia Cziomer, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Elżbieta Malik, 
Monika Wolna, Karol Biskup w sprawie dotyczącej odrzucenia zmiany do budżetu w zakresie 
wydzielenia środków na budowę oczyszczalni ścieków informują, że swoją decyzję podjęli na 
podstawie stanowiska wyspecjalizowanej firmy EKO-GEO z Lublina, która na zlecenie gminy 
wykonała analizę zasadności budowy oczyszczalni.
 Firma rozpatrzyła 4 warianty:
1.  Budowa oczyszczalni ścieków w Białej wraz z siecią kanalizacyjną obejmująca 14 sołectw, 

tzw. aglomerację południową
2.  Budowa przewodu tłoczącego ścieki do Prudnika
3.  Budowa oczyszczalni ścieków w Białej wraz z odbiorem ścieków z zakładu Ustronianka 4
4.  Budowa oczyszczalni ścieków w Białej i odbiór ścieków z zakładu Ustronianka, ale z ogra-

niczonym do trzech miejscowości (Prężyny, Wasiłowic i Ligoty Bialskiej) zakresem kana-
lizacji gminy

 Otóż w stanowisku firmy w punkcie dotyczącym rekomendacji dla przedsięwzięcia zapisano: 
„Wyniki analiz efektywności, przeprowadzone metodami wskaźnika koncentracji oraz CBA (ana-
liza kosztów i korzyści: CBA – cost-benefit analysis), wskazują, że żaden z analizowanych warian-
tów nie jest wystarczająco efektywny, aby można było rekomendować jego realizację”. 
 Natomiast spośród przedstawionych wariantów najbardziej efektywny jest wariant 4, tj. budowa 
oczyszczalni w ograniczonym zakresie (Prężyna, Wasiłowice, Ligota Bialska) oraz odbiór ścieków 
z zakładu Ustronianka. Ponieważ potrzeby zakładu Ustronianka były bardzo duże, większe od pro-
gnozowanego zrzutu z gminy, nie stać było gminę Biała na budowę tak dużej oczyszczalni bez dofi-
nansowania. Przypomnieć należy, że na wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Warszawie w ramach Funduszu Spójności otrzymaliśmy decyzję odmowną ze względu na 
zbyt małą liczbę mieszkańców, co powodowało niezasadność ekonomiczną i społeczną inwestycji.
 W związku z tym, że problem musiał być rozwiązany, wybrany został wariant 4, ale odwró-
cony – to nie gmina, a Ustronianka (później Nutrogenica) zmodernizowała swoją oczyszczal-
nię, deklarując przyjęcie ścieków z gminy. I ten system był realizowany. Warto przypomnieć, 
że na rozbudowę kanalizacji Białej i budowę kolektora do oczyszczalni ścieków Nutrogenici, 
otrzymaliśmy znaczne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 W przytoczonej już wcześniej analizie znajduje się zapis: ,,W przypadku podjęcia decyzji 
o niezakwalifikowaniu części terenów do wyjątku, o którym mowa w ostatnim paragrafie w art. 
3 Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków, należy zastosować na tych tere-
nach systemy indywidualne lub inne odpowiednie rozwiązania zapewniające ten sam poziom 
ochrony środowiska”. Przekładając to na język prosty: zamiast budować kolejną oczyszczal-
nię w Białej, należy przygotować projekt podziału gminy na określone sektory i przygotować 
dla nich indywidualne rozwiązania zgodne z możliwością finansową gminy na przykład: na 
obszarze mikroregionu Gostomia–Rostkowice–Solec, może także Wilków i Nowa Wieś lub 
Łącznik–Pogórze–Chrzelice, wybudować lokalną małą oczyszczalnię wraz z kanalizacją sani-
tarną. l takie spojrzenie na ten problem uważamy za wskazany oraz dalekowzroczny.
 Gmina, a raczej spółka Wodociągi i Kanalizacja, która była realizatorem inwestycji, we wnio-
skach o dofinansowanie określiła cele, jakie chce osiągnąć realizując zadania związane z budową 
kanalizacji oraz kolektora. Niewypełnienie ich spowodować może konieczność zwrotu pieniędzy 
do płatnika, tj. Unii Europejskiej. Środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
jak również projektu „Nysa 2020”, obejmują w dużej mierze zadania związane z ochroną środowi-
ska, zaś możliwość ich wykorzystania w latach 2015-2020 będzie bardzo duża. Wobec tego warto 
się dobrze przygotować, aby realizowane zadania z jednej strony zachowywały ciągłość zadaniową, 
z drugiej zaś powodowały systematyczną poprawę jakości życia naszych mieszkańców.
 Z troską patrzymy na budżet gminy i działania Pana Burmistrza w zakresie szukania oszczędno-
ści w Urzędzie, Oświacie, Kulturze oraz w spółce Wodociągi i Kanalizacja; trudno nam zrozumieć, 
skąd nagła potrzeba budowy oczyszczalni, kiedy system odbioru ścieków z Białej działa i spraw-
dza się. Proponowana inwestycja, warta przypuszczalnie ponad 5 mln zł., spowoduje, że deklaro-
wane przez Pana Burmistrza zmniejszenie zadłużenia gminy spowoduje jego duży wzrost, bloku-
jąc rozwój gminy w perspektywie kolejnego rozdania środków unijnych. Ponieważ zaproponowany 
projekt budowy finansowego i rzeczowego, a jego zasadność jest bardzo iluzoryczna i sprzeczna 
z długofalową polityką środowiskową zapisaną m.in. w strategii rozwoju gminy, uznaliśmy, że nie 
możemy poprzeć tej koncepcji. Brak zgodności ze strategią proponowanych przez pana Burmi-
strza rozwiązań co do budowy nowej oczyszczalni w mieście Biała budzi poważne wątpliwości, 
jeśli chodzi o możliwość pozyskania jakichkolwiek zewnętrznych środków finansowych. 
 Reprezentujemy wszystkich mieszkańców gminy Biała i deklarujemy poparcie w każdej spra-
wie gwarantującej systematyczny i zrównoważony rozwój każdej miejscowości w naszej gminie.

Odpowiedź na oświadczenie 
klubu koalicyjnego radnych

– Mniejszości Niemieckiej (Robert Roden, Leonard Peszel, Lidia Cziomer, Gabriela 
Neugebauer, Monika Wolny, Karol Biskup) –Naszej Ziemi (Maria Moszczeńska, 
Damian Tarnowski) Sojuszu Lewicy Demokratycznej (Elżbiety Malik)

 Budowa własnej oczyszczalni ścieków w 2010 roku zgodnie z zaleceniem wskazanej 
w oświadczeniu firmy EKO-GEO z Lublina pozwoliłaby na skuteczne, niezależne oczysz-
czenie własnych ścieków i niezłe korzyści z oczyszczenia ścieków firmy Ustronianka. Fak-
tyczny koszt własny budowy oczyszczalni ścieków Ustronianki wyniósł około 5 mln zło-
tych (informacja pozyskana od pana Michała Bożka) + dotacje zewnętrzne.
 W 2013 roku podpisano umowę wstępną pomiędzy WiK a panią Zuzanną Bożek właści-
cielką firmy Nutrogenika i ustalono koszt oczyszczenia 1 m3 ścieków w kwocie 5,50 zł netto.
 Proponowane obecnie przez firmę Ustronianka porozumienie trójstronne między Nutro-
geniką, WiK oraz Gminą Biała jest umową jednostronną niekorzystną dla WiK i Gminy Biała.
Skutki podpisania w/w porozumienia:
–  przekaz już od lipca 2015 roku do Nutrogeniki całej ilości pozyskiwanych ścieków 

ok. 200 m3/dobę (planowaliśmy tylko ok. 40 m3/dobę), resztę oczyszczalibyśmy we 
własnej oczyszczalni mogącej pracować do końca 2018 roku.

