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Wymiana partnerska Artystyczny przegląd
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Tradycyjnie odbywający się co 
roku przegląd zespołów arty-
stycznych działających na tere-

nie bialskiej gminy odbył się w nie-
dzielę 5 czerwca. Organizatorzy po 
godzinie 12-tej z niepokojem ob-
serwowali gromadzące się nad Białą 
chmury deszczowe i odgłosy zbliża-
jącej się burzy. 

 Wkrótce zerwała się potężna ulewa, na 
szczęście krótkotrwała i już przed godziną 
czternastą zaświeciło słońce.  Pogoda 
okazała się więc łaskawa i  pozwoliła 
mieszkańcom na przybycie na miejsce 
organizacji imprezy – bialski Rynek. 

Atrakcji  dla dzieci, oprócz dmuchanych 
zjeżdżalni, toru tramwajowego, bandżi, kul 
wodnych, Tygryska i malowania twarzy, 
dzieci i dorośli mogli skorzystać z miejscowej 
gastronomii. Gminne Centrum Kultury 
zadbało o upominki dla wszystkich. Przed 
Urzędem Miasta i Gminy ustawiony był 
autobus, gdzie można było oddać krew 
dla potrzebujących. Zdecydowało się na 
to piętnastu mieszkańców. 
 Imprezę tradycyjnie już w  sposób 
perfekcyjny prowadził Joachim Kosz. 
Wśród uczestników dostrzegliśmy księży 
kamilianów z miejscowej parafii – o.o. 
Waldemara Wołowskiego i  Macieja 
Kosteckiego. 

Festyn w Gostomi
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Sesja absolutoryjna

14 czerwca odbyła się kolejna, 
XVI sesja Rady Miejskiej 
w Białej. W czasie obrad roz-

patrzono sprawozdanie burmistrza 
z wykonania budżetu gminy za 2015 
rok. Sprawozdanie to wraz z ze spra-
wozdaniem finansowym zostało jed-
nogłośnie przyjęte przez radnych. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Ko-
misji Rewizyjnej Rady i uchwałą Re-
jonowej Izby Obrachunkowej radni 
udzielili absolutorium bialskiemu 
burmistrzowi za 2015 rok.

 W czasie obrad podjęte zostały uchwały 
w sprawach:
–  zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
–  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2016 – 2028,
–  zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

w wysokości 600.000 zł z przeznacze-
niem na realizację zadania „Budowy 
drogi na ulicy Kilińskiego w Białej”,

–  udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Prudnickiemu z przeznaczeniem 
na realizację zadania na przebudowę 
chodnika w miejscowości Chrzelice 
(dotacja) 50 proc. wartości realizacji 
zadania,

–  regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Biała,

–  określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług i zakresu 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów,

–  ustalenia wysokości stawek opłat 
z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i  ochroną 
dróg dla dróg gminnych na terenie 
miasta i gminy Biała.

 Rada podjęła uchwałę na wniosek 
Klubu Radnych Alternatywa dla Białej, 
KWW Henryka Małka i Nasza Ziemia – 
o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Biała Andrzejowi 
Bania – kierownikowi Posterunku Policji 
w Białej za ofiarność i zaangażowanie 
w czasie czterdziestoletniej pracy w Policji.
 Na wniosek radnych Mniejszości 
Niemieckiej , Naszej Ziemi i  SLD 
przyznanie z okazji 70-lecia działalności 
dla LKS Polonia Biała, za długoletnią 
działalność sportową odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”. 
 Podjęte ponadto uchwały w sprawie:
–  zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz 
podatku  leśnego od osób fizycznych 
w  drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów, wysokości wynagrodzenia 
za inkaso,

–  zarządzenia poboru opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
w drodze inkasa.

 Na zapytanie w  formie sondażu 
przewodniczący Rady zwrócił się o opinię 
w sprawie przyznawania na inwestycje 
drogowe realizowane przez powiat pru-
dnicki dofinansowania. Między innymi 
dotyczyć to ma budowy drogi na odcinku 
Górka Prudnicka – Pogórze, a w dalszej 
kolejności Górka Prudnicka – Biała. 
Szczegóły w tej sprawie opublikujemy 
po otrzymaniu protokołu z sesji.

(n) 

Fotograficzna wystawa
W okresie od 6.05. do 30.06. w Gminnym Centrum Kultury 
w Białej czynna była wystawa czarno–białych zdjęć 
fotografika Marka Doskocza pt. Krajobraz miejski.

Za 2015 rok dochody gminy zostały zrealizowane w wysoko-
ści 32.516.475,20 zł tj. 99,8 % planu. Wydatki budżetowe 
gminy wykonano na kwotę 31.127.692,04 zł, co stanowi 

93,9 %. Przy analizie budżetu gminy zwrócono uwagę, że na koniec 
2015 r. kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa 
od zrealizowanych wydatków o 1.388.062,82 zł, co oznacza nad-
wyżkę budżetową w tej kwocie.

Uchwała nr 4/2016
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej

z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446,) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w składzie:

1. Maria Moszczeńska – przewodniczący
2. Lidia Cziomer – zastępca przewodniczącego

3. Gabriela Neugebauer – członek
4. Aneta Płachta – członek

uchwala, co następuje:
§ 1

Pozytywnie opiniuje wykonanie przez Burmistrza Białej budżetu gminy w roku 2015.
§ 2

Wnioskuje do Rady Miejskiej w Białej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Białej z wykonania budżetu gminy za rok 2015.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Jak nasze starki leczyły oparzenia

Dzieci wdycki coś narobioł, kajś se 
skaleczoł, abo łoparzoł. Łojcowie 
patrzoł roboty przy żniwach, a dzieci 

se grajoł i jak padajoł z graczki przyjdoł 
płaczki. Terołz to lecoł drabko do dołchtora, 
jak se dziecku abo starszy kajś łoparzy. Ale 
nasze starki wiedziały i bez dołchtora iż 
pierwsze co trza zrobić to łoparzono rałka 
abo noga trza wrazić do zimnej wody, abo 
robić umszlagi z zimnej wody i tak długo 
to robić, aż przestanie boleć. Nołgorzej jak 
dziecko boło feste łoparzony, a doma nie mieli 
wanny abo prysznicu, bo kto tał na wsi mioł 
takie rzeczy, to jyno polyjwali zimnoł wodo 

