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Samodzielne KGW Chrzelice
wśród wyróżnionych

Pod koniec października 
w  Centrum Wystawienni-
czo-Kongresowym w Opolu 

z okazji 150-lecia organizacji spo-
tkały się przedstawicielki kół Go-
spodyń Wiejskich Opolszczyzny.

 Sześć opolskich KGW zostało wyróż-
nionych odznakami honorowym „Za 
Zasługi dla Województwa Opolskiego”. 
Wśród nich znalazły się dwa koła 
z powiatu prudnickiego – Samodzielne 
KGW w Chrzelicach i KGW w Lubrzy. 
Spośród kilku tytułów honorowych 
„SuperSzefowa” przyznanych w cza-
sie uroczystości znalazła się Teresa 
Tarach – przewodnicząca Samodziel-
nego KGW w Chrzelicach. W czasie 

uroczystości czynnych było 28 stoisk 
wystawienniczych z poszczególnych kół 
gospodyń Wiejskich. Tym razem Koło 
z Chrzelic zorganizowało prezentację 
przetworów owocowych na które zło-
żyły się wyroby z kapusty, marmolady, 
przetwory owocowo – warzywne itp. 
W opolskim spotkaniu uczestniczył 
bialski burmistrz Edward Plicko. Do 
sporządzania przetworów na wystawę 
włączyły się wszystkie członkinie 
chrzelickiego koła. W  działalności 
Samodzielnego KGW w Chrzelicach 
ważne jest również to, że coraz więcej 
młodych kobiet włącza się w przygo-
towywanie potraw na różne imprezy.

R. Nowak 

W piątek 11 listopada w sali 
widowiskowej Urzędu Miej-
skiego w Białej z okazji ob-

chodów Dnia Niepodległości odbył 
się koncert Emilii Komarnickiej. Ar-
tystka wraz z zespołem Lola Band 
zaprezentowała publiczności utwory 
znanych, polskich piosenkarzy.

 Prócz znanych wszystkim kompozycji 
można było usłyszeć również piosenki 
autorskie solistki. Wśród nich znalazło 
się „Źródło”, które zostało wykonane 
wraz z gościem specjalnym, czyli znanym 
aktorem Redbadem Klynstrem. Utwór 
tak przypadł do gustu publiczności, że 
poprosiła o powtórne jego zaśpiewanie. Nie 
zabrakło poważnego tonu, obowiązkowego 
podczas państwowego święta, ale artyści 
nie zapomnieli, że znajdują się na scenie 
przede wszystkim po to, żeby bawić.
 Największą radość na widowni można 
było usłyszeć, gdy piosenkarka wspomi-
nała czasy dzieciństwa i lody z lokalnej 

kawiarni. Emilia Komarnicka pochodzi 
z Brzegu i jest wnuczką nieżyjącego już 
mieszkańca Białej. W  przerywnikach 
między piosenkami odnosiła się do 
własnych wspomnień, w efekcie czego 
powstał spektakl nasączony sentymenta-
lizmem, a publiczność mogła poczuć z nią 
bliską więź. Po występie sam burmistrz 
Białej Edward Plicko złożył piosenkarce 
gratulacje i zaprosił do siebie na kawę, 
przy najbliższej wizycie w naszej gminie. 
 Artystka nie tylko śpiewa, ale jest również, 
a  może nawet przede wszystkim, znaną 
aktorką filmową i telewizyjną. Widzowie 
znają ją z ról w serialach „Na dobre i na 
złe” oraz „Ranczo”. Oprócz tego często 
pojawia się na deskach teatru. Odniosła 
niekwestionowany sukces w  przemyśle 
rozrywkowym, ale na pewno nie zapomniała 
skąd jest. Osoby zebrane 11 listopada w sali 
widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej 
z pewnością będą czekać na kolejny taki 
koncert. Oby jak najszybciej!

R. Christ

Występ Emilii Komarnickiej
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LISTOPADOWA SESJA
9 l istopada odbyła się XVIII 

w obecnej kadencji sesja Rady 
Miejskiej.

 Na początku obrad burmistrz Edward 
Plicko za przyznanie odznaczenia dla 
Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich 
w Chrzelicach i wyróżnienia dla przewod-
niczącej Teresy Tarach – o czym informu-
jemy w  oddzielnym materiale –wystoso-
wał list gratulacyjny do chrzelickiego koła 
i i przyznał bon pieniężny w kwocie 500 zł. 
Równocześnie burmistrz przyznał nagrodę 
w wysokości 2 tyś. złotych dla Stowarzysze-
nia Odnowy Wsi Gostomia za wyróżnienie 
za najciekawszą koncepcję zagospodarowania 
terenu wewnątrz wsi i otrzymaniu nagrody 
z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 
tyś. złotych. Powyższa nagroda ma pomóc 
sołectwu w realizacji tego projektu. Wcze-
śniej podobne nagrody za duże zaangażo-
wanie stowarzyszeń Odnowy Wsi i miesz-
kańców otrzymały wsie Pogórze i Łącznik.
 Burmistrz Edward Plicko poinformo-
wał również, że na dofinansowanie przy-
domowych oczyszczalni ścieków w kwocie 
3 tyś złotych złożono 11 wniosków. Jeden 
ze złożonych wniosków został załatwiony 
odmownie (realizacja inwestycji przed ogło-
szeniem naboru), a jeden wycofany przez 
wnioskodawcę. Dziewięciu wnioskodaw-
com przyznano dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na 
łączną kwotę 27 tys. zł.
 Informację o stanie ochrony p-pożaro-
wej na terenie miasta i gminy oraz reali-
zację zadań w tym zakresie złożył Artur 
Sztechmiler. Jacek Słobodzian z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Prudniku przed-
stawił zagadnienia związane z  ochroną 
p.poż. na terenie powiatu prudnickiego 
ze względu na poprawę stanu bezpieczeń-
stwa na tym odcinku.
 Na sesji obecni byli przedstawiciele OSP 
w Chrzelicach. Józef Roden wyraził zanie-
pokojenie planami burmistrza związanymi 
z zakupem starego pojazdu strażackiego dla 
ich OSP, pomimo zapewnień burmistrza, 
że chrzeliccy strażacy będą mieli wpływ 
na wybór odpowiedniego do ich potrzeb 
pojazdu. Burmistrz naświetlił kulisy zakupu 
samochodu dla Chrzelic, a mianowicie, że po 
zepsuciu autopompy w samochodzie koszt 
naprawy tej autopompy oceniano na ok. 
20tyś. złotych, a po bezpośrednim zaanga-
żowania burmistrza – Edwarda Plicko koszt 
naprawy tej autopompy wyniósł 4tyś zło-
tych i samochód jest sprawny bojowo. Przed 
w/w remontem podjęto decyzję i wprowa-
dzono do budżetu na 2016 r. kwotę 120 tyś. 
złotych na zakup samochodu dla jednostki 
w Chrzelicach. Po wizycie Burmistrza i straża-
ków z Białej w partnerskiej gminie Marienhe-
ide powstała realna szansa pozyskania samo-
chodu strażackiego z tej Gminy. Pierwotnie 
miał to być samochód z około 2000 roku, ze 
względu jednak na duże obciążenia budżetu 
Niemieckiego uchodźcami z Syrii, dofinan-
sowywaniu podlegają samochody starsze. 
Dlatego otrzymaliśmy propozycję pozyska-
nia samochodu Mercedes z 1986 r. w bar-
dzo dobrym stanie technicznym z kilome-
trażem 27tyś km i rodzimym pochodzeniem 
tego samochodu z jednostki OSP Marienhe-
ide. Pierwotna cena tego samochodu miała 