–  koszty podwójnego ubezpieczenia (WiK i GM Biała) od odpowiedzialności cywilnej 
na kwotę 300 tys. złotych jako ewentualną rekompensatę za ścieki ponad normatywne.

–  stężenie zanieczyszczeń oraz ich jakość, wymusiłaby na firmie WiK konieczność 
wstępnego ich mechanicznego oczyszczenia (piasek, tekstylia itp.), uśredniania 
ścieków dowożonych ze ściekami kanalizacyjnymi oraz wstępnego ich dotlenie-
nia (dmuchawy) i przekazania za pomocą kolektora do Nutrogeniki. Uśrednienie 
wymusi dodatkową inwestycję (budowę zbiornika) oraz inne dodatkowe koszty.

–  koszty analiz nieodpowiedniej jakości ścieków ponosić ma WiK.
–  wstrzymanie odbioru ścieków nie spełniających wymaganych kryteriów
–  wstrzymanie lub ograniczenie odbioru w  razie klęski żywiołowej, strajków oraz 

w razie wystąpienia awarii lub planowanych prac remontowo-budowlanych bez sto-
sownych odszkodowań na rzecz WiK.

–  trzykrotny wzrost ceny oczyszczania ścieków przekraczających wskazane normy.
–  coroczny wzrost ceny po indeksacji w  stosunku do wskaźnika inflacji podanego 

przez GUS lub w razie wzrostu kosztów własnych powyżej 5% (koszt zatrudnienia, 
transportu, energii, podatków itp.).

–  umowa może być rozwiązana przez WiK i Gminę Biała nie wcześniej niż po 10 latach 
z dodatkowym 36. miesięcznym wypowiedzeniem (czyli nie wcześniej jak po 13 latach).

–  firma Nutrogenika może natomiast zerwać porozumienie jeśli nastąpi 3 krotne udo-
kumentowane przekroczenie norm jakości dostarczonych ścieków lub wskazany ter-
min płatności przekroczy 45 dni zwłoki.

 Decyzja o ewentualnej budowie własnej oczyszczalni ścieków była uzgodniona i zaak-
ceptowana przez prezesa WiK. Decyzja ta była również poparta zapewnieniem departa-
mentu ochrony środowiska w Opolu, że mamy bardzo duże szanse pozyskania pieniędzy 
na ten cel z RPO przy 63% refundacji. Warunkiem, było jednak zrobienie pełnej dokumen-
tacji projektowej do końca września, gdyż ostateczny termin składania wniosków o unijną 
dotację ma nastąpić w IV kwartale 2015 roku. Wynegocjowana cena na pełną dokumenta-
cję projektową wraz z pozwoleniem budowlanym miała wynieść 86 tyś. złotych brutto i być 
gotowa do końca września. Cena oczyszczenia 1 m3 ścieków w nowej oczyszczalni miała się 
kształtować w kwocie ok 2 zł netto. Krakowska firma projektowa przed komisjami i sesją 
przedstawiła radnym pełną wizualizację i kosztorys nowej oczyszczalni. Koszt budowy miał 
wynieść ok 4 do 4,5 mln złotych netto. Wspomniana dotacja z RPO plus kredyt w Wojewódz-
kim Banku Ochrony Środowiska (częściowo umarzany) stwarzał realną szansę na budowę 
tej oczyszczalni. Odrzucenie przez radnych w/w klubu koalicyjnego udaremnił jej budowę, 
gdyż nie zdążymy zrobić projektu do IV kwartału tego roku, a więc nie będziemy mogli uzy-
skać dofinansowania unijnego. Zlecony nowy audyt firmie EKO- GEO z Lublina wykazał, 
że koszt oczyszczenia 1 m3 przy obecnej ilości ścieków w nowo wybudowanej oczyszczalni 
w porównaniu z oczyszczalnią Nutrogenika byłby o około 2 złotych tańszy przy większej 
ilości jeszcze taniej. Koszty amortyzacji nowej oczyszczalni pozostałyby w firmie WiK.
 W ciągu minionych 12 lat i dofinansowaniach sięgających 85% refundacji wybudo-
wano 3 nitki kanalizacyjne w samej Białej plus kolektor pomiędzy oczyszczalniami, a od 
nowego Burmistrza oczekuje się że wciągu 4 lat skanalizuje ulicę opolską, osiem wiosek 
i wybuduje lokalne oczyszczalnie przy dofinansowaniu 63% i ograniczonych środkach 
unijnych na ten cel. Tylko racjonalne, efektywne i oszczędne gospodarowanie publicz-
nym pieniądzem pozwoli na lepsze wykorzystanie unijnych pieniędzy.

Burmistrz Edward Plicko

 W wywiadzie udzielonym przez Pana Burmistrza Białej Edwarda Plickę w  majowym wydaniu 
“Panoramy Bialskiej” zawarta została dość obszerna informacja dotycząca przeniesienia przedszkola 
z Ligoty Bialskiej do Radostyni. Otóż w 2011 roku Przedszkole wchodziło już w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Białej i osobą, która podejmowała decyzje co do tworzenia, likwidowania 

czy przenoszenia w ramach Zespołu podejmował dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, do którego placówka należy, a nie Burmistrz Białej.

 Kolejne insynuacje czy nawet kłamstwo to stwierdzenie dotyczące braku konsultacji z mieszkańcami Ligoty Bialskiej w sprawie dotyczącej sprzedaży budynku 
Przedszkola na rzecz Pani Joanny Jędrzejczyk. Otóż zwyczajowo przyjęte było, że w przypadku sprzedaży nieruchomości lub gruntu Gmina występowała do Sołtysa 
i Rady Sołeckiej sołectwa, na terenie którego nieruchomość była zlokalizowana, o wydanie opinii na ten temat. W przypadku koncepcji sprzedaży budynku przed-
szkola Sołtys Ligoty Bialskiej zaproponował, aby w tak ważnej sprawie mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy i w tym celu zorganizował zebranie wiejskie. 
W zebraniu uczestniczyli, oprócz mieszkańców oraz mojej skromnej osoby, ówczesny Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych Krzysztof Glombitza, Radna 
Rady Miejskiej Lidia Cziomer, Kierowniczka Przedszkola p. Joanna Jędrzejczyk. Tak więc zarzut braku konsultacji jest bezpodstawny. A na przyszłość proszę, aby 
w przedstawianych informacjach zachował Pan minimum uczciwości.