dziecko coby ulżyć mu w cierpieniu, aż przyszła 
fachowoł pomoc. Bo pod zimną wodą robią 
se mynsze pałchyrzy i skóra se lepszy goji.
 Dzieci też czałsto wleciały do jakiegoś 
garca z gorkoł wodoł, co stał w kuchyni przy 
biciu świni abo przy praniu. Czałsto też przed 
kompani, jak muter se jyno łobróciły, to już 
dziecko mogło se zrobić krzywda.
 W starych poradnikach domowych 
pisali też o mydle, że jest bardzo dobre 
na łoparzone miejsca i insze bolonczki. 
Trza boło zeszkrobać konsek szarego mydła, 
takiego do pranioł (kernseifa) rozpuścić go 
na takoł małcza, pomazać putno i to putno 
położyć na bolonce miejsca. Nierołz i samyj 
tyj mydła szło wygojić łoparzenia, jak nie 
boły wielkie.
 Samach tak nigdy nie robiła, alech wi-
działa w szpitalu jak starszoł siostra to robiła 
na bolonczki, co se bardzo spórno gojyły 
i żołdnoł maść nie pomołgała. To mydło 
jednak pomogło. Byście nie uwierzyli, ale 
niedołwno znajomoł kobieta przytrzasły 

dwierza łod chlywa na noga. Takoł szpetnoł 
ji se ta bolonczka zrobiła, noga łopuchła, 
dołchtór już jej musiał dać tablety, bo to se 
wszystko tak zapołlyło, a to jednak nie 
chciało se gojić. I wtedy jej też doradził 
coby z tyj mydła probiyrowała. Bez wojna 
to nasi muter se sami warzyli szary mydło, 
nie wiał wiela tych kości wciepli do tygo 
garca, pamiantoł jyno, iż takoł gałstoł zołza 
wylołli na małoł blaszka łod kołocza. Jak 
to prawie łostygło, pokrołli to na kołski. 
Mydło fajnie wonijało, bo ujek haptykołż 
posłali mutrze do tego jakieś pachnidło
 Tak iż ło medycynie ludowej wert 

jest richtich pamiałtać. Dobrze też jest 
na łoparzenia zimne kompresy z rumku 
abo nołgietek przykłołdać. Ale jakbyście se 
jyno palec łoparzyli, to też pierzyńsko boli, 
to wraźcie go do garca ze mołkoł kartoflano, 
tyj to w żołdnyj ślonskiej rodzinie nie 
brachuje skuli tych klusek. Ale też był taki 
czas, co wszyscy pamiałtomy, iż w naszych 
sklepach już niewiela boło, a kartofelmejlu 
też. Pamiałtoł iżech jechała rołs na jakiś fajer 
do rodziny mojego chopa i jak wdycki tał 
miałach zrobić sląskie kluski do łobiadu. I choć 
mołki kartoflanej my nie miały, to natarły 
my pół ajmra kartofli, tak jak na placki, 
przecisły to bez mieszek i jak se ta woda 
łod kartofli w tyj garcu odstoła, zloły my joł, 
a mołka łostała na dole i na kluski stykło.
 Doma muter robili kluski jyno ze mołki 
pszennej, a kartoflano brali jyno do szkrobie-
nioł prania. Kluski robili wielkie jak kraple, 
a jak jakaś łostała, to na wieczór przekrołach 
ją na pół, pomazała masłał, posoliła i zjadła 
– ale to smakowało. Terołz to już nie wiał 

jakie malutkie majoł ty kluski robić. Jeszcze 
robioł poszczodku takoł duczka, coby se tał 
zołza zbierała.
 No i zajś zjechała na kluski zamiast jeszcze 
wom powiedzieć iż mołka kartoflana też jest 
dobra na grzybica, to jest na zaparzone szpary 
miydzy palcoma u nogów. Mie zaś starka 
nauczyli zeskrobać z chleba ta spieczonoł 
mołka i posuć miedzy palce. Piyrwyj se tał 
w lato grzybica nie dzierzała, bo se boso 
lołtało. Bestusz terołz dochtorzy od skóry, też 
radzą swoim pacjentom, coby jak najwięcej 
boso chodziyli w lato i w ciepłyj piołsku, a ci 
co nie mogą kajś jechać nad morze mogom 
cały rok doma chodzić w rubych zokach 
a nie w papuciach, abo w tych adidasach, 
co tak parzoł. Mogoł tyż rołz na tyjdzień 
podgrzołć garniec biołego piołsku w rurze 
i wsuć do misy i deptać w nij ze sztwierć 
godziny, przegonioł wtedy kożdoł grzybica.
Joł cały czas używoł szary mydło, choć 
w sklepach boła jyno jydna sorta
Terołz jest ich już wiałci, bez chemii i perfum, 
wszystko naturalny. 

Wymiana partnerska

Benefis Anny Myszyńskiej
Benefis z okazji Jubileuszu 85 rocznicy urodzin Anny Myszyńskiej
30 czerwca 2016 godz.18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Białej
W programie uroczystości: • wystawa fotogramów z życia Pani Anny 
Myszyńskiej • wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych • część 
artystyczna w wykonaniu Studia Piosenki oraz Teatru 123 działających 
przy GCK w Białej • wystąpienie Jubilatki • poczęstunek

Gminne 
inwestycje 
2016 
 Wyłoniony został wykonawca w ra-
mach przetargu  na dokończenie budowy 
drogi w Wilkowie. Zadanie to zostanie 
dofinansowaniu ze środków Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.
 Urząd Gminy przystąpił również do 
organizowania przetargu na budowę 
boisk sportowych i zaplecza socjalnego 
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Białej. W ramach tego zadania przewiduje 
się budowę boiska do piłki nożnej, kort 
tenisowy ze sztuczną nawierzchnią oraz 
boiska wielofunkcyjnego oraz budowę 
budynku socjalnego (szatnie, prysznice, 
przebieralnie  itp. o powierzchni ok. 100 
m kw. W przyszłości planuje się na terenie 
przyszkolnym budowę ogrodzonej siłowni. 
Na realizację tego ambitnego zadania 
pozyskano dofinansowanie ze środków 
Ministerstwa Sportu w  wysokości 25 
procent wartości inwestycji (642 tys. zł.). 
W pierwszym etapie budowy planowane 
jest powstanie jeszcze w 2016 r. boiska 
do piłki nożnej. W  latach 2017–2018 
planowana jest budowa nowej drogi 
na ulicy Kilińskiego pod warunkiem 
przyznania dotacji w ramach PROW.
 W  ramach środków przyznanych 
sołectwu Chrzelice na organizację 
gminno-powiatowych dożynek, 30 
tys. zł. przeznaczonych zostanie na 
dofinansowanie budowy chodnika na 
drodze powiatowej w tej miejscowości, 
a 20 tys. zł. na modernizację zaplecza 
przy wiacie rekreacyjno-sportowej na 
miejscowym boisku. Między innymi 
planuje się doprowadzenie mediów.
 W 2016 r. planuje się przystąpienie 
do kilku innych kosztownych inwestycji, 
o których w miarę ich wdrażania poin-
formujemy czytelników na łamach „PB”. 

PODZIĘKOWANIE
Wyrazy serdecznego podzięko-
wania za przesłane przez Pana 
Burmistrza życzenia z okazji 
moich urodzin składa Jubilat 
Franciszek Sowa z Białej, jedno-
cześnie życząc Panu dużo zdrowia 
i wszystkiego najlepszego.