wynieść 20tyś. Euro, ale po negocjacji dla 
partnerskiej gminy Biała są gotowi oddać 
go i to prawdopodobnie z pełnym wyposa-
żeniem za 10tyś. Euro czyli ok. 45tyś. zło-
tych. Strażaków z Chrzelic jednak nie zada-
wala taki samochód i pragną wymóc na Bur-
mistrzu zakup o ok. 7 lat młodszego samo-
chodu za kwotę ponad 90tyś. złotych, czyli 
o 100% drożej. Burmistrz podkreślił, że po 
osobistym przeglądzie jednostek OSP w gmi-
nie Biała na już jest potrzeba zakupu trzech 
samochodów bojowych. Spornego samo-
chodu dla Chrzelic oraz dwóch samochodów 
mających dziurawe zbiorniki (star i  jelcz) 
w  jednostkach Biała i  Chrzelice. Dlatego 
racjonalizacja wydatków na ten cel pozwo-
liła by zaspokoić potrzeby naszych jedno-
stek OSP. Burmistrz podkreślił również że 
jest gotów zgodzić się na zakup samochodu 
przez strażaków z Chrzelic pod warunkiem, 
że zadeklarują, że w najbliższym czasie nie 
będą rościć o kolejne dofinansowania, a na 
tą chwilę złożyli wniosek na kolejne dofi-
nansowanie w kwocie ponad 40tyś. złotych 
(naprawa drugiego samochodu ok.20tyś., 
wymiany posadzki za ok.15tyś. zł. i innego 
sprzętu). W roku 2015 jednostka z Chrze-
lic miała 14 wyjazdów, a w 2016 do chwili 
obecnej 9 wyjazdów. Wcześniej jednostka 
z  Chrzelic wnioskowała o  zakup nowego 
samochodu, który mimo dofinansowania 
Unijnego kosztowałby budżet gminy ok. 
450tyś. złotych, a całkowity koszt ok. 900tyś. 
Czy więc decydujemy się na zakup jednego 
samochodu i pozostałe z dziurawymi zbior-
nikami pozostawiamy nie remontowane? 
– zadał pytanie na zakończenie wypowie-
dzi burmistrz Edward Plicko. Sprawy zwią-
zane z zakupem pojazdu dla chrzelickiej OSP 
przedstawialiśmy również w jednym z ubie-
głorocznych wydań „PB”.

 Rada nie przyjęła uchwały w  sprawie 
zmian w  budżecie gminy na 2016 r. co 
ogranicza możliwości wprowadzania zmian 
w budżecie gminy i zakłóca normalne funk-
cjonowanie gminy. Za jej podjęciem głoso-
wało pięciu radnych (radni klubu Alterna-
tywa dla Białej, KWW Henryk Małek i Nasza 
Ziemia sprzyjającego burmistrzowi: Barysz 
Roman, Harnys Adrian, Słowińska Joanna, 
Czerwiński Jacek i niezależny Krupa Alfred), 
ośmiu było przeciwnych (radni klubu koali-
cyjnego Mniejszość Niemiecka, Nasza Zie-
mia i SLD – opozycyjnego burmistrzowi: 
Roden Robert, Peszel Leonard, Biskup Karol, 
Neugebauer Gabriela, Wolny Monika i Czio-
mer Lidia, Moszczeńska Maria i Tarnow-
ski Damian, a jedna osoba wstrzymała się 
od głosu (radna Malik Elżbieta). Nie przy-
jęto również uchwały w sprawie zmian do 
wieloletniej prognozy finansowej gminy 
na lata 2016 – 2028. Wynik głosowania był 
taki sam jak w przypadku uchwały doty-
czącej zmian w budżecie gminy. Jak poin-
formowała radna Gabriela Neugebauer nie 
przyjęcie tych dwóch uchwał ma bezpo-
średni związek z tym, że na dofinansowa-
nie zamierzonego remontu drogi powiato-
wej na odcinku Górka Prudnicka – Pogó-
rze bialska gmina winna przeznaczyć zgod-
nie z decyzją starostwa prudnickiego 50% 
kosztów wkładu własnego przedsięwzięcia 
tj. kwotę 500.000 zł., natomiast burmistrz 
wyraża zgodę na dofinansowanie tej inwe-

Zarząd i członkowie Bialskiej Orkiestry Dętej bardzo ser-
decznie dziękują wszystkim, którzy postanowili z nami po-
dzielić się 1% ze swojego podatku dochodowego. W roku 

2016 Urzędy Skarbowe przekazały nam kwotę 1.779,80 zł. 
Całą tą kwotę przeznaczymy na zakup materiałów nutowych 

i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą, 
która uczy się gry na instrumentach dętych.
 Jednocześnie chcemy Państwa poinformować, iż ze wzglę-
du na duże zainteresowanie w  latach poprzednich Koncer-
tem Noworocznym postanowiliśmy, iż zorganizujemy dla 
Państwa dwa takie koncerty, które odbędą się w dniach 8 
i 15 stycznia 2017 roku o godz. 15:00.
 Bilety w cenie 10 zł będzie można nabyć w Gminnym Cen-
trum Kultury w Białej już od 1 grudnia 2016 roku.

  Z poważaniem Zarząd Bialskiej Orkiestry Dętej

stycji drogowej w wysokości 200 tys. zł.
 Burmistrz Edward Plicko nawiązując do 
przedmiotowej sprawy oświadczył, że jemu 
również zależy na tej inwestycji i dlatego 
patrząc na stan budżetu i zakres inwesty-
cji gminnych jest w stanie dofinansować tę 
inwestycję w kwocie 200 tyś złotych. Bur-
mistrz podkreśla również, że do powiato-
wych inwestycji drogowych w gminie Gło-
gówek ta gmina nie dokłada żadnych pie-
niędzy, gmina Prudnik do jednej drogi nie 
dokłada, a do drugiej dokłada 250tyś. zło-
tych, natomiast w Lubrzy, to nie gmina, ale 
powiat dokłada do inwestycji gminnej ok. 
500tyś. złotych. Dlatego Burmistrz uważa, 
że ze względu na obecne realia dofinanso-
wanie w kwocie 200tyś. złotych jest jednym 
z największych dofinansowań minionych lat 
do inwestycji drogowych Powiatu i powi-
nien w pełni zaspokoić Starostwo w realiza-
cji powyższej inwestycji. Sugerowanie przez 
starostę Radosława Roszkowskiego, że inwe-
stycja nie zostanie zrealizowana przy takim 
dofinansowaniu, jest zdaniem burmistrza 
Edwarda Plicko bezzasadna i spowodowa-
łaby dyskryminację Gminy Biała.
 Stanowisko burmistrza skrytykował radny 
powiatowy Janusz Siano oświadczając, że 
brak przyznania wkładu własnego przez 
bialską gminę w wysokości 500.000 zł spo-
woduje zaniechanie przez powiat inwesty-
cji drogowych na terenie bialskiej gminy, 
być może nawet zaniechanie planów związa-
nych z kolejnymi remontami, między innymi 
dróg Górka Prudnicka – Biała, a w dalszej 
kolejności drogi Biała – Grabina. Być może 
Zarząd Województwa Opolskiego zaniecha 
również prac drogowych planowanych do 
wykonania na drogach wojewódzkich na 
terenie naszej gminy. Burmistrz odpowiada, 
że Gmina Biała ma na swym terenie naj-
dłuższą sieć dróg powiatowych i w najgor-
szym stanie technicznym w Powiecie Prud-
nickim i dofinansowanie w takich kwotach 
może zrujnować budżet Białej i spowodo-
wać wstrzymanie innych strategicznych dla 
gminy inwestycji gminnych (termomoder-
nizacji szkoły w Białej, rewitalizacji miasta, 
budowy tzw, Orlika przy szkole w Białej, 
remontu ul. Kilińskiego i Opolskiej w Białej, 
budowy oczyszczalni i kanalizacji w Białej, 
realizacji funduszu sołeckiego (gmina dofi-
nansowuje ten fundusz w ok, 66%), budowy 
dróg gminnych na terenie naszych wiosek 
oraz inicjatywy lokalnej).
 Po wywołaniu do głosu przez przewod-
niczącego rady Roberta Rodena sołtysów; – 
sołtysi z Górki, Brzeźnicy i Frącek w swoich 
wypowiedziach wypowiedzieli się za remon-
tem drogi Górka Prudnicka – Pogórze ze 
względu na poprawę stanu bezpieczeństwa 
na tym odcinku.