Z poważaniem Arnold Hindera
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12 czerwca – z okazji mi-
nionego Dnia Dziecka 
– na boisku przy przed-

szkolu w Białej w godzinach 
popołudniowych zorganizo-
wany został festyn rodzinny, 
na k tór y przybyli rodzice 
z dziećmi. Przed publicznością 
wystąpiła grupa najmłodszych 
mażoretek, które jeszcze kilka 
miesięcy temu uczęszczały do 
bialskiego przedszkola. 

 Dla dzieci i  rodziców atrakcję 
stanowiły stoiska handlowe. Można 
było poczęstować się słodkimi 
ciastami upieczonymi przez mamy 
przedszkolaków, a także napić się 
kawy i napojów chłodzących. Po-
wodzeniem cieszyła się dmuchana 
zjeżdżalnia oraz studio urody, 
gdzie proponowano najmłodszym 
układanie ciekawych fryzur i ma-
lowanie paznokci. Dzieci mogły 
też przejechać się quadami. Pani 

kosmetyczka proponowała z kolei 
malowanie twarzy.  
 Zabawy prowadziła grupa Rycar, 
złożona z rycerzy w strojach joannitów. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się walki rycerskie. Nie zabrakło 
chętnych do zmierzenia się  z Wiel-
kim Mistrzem Zakonu, na gumowe 
miecze. Zwycięzcy, którzy pokonali go 
udanymi trafieniami, zostali pasowani 
przez niego na rycerzy zakonnych 
(po złożeniu ślubowania). 

 Rycerze uczyli też młodych 
widzów średniowiecznego tań-
ca. Atrakcji i  miłych wrażeń nie 
brakowało. Festyn zorganizowała 
Rada Rodziców przy współudziale 
nauczycielek przedszkola. Impreza 
została ufundowana ze środków 
finansowych dyrekcji bialskiego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Wśród sponsorów nie zabrakło 
firmy Ustronianka.

(n)

Dzieci kontra Wielki Mistrz

30 maja na boiskach przy Szkole 
Podstawowej w  Białej zor-
ganizowany został (z okazji 

Dnia Dziecka) piknik rodzinny. Na 
przyszkolnym terenie znajdowały się 
liczne stoiska oferujące m.in. smakowite 
słodkości – ciasta upieczone przez mamy 
uczniów, a  także napoje chłodzące 
i  sałatki jarzynowe. Nie zabrakło lo-
terii fantowej – można było wygrać 
atrakcyjne maskotki. Dzieci korzystały 
z dmuchanej zjeżdżalni, sposobności 
do malowania twarzy i paznokci oraz 
z  możliwości przejażdżki konikami. 
Dużym powodzeniem cieszyły się 

zawody w przeciąganiu liny. 
 Znaczne zainteresowanie uczniów 
wzbudziły pokazy walk w  wykonaniu 
rycerzy z firmy Grycan w Nysie. Można było 
wypróbować swoje umiejętności w walkach 
białą bronią z rycerzami-joannitami. Nie 
zabrakło strzelania z łuku. Można było 
obejrzeć także kunszt garncarzy i  sny-
cerzy oraz wziąć udział w rekreacyjnych 
konkurencjach sportowych. 
 Kilkugodzinne zabawy były pełne 
atrakcji i  niezapomnianych wrażeń. 
Od lat szkolne pikniki rodzinne cieszą 
się dużą popularnością.

(n)

3 czerwca w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej odbył się przegląd twórczo-
ści przedszkolnej. Złożyły się na niego tańce i śpiewy. W festiwalu wzięły udział dzieci 
z Prężyny, Solca, Ligoty Bialskiej, Gostomi i Białej. Na zakończenie pamiątkowe dyplomy 

wręczył uczestnikom Edward Plicko – burmistrz Białej. Dziecięca widownia wypełniła całą 
salę, a wykonawcy otrzymali gromkie brawa od młodych widzów.  (n)

7 czerwca w Gminnym Centrum Kultury 
w ramach obchodów (minionego) Dnia 
Dziecka odbyło się przedstawienie dla 

dzieci w wykonaniu krakowskiego teatru Art-
-Re. Następnie dzieci – na placu przed obiek-
tem placówki – mogły korzystać nieodpłatnie 
z dmuchanej zjeżdżalni, a także otrzymać porcje 
popcornu. Miłe panie z GCK – Joanna i Domi-
nika przekazywały małym uczestnikom kolo-
rowe balony. Uczestnicy imprezy mogli spró-
bować swoich sił w grze na bębnach afrykań-
skich, z czego wielu z nich chętnie skorzystało.

Zabawy pełne wrażeń

Dzień Dziecka w GCK

Przegląd artystyczny
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1 czerwca na terenie rekreacyjnym w 
Pogórzu zorganizowano obchody 
Dnia Dziecka, w którym wzięły 

udział przedszkola w Pogórzu i Łącz-
niku. Najpiękniejszym prezentem dla 
najmłodszych w dniu ich święta było 
oficjalne otwarcie wiejskiego placu zabaw. 
Dokonała go Gabriela Neugebauer – 
sołtys i radna z Pogórza. Życzenia złożył 
dzieciom także bialski burmistrz Edward 
Plicko, który obdarował je cukierkami. 
 Całkowity koszt urządzenia placu 
zabaw dla dzieci – łącznie z zakupem 
i montażem urządzeń – wyniósł 16.760 
zł, z czego dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych wyniosło 9.970 zł. Z 
funduszu sołeckiego przyznano na 
ten cel 6.970 zł. W czasie imprezy 
przedszkolaki z Pogórza zaprezentowały 

program artystyczny, na który złożyły 
się piosenki i tańce. Nie zabrakło chęt-
nych do przeciągania liny oraz zabaw 
sprawnościowych z piłką. 
 Organizatorzy zapewnili dzieciom 
lody, napoje chłodzące i pieczone na grillu 
kiełbaski. Miejscowe koło Mniejszości 
Niemieckiej ufundowało dzieciom 
atrakcyjne długopisy. Ich zakup został 
dofinansowany ze środków MSW Niemiec 
za pośrednictwem Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno–Kulturalnych 
w Polsce w ramach projektu „Ein Kin-
dertreffen anten den  pt. Was bedeutet 
Muuttersprache”. Organizatorzy imprezy 
kierują za naszym pośrednictwem słowa 
podziękowania dla sponsorów: Barbary 
i Ryszarda Hanko.

(n)

Dzień Dziecka w Pogórzu

Irena i Piotr Zieleźni
zam. Biała, ślub: 12.06.1965 r.

Anna i Mieczysław Wróblewscy
zam. Kolnowice, ślub: 12.06.1965 r. 