W  dniach od 12.06. 2016 
do 17.06.2016 roku odbył się 
kolejny wyjazd naszej mło-

dzieży w ramach wymiany uczniów 
z Publicznego Gimnazjum w Łącz-
niku i Białej do Marienheide, miasta 
partnerskiego Gminy Biała.

 Na wymianę pojechało osiemnastu 
uczniów z  Gimnazjum w  Łączniku oraz 
pięciu z  Gimnazjum w  Białej, kierownik 
wycieczki Monika Helfeier oraz dwóch opie-
kunów Katarzyna Litwin oraz Nikola Krupa.
 Przewodnią tematyką tegorocznej 
wymiany była orientacja zawodowa. Wyjazd 
miał na celu pomóc uczniom w pozyskiwa-
niu i stosowaniu informacji, związanych z ich 
rozwojem osobistym, społecznym i eduka-
cyjnym. Uczniowie wzmocnili swoje prze-
konania o słuszności inwestowania w wła-
sny rozwój. Podczas pobytu grupa młodzieży 
zwiedziła dwie bardzo dobrze prosperujące 
firmy: VOSS i JOKER zatrudniające do kil-
kuset pracowników. Poznała kolejne etapy 
rekrutacji nowych pracowników. Przedsta-
wione zostały poszukiwane zawody. Podczas 
zwiedzania firmy można było dowiedzieć się 
jakie predyspozycje powinien posiadać nowy 
pracownik na określonym stanowisku i jak 
ważna jest ukierunkowana edukacja i pod-
jęcie studiów, dających jeszcze szersze moż-
liwości w zatrudnieniu. Spotkania w firmach 
były bardzo ciekawe, dobrze zaplanowane, 
urozmaicone wieloma prezentacjami multi-
medialnymi i wycieczkami po firmie. Orien-
tacja zawodowa to nic innego jak całokształt 
zabiegów wychowawczych mających pomóc 
młodzieży w samodzielnym i uzasadnionym 
wyborze zawodu. Wymiana pozwoliła nam na 
poszerzenie wiedzy uczniów w tym zakresie.

 Atrakcją dla uczniów był popołudniowy 
wyjazd na basen oraz wspólny grill z nowo 
poznanymi uczniami partnerskiej szkoły 
w Marienheide. Młodzież miała możliwość 
wspólnej integracji, doskonalenia sprawności 
językowej, przełamania barier językowych, 
zapoznania się z inną kulturą, innymi zwycza-
jami panującymi zarówno w szkole, jak rów-
nież w rodzinach uczestniczących w wymia-
nie uczniowskiej. Zostaliśmy zaproszeni do 
ratusza, gdzie bardzo serdecznie przywitał 
nas burmistrz Marienheide, który mile wspo-
minał tegoroczny pobyt w Białej.
 Ważnym punktem wymiany była cało-
dniowa wycieczka do Kolonii, gdzie zwie-
dzaliśmy wiele ciekawych miejsc, przede 
wszystkim słynną Katedrę w Kolonii, tzw. 
Kölner Dom. Najwyższa katolicka świą-
tynia na świecie, najważniejszy kościół 

Niemiec, przez dziesięć lat najwyższy 
budynek świata, jeden z najbardziej zna-
nych przykładów gotyku. Nie sposób jej 
nie zauważyć. Potężne, ponad 157-metro-
wej wysokości wieże widać z daleka. Cie-
kawym punktem programu, który na 
długo pozostanie w naszej pamięci był 
także rejs statkiem po Renie.
 Wymiana uczniowska była możliwa dzięki 
wsparciu finansowemu ze strony PNWM 
w Warszawie. Mamy nadzieję na kontynu-
ację tej wymiany młodzieży polsko-niemiec-
kiej, bowiem w przyszłym roku będziemy jej 
gospodarzami. Tego rodzaju wyjazdy są naj-
lepszą metodą rozwijania kompetencji języ-
kowych uczniów. Wymiana rozwija u mło-
dzieży otwartość na inne kultury i zwyczaje.

M. Helfeier

Dzień Dziecka
w Bibliotece.

Z  okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka, Biblioteka Miej-
ska w Białej gościła dzieci z klas 

pierwszych Szkoły Podstawowej 
w Białej.

 Podczas spotkania dzieci zapoznały się 
z podstawowymi zasadami zachowywania 
się w bibliotece, dowiedziały się również 
jak wygląda praca bibliotekarza i jakie 
książki znajdują się na półkach.
 Dzieci z uwagą wysłuchały wiersza 
Juliana Tuwima pt. “Rzepka”, podczas 
którego wcielając się w postacie z wiersza 
„wyrwały rzepkę”.
 Bardzo chętnie wzięły udział w zaba-
wie wymyślając wspólnie opowiadanie 
o krasnoludku, wykazując się niesamowitą 
wyobraźnią.
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17 kwietnia 2016 r. Erna i Edward 
Puchałowie z Miłowic ob-
chodzi l i  sześćdziesiątą 

rocznicę ślubu.

 85 –letni pan Edward od urodzenia 
mieszka w Miłowicach. Rodzice Edwarda 
posiadali ponad dwudziestopięcio 
hektarowe gospodarstwa rolne, które 
na ówczesne czasy było jednym z naj-
większych w okolicy. Pracy było wiele 
– mówi nasz rozmówca, zważywszy 
na to, że większość prac polowych była 
wykonywana ręcznie. Młody Edward 
uczęszczał do szkoły w rodzinnej wsi, 
a w czasie wojny do szkoły w Kolnowicach, 
ponieważ nauczyciel z Miłowic został 
powołany do wojska. Jego osiemdzie-
sięciojednoletnia żona Erna mieszkała 
z rodzicami w sąsiedniej wsi – w Śmiczu, 
a jej rodzice byli również rolnikami.
 Erna i Edward poznali się na weselu 
u kuzyna Edwarda w Śmiczu. W 1954 
roku Edward wrócił do rodzinnego 
domu po odbyciu służby wojskowej. 
Po dwóch latach – w 1956 r. postanowili 
się pobrać. Przyjęcie weselne zorgani-
zowano w nieistniejącej już restauracji 

u  Wybrańca w  rodzinnej wsi żony. 
Po ślubie zamieszkali w  rodzinnym 
domu Edwarda, gdzie prowadzili 
gospodarstwo rolne. Pan Edward wspo-
mina, że wówczas rolnik musiał ciężko 
pracować w  gospodarstwie. Obecnie 

wiele prac wykonywanych jest mecha-
nicznie, wysiłek więc znacznie mniejszy.
 Puchałowie wychowali ośmioro 
dzieci – czterech synów i cztery córki. 
Najstarszym jest syn Józef, najmłodszym 
Jan. Nie żyje drugi z kolei syn Edward. 