Rada uchwaliła nowe stawki opłat od wła-
ścicieli nieruchomości za wywóz odpadów 
komunalnych. Wynosiła ona będzie od 1 
stycznia 2017 r. 13 zł – za nieczystości komu-
nalne gromadzone w  sposób selektywny, 
a w sposób nieselektywny 22 zł. za miesiąc 
od jednej osoby. W wyjaśnieniach tej pod-
wyżki p. Aleksandra Sokołowska, skarbnik 
Klaudia Kopczyk oraz Burmistrz podkre-
ślili, że gwałtowny wzrost ilości śmieci oraz 
100% wzrost ceny za wywóz śmieci powo-
duje potrzebę podwyżki. Ustawa o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminie wymu-
sza, że system wywozu śmieci musi się kosz-
towo równoważyć.
 Podjęta została również uchwała w spra-
wie ustalenia nowych stawek opłat cmen-
tarnych na terenie cmentarza komunalnego 
w Białej. Podjęta została uchwała w spra-
wie nagrywania przebiegu sesji i posiedzeń 
komisji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń 
audiowizualnych.
 Na sesję przybyli również przedstawi-
ciele rodziców dzieci uczęszczających do 
przedszkola w  Chrzelicach i  Łącznika 
domagając się zatrudnienia dodatkowej 
osoby do pomocy w pracy nauczycielki 
przedszkola. Do chrzelickiego przedszkola 
uczęszcza 17 dzieci i tylko ono nie posiada 
do pomocy nauczycielce dodatkowej osoby. 
Wniosek rodziców poparł Janusz Siano – 
dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Łączniku.
 Burmistrz Edward Plicko podkreślił, że 
koszty zatrudnienia dodatkowych pomocy 
dla przedszkoli wzrosły od momentu wpro-
wadzenia takiego dodatkowego zadania 
z ok.70 tyś. w roku 2013 do ok. 200 tyś. 
w roku 2016. Podkreślił również, że ustawa 
przewiduje takie dodatkowe zatrudnie-
nie tylko w placówkach, gdzie orzeczona 
jest niepełnosprawność uczęszczają-
cych dzieci do danego przedszkola. Usta-
wowo na 25 dzieciaków przysługuje jeden 
nauczyciel i taką dotację otrzymuje gmina 
z budżetu państwa. Podkreślił również, że 
dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego 
Janusz Siano w arkuszu organizacyjnym 
na rok szkolny 2016–2017 wystąpił o  ½ 
etatu pomocy, uzyskał pełny etat, a teraz 
dodatkowo za pomocą rodziców wymusza 
kolejne zatrudnienia, dodatkowo wystę-
puje o ogrodzenie przedszkola w Chrze-
licach w kwocie 7tyś. zł powołując się na 
bezpieczeństwo dzieci, a istniejąca brama 
w w/w przedszkolu otwarta jest na oścież 
od początku roku szkolnego. Na koniec 
Burmistrz podkreślił, że sprawa pomocy 
dla przedszkola w Chrzelicach po spo-
tkaniu z rodzicami w urzędzie miała być 
rozstrzygnięta do końca listopada a nie 
wymuszana na sesji. 
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Płonie ognisko w mieście Teatr historią Białej pisany
13 listopada minął rok odkąd 

Grażyna Koszmaniuk-Kro-
chta objęła stanowisko prze-

wodniczącej zarządu Koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Białej. W tym czasie nastą-
piło wiele zmian w porównaniu do lat 
wcześniejszych. Organizowano liczne 
imprezy, na które tłumnie przychodzili 
członkowie koła wraz z krewnymi, 
a nawet sam pan burmistrz.

 Kiedy rok temu pojawił się nowy zarząd 
obejmował pieczę nad Kołem, ten był w roz-
sypce. Działo się tak z powodu nieregularnego 
płacenia składek przez członków, co wynikało 
z częstych chorób poprzedniej osoby obejmu-
jącej stanowisko skarbnika. Kiedy pojawiły się 
nowe władze, zaległości zostały uregulowane 
i na dzień dzisiejszy w skład Koła wchodzi 
150 osób. „Wcześniej to nie było pełnej setki, 
którzy mieli opłacone składki, ale to nie zna-
czy, że była to tych ludzi wina, tylko po pro-
stu nie mieli gdzie zapłacić” mówi obecna 
skarbnik Janina Kauczor.
 Jedną z najważniejszych decyzji nowej 
przewodniczącej była integracja całej gminy, 
a więc wciągnięcie do Koła członków stowa-
rzyszeń z pozostałych miejscowości. „Stało 
się to dlatego, że myśmy weszli w listopa-
dzie, w tym okresie zimowym, martwym 
dla emerytów, zaczęliśmy się spotykać co 
miesiąc, przy kawie czy herbacie i przy oka-
zji organizacji imprezy Andrzejkowej Koło 
odżyło” twierdzi Grażyna Koszmaniuk-
-Krochta, ponieważ członkowie z okolicz-
nych miasteczek nie zawsze mają pieniądze, 
aby przyjeżdżać do Białej, spotkania orga-
nizowane są również u nich, jak ognisko, 
które odbyło się w Łączniku. Przy odno-
wie Koła bardzo pomógł burmistrz Białej 
Edward Plicko. Przy wsparciu Samorządu 
udało się zagospodarować teren otacza-
jący Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, 
gdzie w ciepłe dni urządzane są większe, 
bądź mniejsze zloty.
 Nowy zarząd był przekonany, że wszyst-
kie plany będą ciężkie do realizacji, ale 
zarządcy gminy wpadli na pomysł, aby 
napisać projekt i zgłosić go do programu 
„Działaj lokalnie”. Projekt „Płonie ognisko 
w mieście” otrzymał grant. W międzycza-
sie szukano również innych sponsorów. Za 
sprawą pozyskiwanych tu i ówdzie fundu-
szy zarząd Koła mógł realizować pomysły 
na aktywizację członków i co by nie mówić, 
ostatni rok należał do bardzo aktywnych. 
Ciężko spamiętać wszystkie organizowane 
wydarzenia, gdyż takowe odbywają się co 
miesiąc. Pomocna okazuje się prowadzona 
przez przewodniczącą kronika, dokumen-