Złote gody

10 czerwca na konferencji dot. 
osiągnięć i  wykorzystania 
środków z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
wśród czterech wyróżnionych gmin, 
które w  najefektywniejszy sposób 
zrealizowały w  tym zakresie środki 
finansowe znalazła się gmina Biała. 
To znaczące wyróżnienie. Nagrody 
za osiągnięcia dla najlepszych gmin 
w tym zakresie wręczyli przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Antoni 
Konopka i przedstawiciel Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 Część wniosków dotyczyła realizacji 
zadań w ramach środków z LGD „Wspólne 
źródła” w Korfantowie, a część wniosków 
składanych bezpośrednio do Urzędu 

Marszałkowskiego w Opolu w ramach 
działań pn. „Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju” w zakresie małych 
projektów oraz w  zakresie „Odnowa 
i Rozwój Wsi”, a także w zakresie pn. 
„Podstawowe Usługi dla Gospodarstw 
i Ludności Wiejskiej”.
 Trzy złożone w latach 2007-2013 
wnioski związane były z kanalizacją 
gminy. Inne wnioski dotyczyły remon-
tów świetlic wiejskich, budowy boisk 
sportowych, siłowni zewnętrznych, 
zagospodarowania placów publicznych, 
infrastruktury na basenie, budowy 
wiat rekreacyjnych i  innych zadań. 
W  2015 roku gmina złożyła cztery 
wnioski w ramach „Programu Działań 
Lokalnych.

W piątek 4 czerwca dwu-
dziestu jeźdźców wystar-
towało z gospodarstwa 

agroturystycznego w Brzeźnicy, 
mając do przejechania około 100 
km w ciągu trzech dni. Był to już 
23. Oficerski Rajd Konny Skor-
piona; tym razem trasa wiodła 
przez Bory Niemodlińskie.

 – Idea rajdu zrodziła się w 1993 roku – 
wspomina Zbigniew Koziarz, podpułkownik 
rezerwy, komandor rajdu i prezes Stowarzy-
szenia „Pancerny Skorpion”. – W owym cza-
sie 102 Pułk Zmechanizowany z Opola przyj-
mował tradycję Pułku 4 Pancernego „Skor-
pion”, który walczył w bitwie o Monte Casino. 
Pierwszy rajd miał charakter towarzyski, tury-
styczny; następne wiązały się ściśle z rywali-
zacją sportową, z normami czasu itd
 Choć impreza nie należy do typowo woj-
skowych (tudzież parawojskowych), kli-
mat militarny jest tam wyczuwalny. Mun-
dury (te współczesne i te historyczne), sza-
ble, meldunki, donośny głos dowódcy – to 
wszystko nawiązuje zresztą do podobnych 
rajdów z barwnego okresu międzywojennego 
w Polsce. One także odbywały się na dystan-
sie stu–stukilkudziesięciu kilometrów.
 Aby wziąć udział w imprezie, należy dys-
ponować koniem oraz umiejętnościami jeź-
dzieckimi, ponadpodstawowymi, np. w zakre-
sie wytrzymywania sześciu, ośmiu, a niekiedy 
nawet dziesięciu godzin w siodle. Długość ta 
uzależniona jest z kolei od wprawy w poru-

szaniu się w terenie z mapą wojskową (uży-
cie nawigacji satelitarnej grozi dożywotnim 
wykluczeniem z rajdu).
 Dwudziestu uczestników podzielono, po 
dwie osoby, na dziesięć patroli. Parzyste 
jechały jedną trasą, nieparzyste drugą. Jedze-
nie (dla ludzi i koni) dowożone było do miejsc 
noclegowych przez organizatorów.
 No właśnie – tegoroczny Oficerski Rajd 
Konny Skorpiona został zorganizowany przez 
wspomniane już Stowarzyszenie „Pancerny 
Skorpion” we współpracy z Ludowym Klu-
bem Jeździeckim „Ostroga”. Obie te grupy 
mają swoje siedziby w stolicy naszego woje-
wództwa. Jeśli chodzi zaś o trasy rajdu – co 
jakiś czas ulegają one zmianie.
 – Na początku jechaliśmy z Opola do Łam-
binowic i z powrotem; później były rajdy 
wokół Jeziora Turawskiego i po Borach Sto-
brawskich – mówi Zbigniew Koziarz. – Zasada 
jest taka, że co cztery, pięć lat zmieniamy 
teren, żeby jeźdźcy nie przyzwyczaili się do 
danej trasy. Na przykład w przyszłym roku 
rajd odbędzie się w Borach Stobrawskich.
 Jak zostało wspomniane – wydarzenie to 
wiąże się ze sportową rywalizacją. Na uczest-
ników (głównie płci męskiej) czekało sporo 
okazji do współzawodnictwa. Konkurs sko-
ków (parkour) połączony z władaniem szablą 
(cięcia, pchnięcia), strzelanie z broni pneu-
matycznej, na koniec – prezentacja mundu-
rów. Później zaś – rozdanie dyplomów.
 Dla zwycięskiego patrolu przewidziano 
szable oficerskie.

Bartosz Sadliński

Sukces bialskiej gminy

Konno przez Bory 
Niemodlińskie

Od kilkunastu lat prowadzona jest 
wymiana grup uczniowskich 
w ramach partnerstwa szkół 

z  Marienheide i  Łącznika. W  tym roku, 
w czerwcu w Łączniku przebywała 23.oso-
bowa grupa uczniów z zaprzyjaźnionej gminy 
niemieckiej w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Łączniku wraz z dwoma opiekunami. 
Goście zakwaterowani byli w domach łącznic 
kich przyjaciół. Pobyt sfinansowany został 
ze środków zewnętrznych. Koordynatorem 
tegorocznego pobytu w ramach wymiany 
międzyszkolnej był dyrektor Janusz Siano 
z  Łącznika, a kierownikiem wymiany nauczy-
ciela języka niemieckiego Dorota Haberecht. 
Do realizacji zadań włączyły się wszystkie 
nauczycielki germanistki.
 Uczniowie z  Marienheide wraz z  opie-
kunami odwiedzili gospodarstwo agrotu-
rystyczne pana Burosza i  Park Rozrywki 
i   Edukacji w Pokrzywnej. Dzieci uczestni-
czyły w  zajęciach edukacyjnych związanych 
z zawodami, które pragnęłyby wykonywać 

w  przyszłości. W  Muzeum Wsi Opolskiej 
w Bierkowicach poznały zanikający zawód 
kowalski. W  Gminnym Centrum Kultury 
dzieci z Marienheide i Łącznika uczestniczyły 
w spotkaniu z panią konsul z Konsulatu Nie-
mieckiego Sabiną Haake. Na spotkaniu z Anną 
Myszyńską dzieci rozmawiały o  sprawach 
związanych z zawodem pisarza. Odwiedziły 
również „Ustroniankę”, w ramach wycieczki 
zwiedziły zamek i park w Mosznej oraz stad-
ninę koni w tej miejscowości. Uczestniczyły 
także we wspólnym pikniku rodzinnym zorga-
nizowanym w Łączniku. Niezabrakło wspól-
nej zabawy, meczów piłki nożnej, konkurencji 
sportowo – rekreacyjnych i wspólnej dysko-
teki w szkole. Uczniowie z Marienheide prze-
bywali przez okres pięciu dni. Tu na miejscu 
nawiązały się nowe przyjaźnie. Goście odjeż-
dżali zadowoleni i pełni wrażeń. Wszystkim 
rodzicom, sponsorom oaz tym, którzy włą-
czyli się do uatrakcyjnienia programu pobytu 
gości w ramach wymiany szkolnej należą się 
od organizatorów słowa podziękowania.