Obecnie dzieci mieszkają w różnych 
miejscowościach. Najstarszy Jan 
mieszka z rodziną w Rudziczce, Eryka 
za Żywcem, Bernard w Białej, Honorata 
w Śmiczu, Elżbieta w Prudniku, a Be-
ata w Berlinie. Tylko najmłodszy Jan 
pozostał w Miłowicach, gdzie przejął 
schedę po rodzicach. Puchałowie mają 
23 wnuków i prawnuków. Najstarszy 
prawnuk – syn Józefa – ma ponad 
30 lat. Dzieci, wnuki i  prawnuki 
odwiedzają jubilatów w Miłowicach. 
Najbliższa i dalsza rodzina przybyła 
do rodziców, z  jubileuszowymi 
życzeniami 17 kwietnia z okazji ich 
sześćdziesiątej rocznicy małżeństwa. 
Jubileuszowe przyjęcie odbyło się 
w bialskiej restauracji „Pod Łysą”.
 Pan Edward wspomina, że najko-
rzystniejszym dla polskiego rolnictwa 
był okres za czasów Gierka. Obecnie 
Puchałowie trochę chorują, zdrowie już 
nie to co kiedyś. Ciężka praca na roli 
i wiek rządzą się swoimi prawami. 
Dlatego życzeniem dostojnych Jubilatów 
jest to, aby zdrowie dopisywało im 
jak najdłużej. 

60 wspólnych lat

Szkolny
piknik rodzinny

Tegoroczny piknik rodzinny odbył 
się w  sobotę 4 czerwca na terenie 
boisk Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Białej. Został zorganizowany przez 
dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne i Radę 
Rodziców. W szkolnej hali gimnastycznej 
przeprowadzono rozgrywki w piłkę nożną, 
a także w siatkówkę, w bingo; dla najmłod-
szych dzieci przygotowano natomiast wyścigi 
na traktorkach. 
 Odbyły się również zawody w  jeździe 

przez tunel na czas; były też rzuty kostką 
na punkty i inne atrakcyjne zajęcia, w tym 
malowanie twarzy. Na festynowe imprezy 
przybyły dzieci i ich rodzice. Z myślą o swo-
ich pociechach przygotowali poczęstunek 
(kawą i napojami chłodzącymi oraz sma-
kowitymi ciastami). Chętni mogli spróbo-
wać swoich sił wokalnych w ramach kara-
oke. Kolejny piknik dostarczył zatem wielu 
przyjemnych wrażeń jego uczestnikom.

R. Nowak

Zarząd ,,Wodociągów i Kanalizacji’’ w Białej Spółka z o.o. informuje:

Taryfa za m³ dostarczonej wody z urządzeń wodociągowych w Gminie Biała

Grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena za 1 m³ netto
• gospodarstwa domowe 
• odbiorcy przemysłowi 
• pozostali

• cena za dostarczoną wodę
• stawka opłaty abonamentowej
• opłata za podlicznik

• 3,42 zł/m³
• 5,50 zł/odb./m-c
• 3,50 zł/odb./m-c

Określona powyżej opłata abonamentowa na 2016/2017 r., zgodnie z par. 13 ust. 3 i 4 rozpo-

rządzenia pokrywa koszty gotowości (nie przekraczają 15% kosztów ogółem). Stała opłata 
abonamentowa jest stosowana zarówno dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomie-
rza głównego, a także odbiorców rozliczanych wg. przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt).

Taryfa za m³ odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Biała

Grupa odbiorców Cena za 1 m³ ścieków Opłata abonamentowa
• gospodarstwa domowe 
• odbiorcy przemysłowi 
• pozostali

8,05 zł/m³
(netto) 6,00 zł/m-c

Do cen i stawek wyżej wymienionych opłat dolicza się podatek od towarów i usług.

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki
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Przyłapani na czytaniu

Przedszkolny Dzień Dziecka

Złote gody
Dorota i Klaus Otte
zamieszkali w Białej
ślub: 18.06.1966 r.

Od ośmiu lat z okazji Dnia 
Dziecka odbywa się prze-
gląd twórczości dziecięcej, 

w którym biorą udział dzieci z przed-
szkoli na terenie bialskiej gminy.

 W tegorocznym przeglądzie, który tra-
dycyjnie odbywa się w Sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego w Białej, wzięło udział 
dziesięć grup dziecięcych z przedszkoli w: 
Białej, Prężynie, Gostomi, Solcu, Ligocie 
Bialskiej i  Śmiczu. Poszczególne grupy 
zaprezentowały na scenie piosenki i tańce 
przygotowane pod kierunkiem nauczycie-

lek: Urszuli Handermander, Eweliny Pikuly, 
Małgorzaty Karmelity, Renaty Postawy, 
Darii Madzi, Urszuli Gajer, Marzanny 
Schirmeisem, Joanny Jędrzejczak, Haliny 
Mularczyk i Ireny Kocik.
 Burmistrz Białej Edward Plicko wraz 
z życzeniami przekazał dla dzieci kilku-
kilogramową paczkę słodyczy. Na zakoń-
czenie imprezy podziękowania oraz 
wyrazy uznania dla nauczycielek, które 
przygotowały dziecięce występy, złożyli: 
burmistrz i dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego Lesław Czerniak.

R. Nowak

Przyłapani na czytaniu to polska 
edycja programu „Get Caught 
Reading” – kampanii prowadzo-

nej w wielu krajach Unii Europejskiej.

 Jej zadaniem jest promowanie 
książek i czytelnictwa poprzez ogólnie 
dostępne media. W Polsce partnerem 
programu jest Polska Izba Książki. 
Kampania przyjmuje założenie, że czy-
tanie to przyjemność. Jej celem jest 
zachęcenie coraz szerszej rzeszy ludzi 
do częstszego sięgania po książkę.
 PBW w  Opolu już od ośmiu lat 
przyłącza się do kampanii organi-
zując kolejne edycje wojewódzkiego 
konkursu fotograficznego „Przyłapani 
na czytaniu”. Uczestnikami konkursu 
zgodnie z regulaminem są mieszkańcy 
Opola i regionu.
 Tematem fotografii jest czytanie, a do-
kładnie osoba „przyłapana” na czytaniu.

 6 maja b.r. w PBW w Opolu odbyło 
się posiedzenie komisji konkursowej 
w  składzie Dagmara Kawoń-Noga 
– dyrektor PBW w  Opolu, Piotr 
Chrobak – artysta fotograf, Michał 
Nowik – wiceprezes Opolskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, Kata-
rzyna Hermasz – Wydział Edukacji 
i Promocji PBW w Opolu.
 Na konkurs wpłynęło 50 fotografii 
zgłoszonych przez 24 uczestników.
 W oparciu o kryteria zawarte w re-
gulaminie komisja wyłoniła laureatów 
konkursu: I  miejsce Sandra Balcer 
– Publiczne Gimnazjum W Białej, II 
miejsce Sandra Ludwig, III miejsce 
Małgorzata Polak
 Wyróżnienia: Katarzyna Bożek – PG 
w Białej, Sandra Brehmer – PG W Białej, 
Jędrzej Lisiak.
 Serdecznie gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów!