tująca wszystkie wydarzenia. „Robimy po 
prostu Dzień Matki, Dzień Emeryta i w każ-
dym miesiącu mamy jakieś spotkanie, a jak 
nie ma jakiegoś wyjątkowego dnia to spo-
tykamy się bez okazji” – komentuje Janina 
Kauczor. Prócz spotkań na miejscu organi-
zowane są wyjazdy. W tym roku emeryci 
spędzili wakacje w Świnoujściu, a także byli 
za granicą. Niestety wszystko to kosztuje.
 Obejmując stanowiska w zarządzie było 
mnóstwo pomysłów i większość z nich udało 
się zrealizować. Pytana o największe wyzwa-
nie przed jakim stanęła skarbnik w ciągu 
ostatniego roku odpowiada, że było to nie-
dawne sadzenie 77 sztuk tui, którymi ogro-
dzono plac przy Ośrodku Pomocy Społecz-
nej. Co było ujęte w projekcie i stanowiło 
koniec wypełnienia jego założeń. Z czystym 
sumieniem zostało dodane, że zmieszczono 
się w otrzymanych pieniądzach i w prze-
widzianym czasie. Jest to zadziwiające ze 
względu na brak wynagrodzenia dla osób 
zaangażowanych w kolejne prace, będące 
wykonywane na zasadach wolontariatu.
 Zarząd nie zamierza jednak zwalniać 
tempa, a  wręcz przeciwnie. W  planach 
na przyszły rok jest wykończenie terenu 
pod ogniska na placu otaczającym pla-
cówkę. Na zbudowanie zadaszenia pienią-
dze już są, potrzeba jeszcze ławek i krzeseł. 
„Ale przede wszystkim chcielibyśmy wyło-
żyć murawę płytkami, jest to bardzo duży 
koszt” mówi Grażyna Koszmaniuk-Kro-
chta. „Trzeba dodać, że jak myśmy ten plac 
upatrzyli sobie to tam była dziura, krótko 
mówiąc. Tam było pełno drzew do usunię-
cia, dzikie róże i musieliśmy zacząć od pod-
staw. Dużo żeśmy się napracowali, bo tam 
nikt, nic, nigdy nie robił” dodaje Janina 
Kauczor. Przewodnicząca nie narzeka więc 
na brak zajęć: „Nam brakuje czasu. Właści-
wie to nasz czas jest w pełni tutaj, wykorzy-
stany, nawet nam mało. Te dwa dni w tygo-
dniu nie wystarczają, a musimy dodać, że 
nie pobieramy za to żadnej gaży. Robimy 
to dla naszych emerytów”.
 Przed Kołem kolejny okres zimowy, pod-
czas którego spotkania odbywać będą się 
w  zamkniętych pomieszczeniach. W  pla-
nach jest kolejna impreza andrzejkowa i śpie-
wanie kolęd. Pomysł na karnawał to znowu 
wyjazd. Potem nadejdzie wiosna, a wraz z nią 
więcej spotkań i  dalsze prace nad placem 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Pomimo 
wieku paniom należy pozazdrościć wital-
ności i energii, a także życzyć dalszej, rów-
nie owocnej pracy. A na zakończenie warto 
przywołać słowa przewodniczącej „można 
na naszych emerytów liczyć i za to im bar-
dzo dziękuję. Prosimy o jeszcze”.

R. Christ

Złote gody
Róża i Albert BIEREK zam. Biała ślub: 12.11.1966 r.
Elżbieta i Klaus SPYRA zam. Pogórze ślub: 17.11.1966 r.
Urszula i Józef BADURA zam. Rostkowice ślub: 20.11.1966 r.
Stefania i Jan WYSTRACH zam. Biała ślub: 20.11.1966 r.
Barbara i Gerhard ERNST zam. Biała ślub: 21.11.1966 r.

30 października w Urzędzie 
Miejskim w Białej odbyła 
się premiera spektaklu „Tak 

było, tak będzie”. Przy udziale za-
równo młodszych, jak i starszych 
mieszkańców naszej gminy, zapre-
zentowano ważkie dla bialskiej spo-
łeczności wydarzenia z przeszłości. 
Przygotowanie przedstawienia było 
możliwe dzięki dofinansowaniu w ra-
mach konkursu EDUKO 2016.

 Projekt na konkurs opracowała 
Fundacja „W rozwoju”, a w generalnej 
klasyfikacji zajął on drugie miejsce. 
Głównym celem przyznawania gran-
tów jest – jak możemy przeczytać 
w  regulaminie konkursu – rozwój 
i promocja współdziałania pomiędzy 
podmiotami reprezentującymi sferę 
kultury i  edukacji, którego efektem 
są przedsięwzięcia o wysokiej jakości 
merytorycznej z  zakresu edukacji 
i animacji kultury, skierowane do dzieci, 
młodzieży i ich opiekunów. Taka myśl 
przewodnia przyświecała twórcom sztuki, 
będącej zestawem scen z regionalnej 
historii najnowszej oraz wydarzeń 
zapamiętanych przez osoby biorące 
udział w czynnościach realizacyjnych.
 „Tak było, tak będzie” to spektakl 
wpisujący się w formułę teatru ze spo-
łecznością, czyli interaktywnych działań 
animacyjnych kierowanych do miesz-
kańców konkretnych regionów. Osoby 
zaangażowane w realizację przedstawienia 
wspólnie z osobami prowadzącymi nie 
tylko pisali scenariusz i  muzykę, ale 
również tworzyli scenografię i kostiumy, 
a na koniec wystąpili na scenie. Podczas 
prac uczestnicy nie tylko poznali kulisy 
warsztatu potrzebnego do realizacji 
tego typu artystycznych widowisk, ale 
również mieli okazję poznać nowych 
ludzi i odnaleźć własne miejsce w „swojej 
małej ojczyźnie”.
 Jedną z cech charakterystycznych formy 
teatru ze społecznością jest zaprezento-
wanie prawdziwych historii, które miały 
miejsce na danym terenie. Nie inaczej 
było w tym wypadku. Mieszkańcy gminy 
pokazali jak przeżyli m. in. trafienie 
pioruna w wieżę kościelną w Łączniku 
w 1995 roku, czy zajęcia wysokiego miejsca 
na mistrzostwach Polski w piłce ręcznej 
kobiet przez zawodniczki Włókniarza 
Łącznik. Scenariusz powstał na podsta-
wie wspomnień grupy, a w trakcie jego 

realizacji i podczas kolejnych prób ulegał 
wielorakim modyfikacjom. W wyniku tego 
powstał obraz zakorzeniony w pamięci 
zbiorowej społeczności, z  dodatkiem 
intymnych przeżyć indywidualnych.
 Prace nad spektaklem trwały od po-
czątku września do ostatniego dnia 
października, czyli do premiery. Zor-
ganizowanie tak skomplikowanego 
przedsięwzięcia w zaledwie 2 miesiące 
nie byłoby możliwe bez pomocy profe-
sjonalistów. Nad widowiskiem czuwała 
Mirosława Maya Tomanik, będąca 
instruktorem teatralnym z wieloletnim 
doświadczeniem. Pani Tomanik jest 
znana w  lokalnej społeczności, gdyż 
w Gminnym Centrum Kultury w Białej 
prowadzi warsztaty teatralne. Pragnie 
aktywizować osoby starsze oraz młodzież 
i budować między nimi dialog. Mówiąc 
o współpracy z bialskimi naturszczykami 
stwierdza, że była to bardzo zgrana, 
międzypokoleniowa grupa, w  skład 
której wchodziła zarówno kilkuletnia 
dziewczynka, jak i mężczyźni oraz kobiety 
mający ponad sześćdziesiąt lat. Byli oni 
bardzo skupieni na swojej pracy, a przede 
wszystkim doskonale przygotowani.
 Chociaż projekt został zakończony 
wraz z  niedzielną premierą przed-
stawienia, to nie koniec związanych 
z  nim atrakcji. 10 listopada podczas 
I  Forum Ludzi Kultury w  Mosznej 
odbył się pokaz teledysku do pio-
senki regionalnej. Za jego realizację 
odpowiedzialny był Jakub Olszewski, 
natomiast za przygotowanie utworu 
odpowiadała Ludmiła Zawadzka, czyli 
chórmistrzyni ze Szkoły Muzycznej 
w Opolu. Wiadomym jest, że cała inicja-
tywa nie miałaby szans dojść do skutku, 
gdyby nie wsparcie działaczy Fundacji 
„W  rozwoju”. W  tym miejscu należy 
wymienić Michała Zadrogę (architekta 
prowadzącego warsztaty z  dziećmi 
dotyczące brania odpowiedzialności 
za wspólną przestrzeń) oraz – przede 
wszystkim – Magdalenę Bury-Zadrogę 
(która wymyśliła formułę projektu 
i prowadziła zajęcia z uczestnikami). 
Dzięki wszystkim tu wymienionym, 
a  także wielu innym, mieszkańcy 
naszej gminy mieli okazję za pomocą 
środków artystycznych opowiedzieć 
o sobie i swoich przeżyciach, co bardzo 
przypadło do gustu publiczności zebranej 
w Urzędzie Miejskim w Białej.