Uczniowie z Marienheide 
w Łączniku
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• 15.05. Na trasie Smolarnia – Chrze-
lice 52– latek spowodował wypadek 
drogowy w wyniku którego motocy-
klista poniósł śmierć na miejscu.

• 18.05. w Białej sprawca lat 52 spo-
wodował wypadek drogowy, w wy-
niku którego kierująca rowerem do-
znała obrażeń ciała.

• 19.05. w Prężynie podczas załadun-
ku bydła obrażeń ciała doznał jeden 
z mieszkańców lat 39.

• 23.05. na skutek nieszczelności in-
stalacji gazowej w budynku miesz-
kalnym w Białej powstał pożar. Stra-
ty wyceniono na ok. 100 tys. zł.

• 11.06. w Olbrachcicach 48.letni spraw-
ca kierował samochodem po drodze 
publicznej w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu.

• 10.06. w Ligocie Bialskiej sprawca lat 62 
spowodował wypadek drogowy w wy-
niku którego dwie osoby zostały ranne.

W pierwszy weekend czerwca już 
po raz osiemnasty odbyła się 
Wystawa Twórców Ludowych 

i  Rzemiosła Artystycznego Pogranicza 
Polsko-Czeskiego. Jak co roku do Prudnika 
(na halę sportową przy ul. Łuczniczej) 
ściągnęli pasjonaci rozmaitych dziedzin (nie 
licząc oczywiście miejscowych wystawców).
 Mogliśmy podziwiać m.in. metalowe 
rzeźby, hafty krzyżykowe, spłaszczone 
butelki, smakowite chałwy (nie z tych 
sklepowych), rozmaite zioła i  kremy, 
a  także prace malarskie i  obrazki 

w drewnie wykonane techniką intarsji.
 Na zdj. stoisko Aliny Baumgart-
ner-Ośródki. Mieszkanka Miłowic 
prezentowała wyroby szydełkowe 
i  szyte, biżuterię, ozdoby z  drewna, 
zabawki i wiele innych smaczków. Nie 
brakowało torebek, zająców, deseczek 
z pozytywnymi tekstami, małych żabek, 
korali i szkatułek.
 Pani Alinie i wszystkim wystawcom 
życzymy dalszego rozwijania nietuzim-
kowych pasji!

BS

Przystąpienie do Stowarzyszenia 
Partnerstwo Borów Niemodliń-
skich to szansa na pozyskanie 

dodatkowych środków unijnych. 
Taką szansę dają zresztą wszystkie 
lokalne grupy działania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Będziemy 
należeć do dość dużego LGD, co 
przekłada się na większe fundusze, 
jakie będą dostępne dla wszystkich 
beneficjentów. 

 Zdecydowaliśmy się na przystąpienie 
do tej właśnie grupy głównie z dwóch 
powodów. Po pierwsze „Bory” realizują 
od pewnego czasu na terenie naszej 
gminy konkurs „Działaj Lokalnie”, 
w ramach którego małe organizacje 
czy grupy nieformalne mogą uzyskać 
dofinansowanie do 6000 zł. Objęli nas 
tym programem, mimo że nie byliśmy 
częścią obszaru, na którym w ramach 

Osi LEADER działali. Po drugie jest 
to znakomicie działający zespół ludzi, 
świetnie zorganizowanych, posiadających 
wizję i bardzo twórczych. Ich działalność 
nie ogranicza się jedynie do rozdawania 
środków (w tym okresie programowania 
w ramach tzw. „parasoli”) czy prowadze-
nia naboru i oceny wniosków; to także 
realizacja innowacyjnych przedsięwzięć, 
poszukiwanie innych niż unijne pieniędzy 
na osiąganie założonych celów. 
 Mnie osobiście cieszy też fakt, że LGD 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
szuka zupełnie innych form budowania 
relacji między grupami społecznymi; 
ich pomysły są bardzo innowacyjne – 
weźmy na przykład projekt „Derkacz”. 
Myślę, że LGD Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich jest zawsze krok przed 
innymi organizacjami społecznymi. 
Mam nadzieję, że już niebawem o ten 
„krok” będzie innych wyprzedzać także 
Gmina Biała.

16 maja w Publicznym Gimna-
zjum w Białej w ramach co-
rocznego Terenowego Dnia 

Sportu odbyły się międzyprzedmio-
towe zajęcia terenowe. Uczniowie 
kształcili swoje umiejętności poprzez 
zabawę. Niecodzienne wydarzenie 
miało miejsce na szkolnym boisku 
oraz przy wieży wodnej. Młodzież re-
alizowała zadania w czterech blokach 
tematycznych: humanistycznym, ję-
zykowo-społecznym, matematycz-
no-przyrodniczym i sportowym.

 W ramach zajęć bloku humanistycz-
nego uczniowie udali się na bardzo 
ciekawe spotkanie z panią Anną My-
szyńską – poetką, fotografem i śląską 
gawędziarką, które miało miejsce 
w przyjemnej, wiosennej atmosferze 
w pobliżu wieży wodnej. Na wstępie 
spotkania pani Anna serdecznie 
przywitała zgromadzonych gimnazja-
listów. Oznajmiła, że najwięcej radości 
sprawiają jej takie właśnie spotkania 
– z młodzieżą, czytelnikami. Poetka 
opowiadała dużo o  sobie, rodzinie 
i miejscu zamieszkania.
 Przedstawiła również kilka swoich 
dzieł, m.in. „Nie tylko po śląsku” oraz 
„Śląskie rozprawianie”. Przebieg spo-
tkania został okraszony odczytaniem 
przez Klaudię i Kacpra w gwarze śląskiej 
fragmentów utworów pani Anny. 
Ponadto pisarka mówiła o wybitnym, 
niemieckim pisarzu – Harrym Thürku, 
którego bardzo szanowała i  podzi-
wiała, a w szczególności o ostatniej 
jego powieści pt. „Sommer der toten 
Träume” („Lato umarłych snów”). 
Autor opisał prawdziwą historię pełną 
napięć i grozy, historię lata 1945 roku 
w swoim mieście rodzinnym – Prud-
niku. Ten najbardziej poczytny pisarz 
okresu powojennego w  ówczesnym 
NRD był autorem powieści (np. „Die 
Stunde der toten Augen”), opowiadań 
(m.in. „Nacht und Morgen”), reportaży 
i książek dla dzieci („Su-su von der 
Himmelsbrücke”). Dowiedzieliśmy 
się wiele o autorze – o jego najpopu-
larniejszych utworach, życiu: urodził 
się w Prudniku, tam też się kształcił, 