Harmonogram wywozu odpadów 
2016 Gmina Biała

Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina

miesiąc niesegregowane od-
pady komunalne

odpady segregowane
Suche (pojemniki) Popiół

Lipiec 11, 25 4, 18 -
Sierpień 8, 22 1, 16, 29 1
Wrzesień 5, 19 12, 26 -

Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, 
Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik

miesiąc niesegregowane 
odpady komunalne

odpady segregowane
Suche (pojemniki) Popiół

Lipiec 12, 26 5, 19 -
Sierpień 9, 23 2, 16, 30 2
Wrzesień 6, 20 13, 27 -

Łącznik, Chrzelice

miesiąc niesegregowane 
odpady komunalne

odpady segregowane
Suche (pojemniki) Popiół

Lipiec 13, 27 6, 20 -
Sierpień 10, 24 3, 17, 31 3
Wrzesień 7, 21 14, 28 -

Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia

miesiąc niesegregowane od-
pady komunalne

odpady segregowane
Suche (pojemniki) Popiół

Lipiec 14, 28 7, 21 -
Sierpień 11, 25 4, 18 4
Wrzesień 8, 22 1, 15, 29 -

miasto Biała, Spółdzielnia Mieszkaniowa – odbiorcy indywidualni, budynki prywatne

miesiąc niesegregowane 
odpady komunalne

odpady segregowane
Suche (pojemniki) Popiół

Lipiec 1, 15, 29 8, 22 -
Sierpień 12, 26 5, 19 5
Wrzesień 9, 23 2, 16, 30 -

miasto Biała ul.: Rynek, Armii Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka 
do nr. 24, Szkolna i 1 Maja oraz budynki wielorodzinne zlokalizowane w Łączniku przy 
ul. Robotniczej – budynki komunalne oraz wspólnoty

miesiąc niesegregowane 
odpady komunalne

odpady segregowane
Suche (pojemniki) Popiół

Lipiec 1, 8, 15, 22, 29 8, 22 -
Sierpień 5, 12, 19, 26 5, 19 5
Wrzesień 2, 9, 16, 23, 30 2, 16, 30 -

Informujemy Państwa, że odbiór odpadów nastąpi w godzinach: 6:00-22:00, po-
jemniki z odpadami nie zabrane z powodu zbyt późnego ich wystawienia prosimy 
wystawić w następnym terminie.
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Festyn w Gostomi

dokończenie ze str 1

Nad całością przebiegu imprezy 
czuwał dyrektor GCK Rafał 
Magosz. Obecny był również 

burmistrz Białej Edward Plicko. Każda 
występująca na scenie grupa śpiewacza.,ta-
neczna i muzyczna otrzymała pamiątkowe 
dyplomy za udział w imprezie. Na scenie 
wystąpili uczestnicy zespołów działających 
przy Gminnym Centrum Kultury, a także 
z innych miejscowości. Nie zabrakło wśród 
występujących mażoretek, wokalistów ze 
Studia Piosenki prowadzonych przez Iwonę 
Preusner, zespołu Fermata – prowadzonego 
przez Anitę Bąk, grupy tanecznej Stars 
prowadzonej przez Aleksandrę Hinderę 

i mającej na swym koncie liczne sukcesy 
krajowe i zagraniczne. Wystąpili również 
gitarzyści prowadzeni przez Stanisława 
Michałowskiego, chóry „Zgoda” z Chrzelic 
i Neudorfer z Nowej Wsi, grupa grająca na 
bębnach afrykańskich prowadzona przez 
Roberta Jakóbczaka, instrumentaliści pod 
kierunkiem Damiana Weinkopfa oraz 
znani wszystkim monocykliści z Chrze-
lic. Na zakończenie imprezy wystąpiła 
Bialska Orkiestra Dęta pod kierunkiem 
kapelmistrza DamianaWeinkopfa, która 
w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia 
działalności. 

R.Nowak

Artystyczny przegląd

W sobotnie, słoneczne  popo-
łudnie 18.06.2016 na placu 
przy Szkole Podstawowej 

w Gostomi zagościła miłość, radość 
i zadowolenie. 

 W  takiej atmosferze przyszło nam 
świętować uroczystość poświęconą ro-
dzinie. Zarówno rodzice dzieci szkolnych 
jak i przedszkolnych w porozumieniu 
z panią Sołtys, Radą Sołecką przygoto-
wali Festyn Rodzinny podczas którego 
dzieci zabawiane były przez animatorów 
kultury a rodzice w tym czasie raczyli 
się pysznymi słodkościami i kawą. 
 Kolejnym etapem były występy arty-
styczne dzieci z przedszkola. Zarówno 
grupa starszaków jak i maluchów zapre-
zentowały przedstawienia poświęcone 

swą tematyką roli rodziców w trudzie         
i wychowaniu dzieci. Maluchy swą miłość 
wyśpiewały a  starszaki przedstawiały 
występ w formie teatrzyku.
 Dzieci szkolne zaprezentowały 
teatrzyk, zaśpiewały piosenki i  za-
tańczyły w  pięknych strojach  tańce 
Jezioro Łabędzie i ludowy taniec Trojak. 
Słoneczne popołudnie ostudzili strażacy 
z Gostomi, polewając dzieci wodą. Każde 
dziecko otrzymało słodkie upominki 
ufundowane przez sponsorów.
 Całej imprezie towarzyszyła dobra 
muzyka i zabawa połączona z  grillem.  
Festyn Rodzinny  trwał do późnych 
godzin wieczornych. 
 Z uśmiechami na twarzy czekamy na 
następny festyn. 
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Zielarskie spotkanie

Po raz pierwszy w Białej został 
zorganizowany (w godzi-
nach popołudniowych, 26 

maja) Festyn Rodziny Kamiliańskiej. 
Pomysł – jak poinformował pro-
boszcz parafii o. Franciszek Bieniek 
– wypłynął od parafian.