R. Christ

Od wielu lat w fatalnym stanie jest droga prowadząca w kierunku kościoła 
w Grabinie od skrzyżowania z drogą w kierunku Piechocic. Na niektó-
rych odcinkach droga ta przypomina przysłowiowy ser szwajcarski. 

Ponadto część szutrowej drogi za kościołem w kierunku Otok, zwłaszcza po opadach 
deszczu tonie w błocie, a w dziurach tworzą się kałuże. Utrudniony jest dojazd 
i dojście do poszczególnych posesji mieszkańców. Naprawa drogi w tej części wsi 
w kierunku kościoła ma być dokonana jeszcze w tym roku. 

Potrzebny remont

P.U.H. METALBET Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Przeprowadzamy badania techniczne wszystkich typów pojazdów

pon-piątek 7-17, sobota 7-14, tel. 77/ 4387014

Opony Felgi, Montaż opon, Wyważanie, Klimatyzacja, Zbieżność, Oleje, 
Zawieszenia, Tłumiki, Hamulce, Amortyzatory

Serwis Opon, Wulkanizacja, Przechowywanie kół, Auto Serwis, Mechanika, 
Diagnostyka, Serwis Klimatyzacji, Przygotowanie, samochodu do, przeglądu, 

Michał Stroka, Biała ul. Składowa 1,
tel 668156043, mstroka@interia.eu
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O kolejkowaniu

i kneflów nie boło przy mantlu, a potyj trza 
było lecieć do kasy po bilet, coby se dudóm 
dostać i tał zaś stołć ze godzina. Jak se nie 
miało biletu to choćby zemdleć to żołdnego 
kierowcy nie ruszyło. Jak se już entlich było 
driny i stało na jednej nodze to se jeszcze 
potyj konduktorka zaczła przeciskać i bilety 
uryjwać. Jednak w tych czasach wolności 
i socjaliźmie człowieka mieli za nic. Choć 
to niby była siła narodu.
 O tyj dołwniejsi wolności chciało by se 
jak nołprandzej zapomnieć. Ale mie banie 
ciałżko, bo joł mieszkoł przi Górze Wolno-
ści do dzisiej.

Przi tyj całej utrałpie boły i śmieszne sytu-
acyje. Rołz wylazłach na rynku z tego roz-
klekotanego Jelcza, poleku po kołszczku 
bo tela było ludzi, a przede mnoł szli star-
szoł kobieta po chłopsku łobleczoni i  tak 
ten plejd z toł taszkoł przyciskali do siebie, 
coby se w tej ciżbie nie ściołgnoł, a szołfer 
już zły że to tak dugo trwało ryknoł: tyłem 
wychodzić. Kobietka se łobrucili i cołfki szli 
na przodek. Tak ich zbałamołcił.
 A  pamientołcie jak my piyrwi do Raj-
chu dzwonili i  pół tyjdnia czekali aż nas 
połołczyli, czowiek wachował w nocy, społ 
ździebko jak zajonc pod miedzoł, nikaj nie 

móg wylyść jyno czekoł. Rołz ech w posz-
czodku w nocy dostała połonczenie. Mój 
kuzynk nie wiedzioł co je lołs, bo choc ech 
wrzeszczała i wszystkich dóma budziła, łon 
nic nie rozumiał. Dobrze żech telefon mioła 
doma, bo ci co nie mieli to potyj siedzieli 
po tych somsiadach i dwa dni. Już niesko-
rzi to ludzie do Opola jechali dzwonić bo tał 
se meni czekało.
 Ale dość już o tych nienormalnych cza-
sach – boło to boło, a możno noł se śniyło. 
Za to terołz to możemy zwonić wiela chcemy 
i  do Australii i  Ameryki i  po drodze jak 
jedziemy auta i ze chlewa i z pola, momy 

corołz wiałszoł wygoda goi corołz wiał-
ksze rechnungi za telefon. Kobiety to bar-
dzo rade telefonują. Siłał ich ma chopów 
w Rajchu i kaj indziej w Europie na robo-
tach, to muszoł zwonić jak go połra tyjdni 
nie ma.
 Padajoł też jak kobieta do słuchawki powie 
do widzenia, to jeszcze długo nie znaczy iż 
skończyła, wiał to po sobie. Terołz możemy 
telefonować wiela chcemy, pisać SMS-y, 
robić se fotografki bez telefon komórkowy 
i  na skajpie se porosprawiać. Na jedno 
to dobrze, na drugie to mi jednak szkoda 
listów, a nołwiałcyj tyjch kartek świąteczych, 

chtory jeszcze po wielu latach moga prze-
czyjtać i pospominać.
 Niedugo hadwiant, Barbórki no i świan-
tygo Mikołaja. W sklapach już dwa miesiące 
można na to kupować rostomajite geszenki 
dloł dzieci, nie to co my mieli. Ale choć mieli 
my mało, radości było wiancyj.
 Terołz tyż se rodzice nie muszą tak starołć, 
że piniendzy na świałta zabraknie loł dzieci. 
Jest program pienset plus i na wszystko styknie.
 A my baniemy szykować wieniec adwen-
towy, na roraty baniemy chodzić i ani se nie 
łobejrzymy i przindzie Dzieciątko.

O wolności, niepodległości, o chtorej 
tak piyknie śpiewała aktorka i pio-
senkarka Emilia Komarnicka 11 

listopada w dużej sali Urzędu Miejskiego 
w  Białej. Rostomajtny myśli mi przyszły 
do gowy po tyj koncercie i pytania; jakoł 
to boła ta nasza wolności i naszych dzieci 
w Prelu? Ale jakoś nie miałach czasu, by se 
z tyj łonaczyć.
 Dziepiyro dwa dni nieskorzy łodwiy-
dzili mie znajomi już z drugiego pokole-
nia. Dołwno u mie nie byli, bestosz se tro-
cha zasiedzieli aż narołz se spomnieli, iż 
jest niedziela i cza dzieciom coś narychto-
wać na droga. Jedyn syjn sztuduje wy Wro-
cławiu, drugi w Łopolu
 Tyn mój znajomy tyż sztudował wy Wro-
cławiu, a nasi syjnowie dojeżdzali do Łopola, 
no i zaczły se spomnienia, jak se za wszystki 
kolejkowało. Choćby wlyść do autobusu nie 
szło normalnie.
 Z Głuchołaz do Opola to jeździły te Jel-
cze aże z przyczepoł i jeszcze trza boło mieć 
szczeście co by se jakoś wcisnołć. Siłał razy 
kierowca łostoł stołć kaś przed przystankał, 
wypuścił ludzi a potyj mignoł kole nołs jakby 
nigdy nic. Nołgorzi to ale było w niedziela 
jak nasze synki popołołdniu chcieli wyje-
chać do Opoloł do szkoły, bai to i trzy razy 
prziszli nazołd co se nie mogli zabrać. Jak 
se wylazło z tego autobusu w Opolu to boł 
człowiek mało żywy, całyj utytłany, bai 

Towarzyszą nam zawsze i wszę-
dzie, pomagając w codziennym 
trudzie, dając nam czystą ra-

dość, bez nich człowiek czułby się źle 
na tym świecie, bo ileż radości daje 
tak piękna i rozumna istota jak pies.