podczas II wojny światowej został 
powołany do wojska, po zakończeniu 
wojny powrócił do Prudnika, stamtąd 
uciekł do Niemiec (NRD) i rozpoczął 
działalność jako dziennikarz, w Korei 
doznał ciężkiego zatrucia gazem, 24 
listopada 2005 r. umarł po długiej 
i  ciężkiej chorobie w  wieku 78 lat. 
Autorka uświadomiła nam, jak ważne 
jest zachowanie śląskich tradycji 
i zwyczajów.
 Panią Annę Myszyńską zapa-
miętamy jako ciepłą i sympatyczną 
kobietę, a  spotkanie w  plenerze 
na długo pozostanie w  naszej pa-
mięci. Po takiej dawce regionalnej 
historii i wielu miłych wrażeniach 
z krótkiego pobytu w towarzystwie 
pani Myszyńskiej, młodzież udała 
się do szkoły na kolejne zajęcia.
 Organizatorzy zajęć bloku przy-
rodniczo-matematycznego wiedzieli 
jak zachęcić uczniów do myślenia, 
co dało się zauważyć podczas starannie 
rozwiązywanych zadań. W  części 
matematycznej gimnazjaliści oblicza-
li m.in. objętość szkolnej piaskownicy 
i wymiary drzew. Część przyrodnicza 
polegała na poruszaniu się za pomocą 
kompasu oraz poznawaniu roślin 
na terenie boiska szkolnego.
 W ramach zajęć bloku sportowego 
przeprowadzone zostały zawody mię-
dzyklasowe. Pierwsze klasy ochoczo 
wzięły udział w  wyścigach rzędów, 
drugie grały w  siatkówkę, a  trzecie 
w piłkę ręczną. Po ekscytujących roz-
grywkach uczniowie z zapałem podeszli 
do następnych zajęć – społeczno-języ-
kowych, w trakcie których doskonalili 
umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy oraz rozwiązywali zadania 
z języka angielskiego i niemieckiego.
 W ramach Terenowego Dnia Sportu 
odbył się także pokaz zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Modelarsko-Lot-
nicze Euroregionu Pradziad. Uczniowie 
mieli okazję podziwiać m.in. drony oraz 
szybowce. Przedstawiciel stowarzyszenia 
dużo opowiadał o swojej pasji. Z pew-
nością zaraził nią niejednego z uczniów.

Wiktoria Ernst i Marcelina Marczak

To nazwa kolejnego projektu zreali-
zowanego przez strażaków z OSP 
Chrzelice współfinansowanego 

przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.  
W projekcie wzięły udział Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze z Gminy Biała. Or-
ganizatorzy przygotowali różne ciekawe 
konkurencje , w których młodzi strażacy  
używali starego sprzętu strażackiego, 
między innymi ręcznej sikawki konnej, 
starej hydronetki czy starych skórzanych 
wiader. Zabawa była wspaniała, gdyż nie 
zabrakło niespodzianek, młodzież miała 

okazję przekonać się jak gaszenie pożarów 
wyglądało dawniej i dziś.  Dzieciaki były 
zadowolone nie tylko z osiągniętych 
wyników i niezapomnianych przeżyć ale 
również z otrzymanych nagród. Oprócz 
dyplomów każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal i kubek oraz słody-
cze. Nagrody i nie tylko sfinansowało 
Starostwo Powiatowe w Prudniku.
 Zarząd OSP Chrzelice dziękuje 
strażakom z Chrzelic za pracę włożoną 
w realizację tego projektu a uczestnikom 
za wytrwałość i wspaniałe humory. 

Co potrafią ludzkie ręce

Przystępujemy do stowarzyszenia 
Bory Niemodlińskie

Zabawa z historią

Gwara śląska, drony
i wymiary drzew
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Poetyckie spotkanie

W latach 2014-2015 przeprowadzony został remont elewacji remizy 
strażackiej w Olbrachcicach. W ramach tych prac wykonano ocie-
plenie zewnętrzne ścian oraz nową elewację. W ciągu dwóch ostat-

nich lat na prace remontowe wydatkowano 31.802 zł z funduszu sołeckiego. 
Całkowity koszt remontu wyniósł 35.095 zł.

Odnowiona remiza

W  dniach od 5 do 7 czerwca 
w Gminnym Centrum Kultury 
w Białej, w ramach działającej 

od 19 lat Kawiarenki Poetyckiej, zorgani-
zowano spotkanie poetów. Wzięli w nim 
udział: Teresa i Witold Hreczaniukowie 
z Gostomi oraz Anna i Piotr Myszyńscy 
z Białej i Jan Szczukek. Przybyli rów-
nież: Edmund Borzembski z Korfantowa, 
Edmund Działoszyński z Prudnika, Tade-
usz Soroczyński z Prężynki, a także twórcy 
z Opola, Nysy i dalszych okolic – przy-
jechała np. poetka z Lewina Kłodzkiego.

 Po spożyciu obiadu złożonego ze smacznej 
zupy z  „zieleniny” oraz kilku rodzajów 
pierogów z farszem uczestnicy spotkania 
zwiedzili kościół i zbrojownię joannitów 
w  Solcu, gdzie zgromadzono wiele hi-
storycznych eksponatów wzorowanych 
na wyposażeniu zakonników z XII wieku. 
Spotkali się z proboszczem Solca, ks. Piotrem 
Koziolem, który wiele pracy, także fizycznej, 
wkłada w upiększanie otoczenia świątyni.
 W sobotę proboszcz parafii, o.  Franciszek 
Bieniek, oprowadzał poetów po bialskim 
kościele, przedstawiając wiele interesujących 
informacji związanych m.in. z historią 
tego obiektu. Uczestnicy spotkania obej-
rzeli również fragmenty bialskich murów 
obronnych, zamek Prószkowskich i wieżę 
wodną. W GCK spotkali się (w godzinach 
popołudniowych) z Elżbietą Malik, która 
zaprezentowała wiele faktów związanych 
ze sposobami prezentacji utworów lite-
rackich. W niedzielę we własnym gronie 
poeci recytowali wiersze powstałe w czasie 
plenerowego spotkania oraz odwiedzili 
miejscowy cmentarz żydowski.

 Wiele pracy w  uświetnienie tego 
weekendu (np. w przygotowywanie dla 
uczestników, przez trzy dni, obiadów 
i poczęstunków) włożyła Teresa Kamie-
niecka-Hreczaniuk. Pomagał jej w tym 
ofiarnie mąż Witold.
 Gminne Centrum Kultury udostępniło 
salę, gdzie odbywały się spotkania oraz 
noclegi dla przybyłych z dalszych stron 
uczestników. W niedzielę podsumowano 
trzydniowe spotkanie poetów, wyjeżdżali 
oni do domów pełni miłych wrażeń. Nie 
sposób zaprezentować większości poetyckich 
utworów z literackich warsztatów. Przed-
stawiamy trzy z nich – autorami tekstów 
są Witold i Teresa Hreczaniuk z Gostomi 
i Edmund Działoszyński z Prudnika.

R. Nowak

Witold Hreczaniuk

Moje miasto

Dziś Biała piękniejsza
niż dawniej – to pewne.
Rynek zadbany
zapełnia się w święta.
Zamek na wzgórzu
przydaje świetności,
choć nie lśni w słońcu
jak perła.
Okolice zadbane –
kolorowe wioski.
Młodzi na zachodzie
układają życie.
Nowy edykt 
jest bardzo potrzebny.
Słyszę rżenie koni.
Otwierają bramy.