 Festynowe imprezy odbyły się na placu 
kościelnym za budynkiem plebanii. 
W czasie jego trwania widzowie mogli 
podziwiać między innymi występy Agaty 

Bajorek – organistki, a także dwóch grup 
miejscowych mażoretek, które zawsze 
wzbudzają podziw publiczności. W czasie 
festynowych imprez nie zabrakło zna-
nej nam piosenkarki Andrei Hampel. 
Wystąpiły również m.in. Magdalena 
i Martyna Preusner oraz chór Seniores. 
Specjalne nagrody, które stanowiły atrakcję 
imprezy, ufundowali: prudnicki starosta 
Radosław Roszkowski, burmistrz Białej 
Edward Plicko, prowincjał kamiliańskiej 
wspólnoty o. Andrzej Nowak i bialski 

proboszcz o. Franciszek Bieniek, a także 
sponsorzy. Najbardziej atrakcyjną 
nagrodą był rower.
 Wielkim zainteresowaniem, a zarazem 
atrakcją imprezy był pokaz ratownictwa 
technicznego (ratowanie rannych w wy-
padku samochodowym) oraz udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanym. 
Poszczególne czynności, kolejność ich 
wykonywania były wyjaśniane przez 
jednego ze strażaków. Pokaz wykonali 
bialscy strażacy. Słowa podziękowania 

należą się również prowadzącemu imprezę 
Joachimowi Koszowi i obsługującemu 
sprzęt nagłaśniający Olafowi Scholzowi. 
Wiele pracy w przygotowanie festynu 
włożył o. Waldemar Wołowski, miej-
scowy wikary, którego bialscy strażacy 
przygotowali do występów w szeregach 
zespołu ratowniczo-technicznego. Pogoda 
dopisała, impreza była pod każdym 
względem udana.

(n)

W czerwcu z inicjatywy Teresy i Witolda Hreczaniuków młodzież gimnazjalna 
z Białej spotkał  się pod bialską Wieżą Wodną na wykładach pani Teresy o zio-
łach. Zioła i ich właściwości znane są od ponad pięciu tysięcy lat. Wykorzy-

stywane i stosowane są również w sztuce kulinarnej, poprawiając smak potraw. Wiele 
ziół stosowanych jest w medycynie do dziś. Gimnazjalistów uczono również rozpo-
znawania poszczególnych rodzajów ziół.

Festyn Rodziny Kamiliańskiej

Godziny pracy urzędu
Szanowni Mieszkańcy Gminy

z dniem 1 lipca ulegają zmianie godziny pracy
Urzędu Miejskiego w Białej.

Urząd będzie czynny:
- w poniedziałki w godzinach 7.30 – 17.00

- od wtorku do czwartku  godzinach 7.30 – 15.30
- w piątki w godzinach 7.30 – 14.00
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Poetyckie spotkanie w Krakowie

Z okazji XXX – lecia Konfraterni 
Poetów 11 czerwca w Krakowie 
poeci skupieni wokół poetyckiej 

oficyny twórców spotkali się trady-
cyjnie już w Krakowie, aby w wy-
pożyczonym nieodpłatnie tram-
waju przemierzać Kraków i przed-
stawiać swoje poetyckie utwory.

 Organizatorami poetyckich spotkań 
od trzydziestu lat są Konfraternia 
Poetów i Towarzystwo Słowaków 
w Polsce. Po trzyipółgodzinnej 
podróży po Krakowie poeci spotkali 
się na biesiadzie ufundowanej przez 
organizatorów. Z okazji tegorocznego 
spotkania zaprezentowano kolejny 

tomik wierszy autorów Konfraterni. 
Poetyckie spotkanie ma odbyć się 
również w tym roku we Wrocławiu. 
W tegorocznym spotkaniu poetyckim 
obecni byli również bialscy twórcy 
Jan Szczurek oraz Teresa i Witold 
Hreczaniukowie, których wiersze 
zamieszczone są w najnowszym 

tomiku poezji pt. „Podróże słowa”. 
Oprócz ich w ierszy w tomiku 
zamieszczono również wiersze ks. 
Manfreda Słabonia z Łącznika oraz 
między innymi utwory znanych nam 
twórców Danieli Długosz – Pency 
z Prudnika i Edmunda Borzembskiego 
z Korfantowa.

Witold Hreczaniuk

Podróż 
w życie

Wybrałem pociąg w nieznane,
bilet w jedną stronę.

Majaki w półśnie uniosły
W pasmo Gór Sowich.

Leśne pagóry,
zostały daleko.

Serca dwa w jeden rytm,
Złoty Potok koił.

W „Wąwozie pięciu wiatrów”,
młodość ranek chłodził.

Niebo w świerkach – grań
stanę na krawędzi!

Obietnica spełniona
słowo dotrzymane, bywa,
że w podróży się kruszy.

Nam potrzebna przemiana
Dobroć popłaca

Nie w przeszłości lecz teraz

Teresa Kamieniecka – Hreczaniuk

Podróże 
słów

Młodość zanudza słowami,
poznania, nauki, miłości,

nieskończone znaki zapytania.
Czas prowadzi w dorosłość.

Poznajemy poznane na nowo,
słowo potwierdzamy, słowem,

odpowiedzi zostawiamy młodym.
Życie koryguje plany.

Podróże w kopertach przywracają,
dawno zapamiętane obrazy.

Rozmowy na skajpie podtrzymują
Nadzieję - łagodnieje tęsknota.

Samotność niekoniecznie.

Jan Szczurek

Słowo 
z portfela

Jest bezczelnie odważna,
krąży między biurami.

Tkwi głęboko w ludziach,
ma rozkład jazdy.

Zajmuje się wszystkim,
co przerasta zwykłego człowieka.

Wywołuje wojny.
Chwyta intratne etaty.

Zajmuje wysokie lokaty,
nie tylko w rankingach.

Potrafi zakończyć ciężką chorobę.
Nadaje pożądane kompetencje.

Lokuje się w banku na Cyprze.
Zaprzyjaźnia konkretnych ludzi.

Skuteczna, totalnie bezczelna.
Wciąż niezawodna… mamona.

Ks. Manfred Słaboń

W tramwaju!
Tramwaj,

podłużny dom na szynach,
dudni, dzwoni na przybycie.

Choć na zakręcie
zgrzytem kół przygłuszy,

słowa na ogół
dobrną do celu.

Przyjazne
sięgną nawet serca.

Tkliwą słodyczą
w mig przenikną!
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1. LKS Bodzanów 26 64 88:24
2. Unia Głuchołazy  26 59 95:36
3. Partyzant Kazimierz 26 46 58:39
4. Czarni Korfantów 26 45 66:42
5. LKS Rusocin 26 40 57:51
6. LZS Nowy Dwór 26 38 56:57
7. Polonia Biała 26 37 57:39
8. LZS Gryżów 26 35 54:62
9. Sudety Moszczanka 26 35 54:62
10. LZS Lubrza 26 34 65:60
11. Fortuna Głogówek 26 34 62:66
12. LZS Dytmarów 26 31 40:49
13. LZS Mańkowice 26 21 42:81
14. Rolnik Lasocice 26 3 21:163

1. LZS Ligota Bialska 24 66 102:20
2. LZS Niemzsłowice 24 59 97:17
3. Grom Szybowice 24 47 49:27
4. LZS Szybowice 24 47 60:49
5. LZS Ląka Prudnicka 24 47 68:45
6. Polonia Pogórze 24 40 69:46
7. Unia II Głuchołazy 24 29 51:59
8. LZS Zawada 24 29 34:62
9. LZS Przechód 24 28 52:64
10. LZS Kolnowice 24 21 56:69
11. LZS Olbrachcice 24 21 38:77
12. LZS Chrzelice 24 12 25:84
13. LZS Rudziczka 24 7 26:106