Ks. J. Twardowski

– Dzień dobry, jesteśmy na miejscu, 
gdzie możemy się udać? – usłyszawszy 
w  słuchawce pytanie skierowałam 
rozmówcę w  odpowiednie miejsce. 
Niedługo potem zauważyłam – dostojnie 
idącego przy nodze swego pana – białego 
czworonoga. Choć ostrożnie reaguję 
na psy, ten wywołał we mnie bardzo 
pozytywne emocje. Po wejściu do sali, 
pies od razu przystąpił do rozpoznania 
terenu. Następnie przywitał się ze 
mną i – kierowany instynktem oraz 
zapachem – po krótkim czasie przyniósł 
w zębach skrzętnie zapakowane drugie 
śniadanie, którym poczęstował się 
z mojej otwartej torebki. Nie mogłam 
nie polubić Goi…
 Stymulacja rozwoju dziecka nie-
pełnosprawnego często w ymaga 
stosowania alternatywnych, czasami 
niekonwencjonalnych metod pracy. 
Jedną z  form zajęć wspomagających 
rozwój, doskonale łączących naukę, 
zabawę, rewalidację i  rehabilitację, 

Szanowni Czytelnicy!
Redakcja „Panoramy Bialskiej” zwraca 
się do sołtysów, radnych i członków 
stowarzyszeń wiejskich o informacje 
dotyczące planowanych imprez lo-
kalnych, inicjatyw społecznych itp. 
Nasz przedstawiciel weźmie udział 
w organizowanych przedsięwzięciach lub 
skontaktuje się w sprawie informacji do 
gazety. Sądzimy, że lokalne społeczności 
okażą zainteresowanie publikacjami 
dotyczącymi dokonań mieszkańców 
poszczególnych miejscowości naszej 
gminy. Zapraszamy do współpracy. 
Informacje prosimy zgłaszać pod nr. tel. 
77 438 70 26 lub przesyłać na adres 
mailowy: panoramabialska@wp.pl.

uczulać); ma łagodne usposobienie, jest 
bardzo inteligentny, lubi towarzystwo 
obcych (zwłaszcza dzieci), szybko uczy 
się nowych umiejętności. Po krótkim 
instruktażu każde dziecko przywitało 
się z Goją, wyciągając dłoń w kierunku 
psa oraz wypowiadając swoje imię. 
Zwierzak posłusznie podał każdemu 
łapę. W zamian za powitanie otrzymał 
odpowiedni przysmak. Początkowo 
niektórzy uczniowie bali się podejść 
do Goi, jednak już po niedługim czasie 
nawet najbardziej lękliwe dzieci zaczęły 
przełamywać strach. Nie było dziecka, 
które chociaż nie pogłaskałoby czwo-
ronoga. Instruktor wskazywał kolejne 
ćwiczenia – zabawy, które bardzo 
podobały się dzieciom. Pies posłusznie 
wykonywał polecenia i – mimo sporej 
liczby uczestników – okazywał dużą 
cierpliwość i sympatię.
– Na początku trochę się bałam, bo 
piesek jest duży, ale potem podeszłam 
do niego, bo miał bardzo fajne włosy 
– opowiada Ania z pierwszej klasy.
 Widać było, że dzieci z  minuty 
na minutę coraz lepiej radzą sobie 
z  ćwiczeniami, przełamując strach 
przed zwierzęciem. Pierwsze zajęcia 
z dogoterapii przyjęte zostały z entu-
zjazmem i z pewnością już niedługo 
odbędą się kolejne.
 W czasie zabaw naturalna sponta-
niczność i radość psa pozwalają dziecku 
odczuć satysfakcję z wykonywanych 
przez nie zadań, a także mobilizują je 
do podejmowania nowych wyzwań.

 Dogoterapia przynosi najbardziej 
wyraziste efekty, kiedy instruktor 
(z psem) pracuje sam na sam z podopiecz-
nym, można wtedy dobrać ćwiczenia 
do indywidualnych potrzeb dziecka. 
Jednak również grupowe spotkania są 
świetnym wprowadzeniem dzieciaków 
w  świat czworonogów, uwrażliwiają 
uczestników na zwierzęta żyjące wokół 
nas, uczą bezpiecznego obcowania 
z  psem, opieki i  pielęgnacji. Taka 
edukacja wraz ze sportową zabawą 
„pies – człowiek” pokazuje dzieciom, 
że czworonóg to nasz przyjaciel.

Martyna Mielnik
oligofrenopedagog ZSP w Białej

jest właśnie terapia wykorzystująca 
kontakt z  psem, zwana dogoterapią 
lub kynoterapią.
 Zajęcia z instruktorem dogoterapii 
i  jego czworonożnym „terapeutą”, 
pomagają w  przełamywaniu barier 
lękowych u dzieci niepełnosprawnych, 
wspomagają rehabilitację m.in. osób 
niewidomych, autystycznych, z upo-
śledzeniem umysłowym i mózgowym 
porażeniem dziecięcym; ułatwiają 
budowanie zaufania pomiędzy uczniem 
a  terapeutą, wyciszają, usprawniają 
komunikację, obniżają poczucie sa-
motności, uczą nowych umiejętności, 
a także pomagają w skupieniu uwagi (przy 
zaburzeniach koncentracji) i podnoszą 
poczucie własnej wartości.
 Pomysł organizacji zajęć z dogotera-
peutą zrodził się we wrześniu. Wraz z p. 
Elżbietą Sosną – nauczycielką kształcenia 
zintegrowanego, zastanawiałyśmy 
się, w jaki sposób można by nawiązać 
współpracę z najbliższym środowiskiem, 
wymyślić coś, co byłoby czymś świeżym, 
nowym dla uczniów. Do naszej szkoły 
uczęszczają dzieci niepełnosprawne 
z  różnymi dysfunkcjami, tworzone 
są klasy integracyjne, uczniowie mają 
wiele dodatkowych i specjalistycznych 
zajęć, jednak dogoterapia jest zupełną 
nowością. Dyrekcja Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Białej przychyliła 
się do pomysłu i  już 7 października 
odbyło się pierwsze spotkanie z prze-
sympatyczną Goją.
W spotkaniu z pieskiem oraz wykwalifi-
kowanym instruktorem dogoterapii – p. 
Robertem Woźniakiem wzięła udział 
integracyjna klasa I oraz klasa III b.
 Pan Robert rozpoczął od przed-
stawienia zwierzaka, potem krótko 
opowiedział o swojej pracy – instruk-
tora dogoterapii. Goja to duży pies 
rasy samoyed, białego umaszczenia, 
posiadający włosy zamiast sierści (to 
ważny element terapii, gdyż sierść może 

Czworonożny terapeuta
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Kapliczka przydrożna w Ogierni-
czu od wielu lat podtapiana była 
przez wody deszczowe spływa-

jące od skrzyżowania drogi dojazdo-
wej z drogą prowadzącą przez wieś. 

 W  br. na wniosek mieszkańców 
i  dzięki bezpośredniemu zaanga-
żowaniu burmistrza w  próbę rato-
wania tego zabytku bezcennego dla 
uczuć mieszkańców przeprowadzono 
odwodnienie tego terenu poprzez 
przecisk metalowej rury pod drogą 
główną i zamontowaniu na odcinku 
ok. 25 m dwóch kratek ściekowych. 
Cały teren po ułożeniu krawężników, 
wyprofilowaniu i utwardzeniu podłoża 
został wyasfaltowany. Inwestycja 

Kapliczka w Ogierniczu 
po remoncie

 Przedmiotem przedsięwzięcia jest 
inwestycja liniowa celu publicznego polega-
jąca na budowie sieci wodociągowej tranzy-
towej Solec – Olbrachcice w gminie Biała.