Edmund Działoszyński

Soleckie reminscencje

W górskim pejzażu wśród pól wyrasta
kościół wzniesiony przez Szpitalników –
Rycerzy Wschodu Świętego Miasta.

W Solcu wciąż tli się ryt Komandorii,
do dziś przetrwali tu Joannici,
żyją legendą, mitem historii,
a klimat sprzyja im znakomicie.

Jak płatnerz w zbrojach rozmiłowany
wykuwa miecze, sporządza kusze,
cały bez reszty sprawie oddany,
bo Joannitów posiada duszę.

Teresa Kamieniecka-Hreczaniuk

Miasto sprawiedliwych

Drzewa skrywają
bialską historię,
świetność kilku pokoleń
kupców, tkaczy...
Czas wygładził macewy
i płaczące trawy o porankach.
Oni wiernie czekają
trąb ostatnich.
Wsparci na ramieniu wzgórza
wypatrują Jerozolimy.
W Mieście Sprawiedliwych
po nich tylko cisza.
Czy świetności przeszłość

wskrzeszą ci, co żyją?

TERMINY WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
18 LIPIEC – Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, 
Śmicz, Wasiłowice, Grabina, Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, 
Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik
25 LIPIEC  – Łącznik, Chrzelice, Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, 
Ligota Bialska, Otoki, Radostynia
1 SIERPIEŃ – Miasto Biała, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miasto Biała: Rynek, 
Armii Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki do nr 14, Szkolna i 1 Maja 
oraz budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ul. Robotniczej
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Horst Nowrot, ur. 1952 r., zm. 17.05.2015 r., zam. Ligota Bialska
Józef Neiner, ur. 1953 r., zm. 18.05.2015 r., zam. Chrzelice

Jerzy Witor, ur. 1955 r., zm. 18.05.2015 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka
Jerzy Osiewacz, ur. 1943 r., zm. 22.05.2015 r., zam. Radostynia

Herbert Polak, ur. 1939 r., zm. 25.05.2015 r., zam. Otoki
Karol Witor, ur. 1940 r., zm. 26.05.2015 r., zam. Brzeźnica

Kazimierz Olajossy, ur. 1949 r., zm. 26.05.2015 r., zam. Biała
Berta Reschka, ur. 1926 r., zm. 28.05.2015 r., zam. Olbrachcice
Waltrauda Honcia, ur. 1959 r., zm. 29.05.2015 r., zam. Łącznik

Anna Gaier, ur. 1938 r., zm. 02.06.2015 r., zam. Pogórze
Anna Piecha, ur. 1932 r., zm. 06.06.2015 r., zam. Grabina

„Odszedłeś cicho i bez pożegnania,
jak Ten, co nie chce swym odejściem smucić,

jak Ten, co wierzy w chwili rozstania,
że ma niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom ceremonii 
pogrzebowej naszego Męża, Taty i Dziadka ś.p. Kazimierza Olajossy.
Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za wyrazy współczucia, 

życzliwości, wsparcia i łączności w bólu w tak trudnym dla nas czasie.
Serdeczne Bóg Zapłać za modlitwę w intencji Zmarłego.

Podziękowania kierujemy do dr Anny Pohl za wieloletnią opiekę 
medyczną nad Ojcem.

Z wyrazami szczerej wdzięczności Żona, Dzieci i Wnuki

Szkoła w Białej na wysokim poziomie
Pomoc nauczyciela wspomagającego

Ostatni z  tego cyklu artykuł 
chcemy poświęcić nauczy-
cielom wspomagającym. To 

ważne osoby dla naszych uczniów, 
którzy sami nie daliby sobie rady. W na-
szej placówce od 6 lat istnieją klasy in-
tegracyjne. Uczniowie z problemami 
funkcjonują w zwykłych klasach i mają 
przydzieloną dodatkową opiekę w po-
staci nauczyciela wspierającego.

– W  naszej szkole uczy się 10 uczniów 
z  orzeczeniem; maja one przyznanego 
nauczyciela wspomagającego – mówi wice-
dyrektor Joanna Macioł. Takich nauczy-
cieli zatrudniamy 4, są to panie: Małgo-
rzata Licznar, Alina Szulikowska, Joanna 
Kubik, Andżelika Niżyńska. Każda z nich 
jest wykształconym pedagogiem, przy-
gotowanym do pracy z dziećmi objętymi 
pomocą (w tym autystycznych) z niepeł-
nosprawnością intelektualną czy ruchową 
oraz z niedostosowaniem społecznym.
 Zapytałam nauczycieli, co ich zdaniem ozna-
cza w tym kontekście słowo „wspomagający”.
Małgorzata Licznar: – Wspierający, czyli 
pomagający podczas pracy, szczególnie 
w  sytuacjach trudnych, w  których uczeń 
sobie nie radzi z rozwiązaniem zadania czy 
problemu. Taki anioł stróż sprawujący opiekę 
i czuwający nad bezpieczeństwem. Wspiera-
jący to także pomagający w codziennym funk-
cjonowaniu w szkole tzn. w pójściu do toa-
lety, na stołówkę, do biblioteki, w nawiąza-
niu kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami.
 – Wspomagamy i  wspieramy naszych 
uczniów poprzez przygotowywanie dla nich 
ćwiczeń i pomocy dydaktycznych tak, aby 
dzieci zrozumiały przerabiany materiał. Ale 
wspieramy ich również poprzez diagnozę 
pedagogiczną, ocenę możliwości i predys-
pozycji, rozpoznanie ich potrzeb, gdyż jest 
to warunek efektywnej edukacji i rewalida-
cji – mówi pani Joanna Kubik.
 Nauczyciele wspierający są przez cały czas 
przy dzieciach, jeżeli sytuacja tego wymaga. 
Ale ich zadaniem jest też uczenie swoich 
podopiecznych samodzielności, dlatego też 
z czasem, czuwając nad dziećmi, dają im 
okazje do spontanicznych zabaw i budowa-
nia relacji z  innymi dziećmi. Nasze panie 
wspomagające są też ważnym „łącznikiem” 