1. LZS Niwnica 20 49 82:26
2. Metal Łambinowice 20 43 60:28
3. Polonia Biała 20 43 75:33
4. Czarni Otmuchów 20 41 63:29
5. Czarni Korfantów 20 36 68:37
6. Plon Skoroszyce 20 30 44:33
7. Atom Grądy 20 21 71:66
8. Polonia Pogórze 20 18 28:61
9. Unia Głuchołazy 20 16 44:82
10. LZS Łąka P. 20 13 38:89
11. Sparta Paczków 2 7 22:111

KLASA A GR.IV

KLASA B GR.XIII

II LIGA TRAMPKARZY GR.III

Sezon piłkarski 2015/2016 był 
trudny dla bialskiej Polonii. Jesz-
cze do połowy wiosennej rundy 

drużynie zagrażał spadek do klasy B. 
Dopiero w ostatnich meczach Polo-
niści grali coraz skuteczniej, uzysku-
jąc cenne remisy i zwycięstwa.

 Wymownym był zwłaszcza zwycięski, 
ostatni mecz z  Rolnikiem Lasocice, 
ostatnią drużyną w tej grupie rozgrywek 
(10:0). Polonia obchodząca w tym roku 
70-lecie istnienia zdobyła w 26 meczach 

37 punktów, strzeliła 57 bramek, tracąc 
39. W  tym okresie odnosiła wiele 
sukcesów, ale nie brakowało również 
porażek. Działalność Polonii Biała od 
początku istnienia przyczynia się do 
popularyzacji sportu, dostarcza wiele 
radości, ale nie brakowało również 
smutnych chwil, zwłaszcza kiedy na-
stępowały niepowodzenia sportowe. 
Kibice jednak pozostali wierni klubowi. 
Nie od dziś gorąco dopingują drużynę, 
między innymi kamilianin o. Maciej 
Kostecki i Wojciech Remisz.

Sezon w klasie A

Awans Ligoty B. do klasy A

Już na długo przed zakończeniem sezonu 2015/2016 drużyna LZS Ligota 
Bialska-Radostynia zapewniła sobie awans do klay A., zdobywając w 24 
meczach 66 pkt., strzelając 102 bramki i tracąc 20 goli. W minionym 

sezonie gorzej wiodło się drużynom z Kolnowic (10 miejsce), z Olbrachcic 
(11 miejsce) i z Chrzelic (12 miejsce).
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Maria Luszczyk ur. 1938 r. zm. 26.05.2016 r. zam. Otoki

Krystyna Koczula ur. 1934 r. zm. 26.05.2016 r. zam. Pogórze

Adalbert Wollny ur. 1937 r. zm. 30.05.2016 r. zam. Nowa Wieś Prudnicka

Jan Zakowicz ur. 1981 r. zm. 31.05.2016 r. zam. Miłowice

Danuta Wróblewska ur. 1931 r.  zm. 04.06.2016 r. zam. Biała

Adam Czerski ur. 1940 r. zm. 08.06.2016 r. zam. Biała

Barbara Szydło ur. 1940 r. zm. 09.06.2016 r. zam. Biała

Sukces za sukcesem

Parafialne zmiany

• 21.04 – w Chrzelicach 36-letni kie-
rowca kierował samochodem po 
drodze publicznej pomimo cofnię-
cia uprawnień do kierowania pojaz-
dami. Podobne zdarzenie z udziałem 
59 kierowcy miało miejsce 27.04. na 
trasie Chrzelice – Dębina.

• 2.05 – w Wilkowie 60 – letni kierow-
ca kierował samochodem w  stanie 
nietrzeźwości. Analogiczne zdarze-
nie z udziałem 36-latka miało miej-
sce 4.05. na trasie Biała – Krobusz.

• 10.05 – w Białej mieszkaniec lat 55 
znęcał się fizycznie i psychicznie nad 
żoną.

• 11.05 – na obwodnicy Białej 29-let-
ni kierowca dokonał uszkodzenia lu-

sterka w samochodzie marki Opel. 
Straty wyceniono na 1.500 zł.

• 11.05 – sprawca lat 46 znęcał się fi-
zycznie i psychicznie nad członkami 
rodziny.

• 23.05 – sprawca lat 55 kierował 
w Krobuszu samochodem po drodze 
publicznej pomimo decyzji o zakazie 
kierowania pojazdami.

• 23.05 – w Pogórzu 36-latek kierował 
motorowerem w stanie nietrzeźwości.

• 23.05 – w Wilkowie 60-letni miesz-
kaniec znęcał się fizycznie i psychicz-
nie nad żoną.

• 31.05 – w Miłowicach nastąpił zgon 
mieszkańca tej miejscowości lat 35. 

Dzień Dziecka 
i Dzień Matki w Śmiczu

Basen czynny
Amatorów kąpieli i opalania się informujemy, że od dnia 25 czerwca 
2016 r. czynny jest basen kąpielowy w Białej. Ceny biletów:
- dla dzieci i młodzieży szkolnej  za okazaniem legitymacji – 1 zł,
- dla pozostałych – 5 zł.

Zapraszamy!

Drodzy czytelnicy
Kolejne wydanie gazety z uwagi na wakacyjną przerwę ukaże 
się w sierpniu 2016 r. 

Stało się już tradycją, że z okazji 
Dnia Matki i Dnia Dziecka Koło 
Mniejszości Niemieckiej w Śmi-

czu we współpracy z Radą Sołecką 
organizuje festyn dla mieszkańców. 

 W tym roku, 29 maja o godzinie 15:00, 
przewodniczący Koła DFK w Śmiczu, 
pan Leonard Peszel, powitał licznie 
zebranych gości (pod namiotem, przy 
świetlicy wiejskiej). Na wszystkich 
czekał pyszny kołacz, kawa oraz... dzieci 
z  naszej Szkoły Podstawowej, które 
pod kierunkiem nauczyciela języka 

niemieckiego, pana Herberta Teichman-
na, przedstawiły program artystyczny 
w  języku polskim i  niemieckim. Dla 
dzieci dużą niespodzianką była wizyta 
tygryska, który przez 3 godziny, w asyście 
swojej koleżanki, zabawiał je tańcami, 
malowaniem twarzy i zabawami w krę-
gu rodzinnnym. Festyn przy pięknej 
pogodzie trwał do późnych godzin 
wieczornych. Dzięki inicjatywie i pracy 
Zarządu Koła DFK oraz członkom Rady 
Sołeckiej mieszkańcy naszej wioski 
spędzili w  gronie rodziny, sąsiadów 
i przyjaciół kilka miłych godzin.