 Inwestorem jest Związek Gmin „AQUA 
SILESIA", z Głogówka. Projekt techniczny 
wykonała firma HM-BUD Usługi Projektowe 
i Wykonawstwo z Brzeźnicy. Prace wykonuje 
firma wyłoniona w drodze przetargu.
 Termin realizacji do 15.12.2016 r.
 Woda na teren objętego zasięgiem przed-
sięwzięcia dostarczana będzie z istniejącego 
ujęcia wody zlokalizowanej w Białej w kie-
runku miejscowości Olbrachcice.
 Przedsięwzięcie opracowano w oparciu 
o  „Koncepcję programową wodociągów 

w gminie Biała”.
 Zakres rzeczowy robót przedstawia się 
następująco:
–  sieć wodociągowa tranzytowa PE Ø 110 mm, 

L= 1724,0 mb
–  uzbrojenie sieci wodociągowej (rury osło-

nowe, zasuwy, trójniki itp.)
Usytuowanie
 Główny ciśnieniowy rurociąg tranzytowy 
PEØ110 zlokalizowano w polach, wzdłuż 
drogi gminnej prowadzącej od Olbrachcic 
do Solca.
Technologia wykonawstwa
 Przewidziano wykonanie całej trasy 
metodą przewiertu horyzontalnego w celu 
zminimalizowania ingerencji w otoczenie. 
Głębokość ułożenia rurociągów wodocią-
gowych wynosi min. 1,5 m p.p.t.
Technologia eksploatacji
 Woda do miejscowości Solec doprowa-
dzana będzie ciśnieniowo (do 5 atm.) przez 
istniejące pompy w  stacji wodociągowej 
w miejscowości Biała. Nowa sieć wodocią-
gowa i zlokalizowana na niej armatura nie 
wymaga stałej obsługi.
 Eksploatacja urządzeń prowadzona będzie 
przez wyspecjalizowaną firmę Wodociągi 
i Kanalizacja w Białej. 
 Przedsięwzięcie opracowuje się w  celu 
drugostronnego zaopatrzenia miejscowo-
ści Solec i ewentualnie innych miejscowości 
w tym rejonie w dobrą wodę z ujęć w Bia-
łej w przeciwieństwie do dotychczasowego 
„starego” ujęcia w Gostomii.

Sieć tranzytowa Solec – Olbrachcice

ta pozwoli na osuszenie ścian tego 
zabytku i pozwoli na dalsze efektywne 
jej remonty. Wcześniej częściowego 
remontu polegającego na wymianie 
dachu i  uzupełnieniu brakującego 
tynku dokonał Wilhelm Daniel.
 Zaby tkowa kapl iczka zosta ła 
wybudowana przez mieszkańców po 
zakończeniu I wojny światowej. Nad 
drzwiami umieszczona jest pamiątkowa 
tablica z  nazwiskami mieszkańców 
Ogniernicza poległych w czasie działań 
wojennych w latach 1914-1918.
 Dodatkowo w Ogierniczu w minio-
nym roku dzięki funduszowi sołeckiemu 
i dofinansowaniu z pieniędzy funduszu 
strażackiego wyremontowano dach 
remizy strażackiej oraz dzięki do-
datkowemu dofinansowaniu gminy 
i  bezpośredniemu zaangażowaniu 
mieszkańców położono ponad 100 m 
kanalizacji burzowej.

Z  ciemności do świat ła

Dary dla szpitala
Dary pieniężne dla szpitala złożyli: Wiesława Wierzbicka ze Steblowa, 

Benhard Czellik z Pogórza, Maria Sosnal z Mysłowic, Krystyna Wy-
cisk z Solca, Janina Kuclindner z Krapkowic, Maria Biskup ze Ści-

gowa, Maria Czekańska z Prudnika.
 Dary żywieniowe dla szpitala złożyli: pan Puchała z Miłowic (poda-
rował porzeczki), pan Żegleń z Chrzelic (jabłka), Jan Wojciechowski 
z Białej (kości).
 Dodatkowo anonimowo podarowana została pościel.
 Wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą działalność serdeczne 
podziękowania składa dyrekcja szpitala im. św. Elżbiety w Białej.

Choć świat handlu zaczyna nam 
już serwować tematy świą-
teczne, listopad w sercach 

wielu osób pozostaje miesiącem 
zadumy. Klimat refleksyjny przyświe-
cał bialskim wykonawcom, którzy 
w niedzielę, 6 listopada, w sali wido-
wiskowej Urzędu Miejskiego w Białej, 
zaprezentowali zaduszki artystyczne.

 Tytuł całości – „Błogosławieni miło-
sierni” wyraźnie nawiązywał do przesła-
nia i hymnu tegorocznych Światowych Dni 
Młodzieży. Utwór – rzecz jasna – został 
wykonany, na koniec, w formie podsumo-
wania. Co więcej – zaśpiewano go dwukrot-
nie (pojawił się w ramach bisu). Przy dru-
gim razie dołączyły głosy publliczności – 
utwór zdążył już się osłuchać.
 Organizatorem imprezy było Gminne Cen-
trum Kultury w Białej, zaś na scenie wystą-
piła młodzież z bialskiego Studia Piosenki 
oraz zespół Seniores. Nad przygotowaniem 
wydarzenia czuwała Iwona Preusner, dekora-
cją zajęła się Renata Sznejweis, zaś o sprawy 
taneczne zadbała Aleksandra Hindera.
 Podczas programu artystycznego prze-
platały się różnego tytpu wykonania. Były 
solówki (np. popularna ostatnimi czasy 
religijna piosenka „Schowaj mnie”; zaśpie-
wała ją Agata Bajorek), nie brakowało utwo-

rów instrumentalnych (tu zabrzmiała m.in. 
„Wokaliza” – flet: Katarzyna Kaczkowska, 
akompaniament: Magdalena Preusner), 
a  także części wykonywanych wspólnie 
(np. „Psalm dla ciebie”, słynny kawałek Pio-
tra Rubika, bazujący na fragmentach biblij-
nej „Pieśni nad pieśniami”). Publiczność 
raczona była również – jako się rzekło – tań-
cem. Tu mógł wykazać się zespół Stars. Ich 
etiudy miały zresztą swoją symbolikę – były 
postacie ciemne, były jasne... Ostatecznie te 
drugie budziły do życia te pierwsze.
 Refleksyjność bialskich zaduszek wią-
zała się ściśle z wiarą, z Bogiem (ta tema-
tyka zdecydowanie przeważała). Niektóre 
tego rodzaju motywy wymienione zostały 
powyżej. Ale to tylko niewielka ich część. 
Już samo rozpoczęcie programu bazowało 
na Piśmie Świętym; wyrecytowane zostało 
słynne osiem błogosławieństw z „Ewange-
lii wg św. Mateusza”. Fragmentami „Psalmu 
145” zaczynały się natomiast kolejne czę-
ści zaduszek. No właśnie – składały się one 
z trzech rozdziałów: „Rozterka”, „Zaduma” 
oraz „Wiara, nadzieja i miłość”, a zatem nastrój 
powoli przesuwał się z ciemności do światła, 
przemierzał drogę od chaosu do porządku.
 Nagrodą były solidne brawa. Zgodnie 
ze słusznym życzeniem organizatorów 
– miały one miejsce dopiero na końcu.