pomiędzy dziećmi, rodzicami i nauczycie-
lami uczącymi. Ich zadaniem jest integrować 
działania wobec dziecka, zgłaszać problemy, 
chwalić uczniów za ich małe i duże sukcesy, 
rozmawiać o funkcjonowaniu dziecka poza 
szkołą. Często to oni wraz z wychowawcą 
uczą pozostałych uczniów zawierania zna-
jomości i nawiązywania przyjaźni z dziećmi 
niepełnosprawnymi.
– Dla nas ważne jest zrealizowanie zamie-
rzonego celu, który za każdym razem jest 
inny, tak jak różni są nasi podopieczni, każdy 
uczeń wymaga indywidualnej pracy – mówi 
pani M. Licznar. – Wspólnym celem jest 
natomiast dążenie do tego, aby każde z tych 
dzieci jak najlepiej funkcjonowało w życiu.
Pani Joanna Kubik: – Nauczyciel wspoma-
gający aktywnie uczestniczy w procesie inte-
gracji uczniów niepełnosprawnych ze spo-
łecznością szkolną. Jest swoistym koordy-
natorem w sprawach tolerancji i integracji 
dziecka z całą klasą. Zatem jego wpływ na suk-
ces wychowawczy i edukacyjny podopiecz-
nych, a także całej klasy może być niezwykły.
Praca nauczycieli wspomagających jest 
trudna i wymagająca. To wielka odpowie-
dzialność wobec dziecka i jego rodziców.
 – Coraz więcej dzieci posiada różnego 
rodzaje dysfunkcje – mówi pani Andże-
lika Niżyńska. – Każdy nauczyciel musi 
zatem stale poszerzać swoją wiedzę, aby 
móc sprostać wyzwaniom stawianym przez 
uczniów i  organizować różnego rodzaju 
formy pomocy pedagogicznej. Ważne, 
by nasi podopieczni, poza odnoszeniem 
sukcesów edukacyjnych, stawali się szczę-
śliwymi, wytrwałymi ludźmi, radzili sobie 
z negatywnymi emocjami.
 Mamy nadzieję, że naszym nauczycielom 
wspomagającym tego szczęścia i wytrwa-
łości nie zabraknie, że towarzyszyć będą 
naszym potrzebującym dzieciom z uśmie-
chem i cierpliwością.
 I  jak powiedziała pani Joanna Kubik, 
cytując znanego pedagoga Marię Grzego-
rzewską, myślą przewodnią nauczycieli 
wspomagających i wszystkich wychowaw-
ców dzieci niepełnosprawnych powinny 
być słowa: „Każdy ma prawo do szczęścia 
i swojego miejsca w społeczeństwie”, rów-
nież w społeczności szkolnej.

Magdalena Rubińska

Biała, ul. Opolska 18/1
REJESTRACJA tel. 691 785 050

USŁUGI
REHABILITACYJNE 

USŁUGI MEDYCZNE
GABINET KARDIOLOGICZNY

lek.med. Jarosław Bugajski
kardiolog

GABINET INTERNISTYCZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
spec. chorób wewnętrznych- krioterapia

- laseroterapia
- magnetoterapia

- ultradźwięki
- sollux
- masaż

- konsultacje
- ECHO serca
- Holter EKG

- Holter ciśnieniowy
- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe (test wysiłkowy)
- doppler tętnic

- konsultacje
- USG brzucha
- USG tarczycy

GABINET NEFROLOGICZNY
lek.med. Tomasz Szatny

nefrolog
- konsultacje
nefrologiczne

HIRUDOTERAPIA
leczenie pijawką lekarską
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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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

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

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

Regeneracja wyrobów z pierza. Pranie i czyszczenie kołder.
Oferujemy ręczniki dla firm.

Krzyżkowice 50, tel. 77/4360988, kom. 608 769 437
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Zawody Sportowo – Pożarnicze

Zawody Gminne

Zawody Młodzieżowe

W łącznej klasyfikacji pierw-
sze miejsce zajęła drużyna 
OSP z Pogórza, przed ze-

społami z Olbrachcic i Józefowa. 
Kolejne miejsca zajęły: OSP z Ligoty 
Bialskiej (4), z Chrzelic (5), z Prężyny 
(6), Z Górki Prudnickiej (7), z Łącz-
nika (8), z Ogiernicza (9), z Białej 
(10), z Nowej Wsi (11), ze Śmicza 
(12), z Gostomi (13), z Wilkowa (14) 
i z Grabiny (15). W zawodach drużyn 
żeńskich wystartowały tylko dwie 
drużyny. Zwyciężyła drużyna z OSP 
w Brzeźnicy przed drużyną z Po-
górza. W zawodach wzięły udział 
strażaczki z czeskich Vilcic, które 
uzyskały rekordowy czas w konku-
rencji bojowej – 24,19 sek. Należy 
jednak dodać, że używany przez nie 
sprzęt bojowy i regulamin zawodów 

jest odmienny od obowiązującego 
w naszym kraju.

Drużyny strażackie uczestni-
czące w zawodach otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, a zdo-

bywcy trzech pierwszych miejsc 
puchary oraz talony pieniężne na 
zakup sprzętu strażackiego. Na-
grody wręczał między innymi ko-
mendant PSP w Prudniku Mirosław 
Jelonek. Sędzią głównym zawodów 
był przedstawiciel prudnickiej PSP 
Mariusz Pieniążek. Wszystkim sę-
dziom oraz organizatorom zawo-
dów należą się słowa uznania za 
sprawny ich przebieg. Uczestnicy 
zawodów i widzowie na zakończe-
nie zostali poczęstowani smaczną 
tradycyjną grochówką.

31 maja na boisku sporto-
wym w Chrzelicach od-
były się gminne zawody 

sportowo-pożarnicze młodzie-
żowych drużyn. W zmaganiach 
wystąpiło dziesięć drużyn (w tym 
cztery dziewczęce) oraz – poza 
konkursem – młodzieżowa drużyna 
z czeskich Raclavic. Drużyny brały 
udział w konkurencjach sprawno-
ściowych na czas, a następnie mu-
siały wykazać się umiejętnościami 
w konkurencjach bojowych.

 W grupie chłopców zwyciężyła 
drużyna z Pogórza, drugie miej-
sce przypadło drużynie z Chrze-
lic, trzecie – zespołowi z Łącznika. 
Dalsze miejsca zajęli młodzi stra-
żacy z Ligoty Bialskiej i Nowej Wsi. 
W grupie dziewcząt pierwsze miej-
sce również przypadło drużynie 
z Pogórza, drugie zajęła Prężyna, 
trzecie – Nowa Wieś, a czwarte – 
Ligota Bialska. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc w obu kategoriach ude-
korowani zostali medalami.
 

Uchwałą Zarządu Miejsko–
Gminnego OSP w Białej kil-
kunastu strażaków otrzymało 

za swoją pracę odznaki:
• za 30-letni staż –  Andrzej Luda, 
Urszula Globisz i Józef Peszel,
• za 25-letni – Robert Globisz, Ry-
szard Pache, Karina Weicht i Adrian 
Kamionka,
• za 20-letni – Adam Gregarem, 
• za 15-letni – Leszek Brzostowicz, 
Magdalena Zoń, Krzysztof Grega-
rek, Marcin Roden, Marcin Ham-
pel, Józef Roden, Norbert Ofiera 
i Michał Luty,
• za 10-letni – Robert Jakubczyk, 
Patryk Hampel, Adrian Gregarek, 
Marcin Globisz i Grażyna Wolak.

 Na zakończenie zorganizo-
wano dla młodej publiczności za-
wody w formie wyścigów z prze-
szkodami.  
 Burmistrz Edward Plicko pogratu-
lował drużynom osiągniętych wyni-
ków, a organizatorom podziękował za 
sprawne przeprowadzenie zawodów.

R. Nowak

dok. ze str. 1

Zwycięska drużyna seniorów z Pogórza

Zwycięska drużyna chłopców z Pogórza

Drużyna żeńska z Vilcic Szef OSP w Brzeźnicy z wnukiemWręczanie odznaczeń

Zwycięska drużyna dziewcząt z Pogórza