W jednym z poprzednich wydań „Panoramy Bialskiej” informowaliśmy 
czytelników, że w plebiscycie „Tygodnika Prudnickiego” za wydarzenie roku 
2015 uznano Paradę Orkiestr Dętych w Białej. Sukces to tym cenniejszy 

jako, że zdecydowały o wynikach plebiscytu głosy czytelników. Kolejnym sukcesem 
był występ Bialskiej Orkiestry Dętej na XXIV Przeglądzie Orkiestr Mniejszości 
Niemieckiej Leśnica 2016, który odbył się w Lichyni 19 czerwca. W konkursie zor-
ganizowanym przez MSWiA, Konsulat RFN i Samorząd Województwa Opolskiego 
nasza orkiestra zajęła II miejsce. Gratulujemy.

Decyzją ordynariusza Diecezji Opolskiej, ks. bpa Andrzeja Czaji, z dniem 24 
sierpnia 2016 r. w kilku parafiach na Opolszczyźnie nastąpią zmiany księży. 
Podajemy te z nich, które dotyczą mieszkańców naszej gminy.W związku 

z przejściem na emerytury odchodzą proboszczowie: z Łącznika ks. Manfred Słaboń 
i z Golczowic (do których należą Czartowice) ks. Czesław Kwiatkowski. Odwołany 
został również z Łacznika wikariusz ks. Mariusz Ołdak.
 Nowymi proboszczami mianowani zostali: w Łączniku  dotychczasowy proboszcz 
parafii w Radoszowach ks. Damian Cebula, a w Golczowicach dotychczasowy  wikariusz 
w Strzelcach Opolskich ks. Andrzej Mazurek. Nowym wikariuszem w parafii Łącznik 
mianowany został dotychczasowy wikariusz ze Zdzieszowic, ks. Adam Łotocki. 
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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 ratyCHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

Sprzedam dom parterowy w Chrzelicach
o powierzchni 100 m kw., położony na 10 arowej działce, częściowo 

podpiwniczony. Dół: 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Góra do zaadaptowania, działka 1.000 m kw.

Informacja: tel. 0049/ 15152601403

Lekarzowi z Łącznika, pielęgniarkom, w szczególności 
pani Elżbiecie Brylka, sąsiadom, krewnym oraz wszystkim  

uczestnikom ostatniego pożegnania naszej kochanej Mamy, 
Babci i Teściowej

śp. Gertrudy Apostel
szczere wyrazy wdzięczności i podziękowania

składa Rodzina Miejsce na 

Twoja reklamę
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Młodzieżowe zawody pożarnicze

12 czerwca odbyły się w Bia-
łej na boisku sportowym 
miejscowego klubu spor-

towego gminne zawody sportowo 
– pożarnicze w ramach I Memoriału 
im. Henryka Spyry.

 Przed rozpoczęciem zawodów dele-
gacje poszczególnych OSP z udziałem 
bialskiego burmistrza Edwarda Plicko 
i  starosty czeskich Vlčic Josefa Fojtek 
złożyły na grobie długoletniego prezesa 
zarządu bialskiej OSP i  zawodowego 
strażaka wiązanki kwiatów i  zapaliły 
znicze. Kapelan miejscowych strażaków o. 
Waldemar Wołowski odmówił w intencji 

zmarłego okolicznościową modlitwę. 
W zawodach gościnnie wzięły udział dwie 
jednostki strażackie – męska i żeńska 
z zaprzyjaźnionej OSP w Vlcicach, które 
startowały poza oficjalną klasyfikacją. 
Otwierając zawody burmistrz E. Plicko 
nawiązał do działalności w strażackich 
szeregach zmarłego przedwcześnie 
Henryka Spyry. 
 Komisji sędziowskiej powołanej 
przez komendanta powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w  Prudniku 
przewodniczył st. kapitan Marian 
Pieniążek. W  oficjalnych zawodach 
składających się ze sztafety pożarniczej 
i  ćwiczeń bojowych uczestniczyło 15 

drużyn męskich z jednostek strażackich 
działających na terenie bialskiej gminy 
oraz trzy drużyny żeńskie. W klasyfikacji 
drużyn męskich pierwsze miejsce zajęła 
OSP Olbrachcice, drugie Ligota Bialska, 
a trzecie Prężyna. Dalsze miejsca zajęły 
zespoły OSP: Ogiernicze (4 miejsce), 
Wilków (5), Górka Prudnicka (6), 
Łącznik (7), Józefów (8), Pogórze (9), 
Biała (10), Gostomia (11),  Śmicz (12), 
Nowa Wieś (13), Grabina (14). Pech 
prześladował drużynę chrzelicką, która nie 
została sklasyfikowana z powodu awarii 
pompy. W kategorii drużyn kobiecych 
startowały trzy drużyny z OSP Pogórze, 
Prężyny i Górki Prudnickiej. Zwyciężyła 

drużyna z Pogórza przed Prężyną i Górką 
Prudnicką. 
 Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
w poszczególnych kategoriach otrzymali 
okolicznościowe dyplomy i pamiątkowe 
puchary oraz czeki pieniężne na zakup 
sprzętu strażackiego. Fundatorem nagród 
i pucharów był Urząd Miejski w Białej. 
Po zawodach podkreślono wzorową 
ich organizację, co miało wpływ na 
sprawny ich przebieg. Uczestników 
zawodów – strażaków i widzów często-
wano tradycyjną strażacką grochówką 
i pieczonymi kiełbaskami z rożna.

Ryszard Nowak

Zawody dla młodych stra-
żaków miały odbyć się 
26 maja. Niestety pogoda 

zmusiła organizatorów do ich 
odwołania w tym terminie. Za-
wody te zostały zorganizowane 
w niedzielą 19 czerwca na bo-
isku sportowym w Nowej Wsi. 
Tym razem pogoda dopisała.

 W zawodach wzięło udział pięć 
drużyn kobiecych i dziewięć męskich.
 W  grupie drużyn kobiecych 
zwyciężyły młode strażaczki z No-
wej Wsi, drugie miejsce przypadło 
drużynie z Ligoty Bialskiej, a trzecie 

Łącznikowi. Kolejne miejsca zajęły 
stażaczki z Prężyny (4) i Gostomi 
(5).
 W  kategorii drużyn męskich 
pierwsze miejsce zajęło Pogórze, 
drugie Ligota Bialska i trzecie Chrze-
lice. Dalsze miejsca przypadły OSP: 
Prężyna (4), Łącznik (5), Nowa Wieś 
(6), Gostomia (7), Górka Prudnicka 
(8) i Wilków (9).
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
w kategorii kobiecej i męskiej otrzy-
mali pamiątkowe puchary, dyplomy, 
medale oraz czeki pieniężne na zakup 
sprzętu strażackiego. Wręczenia 
trofeów dla zwycięzców dokonał 
bialski burmistrz Edward Plicko.

R. Nowak