Bartosz Sadliński
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Wspomnienie ks. Franciszka Drendy

Witold Hreczaniuk

Epitafium
Ostatnie pożegnanie
Ks.Franciszkowi Grendzie proboszczowi w Gostomi.
Drogi Franciszku tu ciebie nie znali,
Starszy faroż – nowego mamy,
Głos ma czysty żarliwie się modli,
Nie dzieli lecz łączy.
Bóg cię powołał, byś słowo,
Niósł ludziom przez ołtarze.
Wskazywał drogę.
Młody pełen zapału kościół zbudowałeś
Nie zabiegałeś o bogactwa...
W dłoniach  paciorki różańca.
I wyprosiłeś ...
Dzwony zabiły i umilkły.
Ty w drodze do Pana .
Kościółek w Gostomii pusty.
Siedzisz  przy stole .
Patrzysz na wnuki moje.
Nikt mi nie życzył by się  spełniło...
Zachowam ciebie drogi Franciszku 
W mej wdzięcznej pamięci .
Porozmawiamy jeśli zechcesz,
Teraz w spokoju  odpocznij ...

Droga do kapłaństwa
 Ks. Franciszek Drenda urodził się 24 
września 1951 r. w Szombierkach – dziel-
nicy Bytomia. Jego ojciec pracował jako 
ślusarz w kopalni, matka w działalności 
handlowej. Jego rodzice byli bardzo 
religijni. Ojciec należał do Rady Para-
fialnej, a wuj był duchownym w zakonie 
oblatów w Niemczech. Franciszek był 
od najmłodszych lat ministrantem. Po 
ukończeniu szkoły średniej w Bytomiu 
wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Nysie, gdzie studiował również przyszły 
biskup pomocniczy diecezji opolskiej ks. 
Jan Kopiec, obecnie ordynariusz diecezji 
gliwickiej. Franciszek studiował również 
na kierunku filozoficzno-teologicznym 
na Uniwersytecie Opolskim. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1975 roku z rąk 
pierwszego biskupa opolskiego ks. 
Franciszka Jopa. 
Lata posługi kapłańskiej
 Po święceniach ks. Franciszek Drenda 
został skierowany do tymczasowej posługi 
kapłańskiej w  Zabrzu-Mikulczycach. 
W sierpniu 1975 r. został wikariuszem 
w  parafii św. Mikołaja w  Krapkowi-
cach, gdzie mógł korzystać z bogatych 
doświadczeń ks. Stanisława Niesporka. 
Po czterech latach został skierowany do 
parafii w Opolu-Półwsi, gdzie organizował 
również i  nadzorował – na polecenie 
biskupa – budowę domu zakonnego 
dla sióstr kamilianek w Sławicach. 15 
sierpnia 1981 r. decyzją biskupa Alfonsa 
Nossola rozpoczął posługę kapłańską 
w  parafii Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Kluczborku.

Praca ks. Drendy w Kluczborku
 W Kluczborku zostały mu powierzone 
– między innymi – obowiązki związane 
z budową nowego kościoła parafialnego 
(wtedy, w niespełna trzydziestotysięcz-
nym mieście, był tylko jeden kościół). 
Na czele sześcioosobowego zespołu 
duszpasterzy stanął proboszcz ks. Jan 
Bagiński, późniejszy biskup pomocni-
czy Diecezji Opolskiej – to właśnie on 
dokonał konsekracji wybudowanego 
kościoła, zaś ks. Drenda został miano-
wany proboszczem nowej kluczborskiej 
parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Była ona wspomagana przez 
pracę m.in. sióstr józefitek – wspierały 
one w pracy katechetycznej, w kancelarii 
i  w  prowadzeniu chóru. Z  tej parafii 
pochodzi dwudziestu nowych kapłanów 
i osiem sióstr zakonnych. 
Dalsze lata pracy ks. Franciszka
 Po dwudziestu dziewięciu latach 
ks. F. Drenda poprosił biskupa o urlop 
zdrowotny. Wielopoziomowa dyskopatia 
utrudniała codzienne aktywne posłu-
giwanie wiernym. Być może choroba 
miała związek z uprawianiem w mło-
dości sportu (podnoszenie ciężarów) 
–   został wtedy dwukrotnie mistrzem 
Śląska. Na stan zdrowia mogła mieć 
też wpływ ciężka praca fizyczna przy 
budowie świątyni. Ks. Drenda został 
skierowany do pełnienia obowiązków 
w Centrum Pomocy Rodzinie, w Opolu; 
jednocześnie był kapelanem w Domu 
Pomocy Społecznej.
Praca nowego proboszcza w Gostomi
 W 2013 r. – po trzech latach pracy 
w Opolu – ks. Franciszek przejął obo-
wiązki proboszcza parafii w Gostomi. 
Tam pracował ks. Jerzy Chybicki – jego 
kolega z  lat seminaryjnych. Nowy 
proboszcz został życzliwie przyjęty 
przez lokalną społeczność parafialną. 
Brał aktywny udział w organizowa-
nych na terenie parafii imprezach 
artystycznych, żywo interesował się 
sprawami wiernych, organizował wiele 
imprez religijnych, na które zapraszał 
również przedstawicieli naszej redakcji. 
W jego nowej pracy nieoceniona była 
pomoc pana Józefa Koguta (w zakrystii) 
i pana Lecha Jasińskiego (pracownika 
miejscowej szkoły). Ks. proboszcz 
przed dwoma laty poświęcił nowy wóz 
strażacki zakupiony dla miejscowej 
OSP. Uczestniczył w tej uroczystości 
ubrany w galowy mundur, ufundowany 

przez kluczborskich strażaków (był 
ich kapelanem). 
Ostatnie pożegnanie proboszcza
 9 listopada w  kościele parafialnym 
w  Gostomi odbyła się uroczysta msza 
święta w  intencji zmarłego kapłana. 
Trumna została wniesiona do świątyni 
przez miejscowych strażaków. W uroczystej 
mszy pożegnalnej uczestniczyło wielu 
księży z okolic, nie brakowało przyjaciół 
zmarłego; licznie zgromadzili się też wierni. 
Mszę św. koncelebrowaną odprawili: 
bp ordynariusz gliwicki ks. Jan Kopiec 
i biskup pomocniczy diecezji opolskiej 
ks. Paweł Stobrawa. W okolicznościowym 
kazaniu bp Jan Kopiec nawiązał do ponad 
czterdziestoletniej posługi kapłańskiej 
zmarłego proboszcza, wskazując na bilans 
jego dokonań. Po mszy karawan z trumną 

został odprowadzony przez miejscowych 
strażaków do granic parafii. Pogrzeb 
odbył się dzień później, w Kluczborku 
(z udziałem opolskiego ordynariusza – ks. 
biskupa Andrzeja Czai). Spoczął tam, 
gdzie spędził najwięcej lat kapłaństwa 
poświęcając się pracy duszpasterskiej 
i rozwojowi parafialnej wspólnoty. W mszy 
żałobnej i pogrzebie  uczestniczył również 
bialski burmistrz Edward Plicko. 
 W  naszych sercach pozostanie na 
zawsze jako kapłan i  duszpasterz, dla 
którego najwyższym celem była troska 
o  wiernych. Na obrazek prymicyjny 
ks. Franciszek Drenda wybrał słowa 
„Przystępuję do ołtarza Bożego, do Boga 
radości i wesela”. Tym zasadom pozostał 
wierny w życiu kapłańskim.

Ryszard Nowak
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Święty Marcin w Białej Święty Marcin w Pogórzu

Najładniejszy różaniecOdznaczenie dla burmistrza

Tradycyjnie już, od dziesięciu lat, 
w przeddzień obchodów dnia św. Mar-
cina zorganizowano ku jego czci uro-

czyste obchody; wzięły w nich udział przed-
szkolaki z  lampionami oraz ich rodzice. 
Pochód wyruszył z bialskiego Rynku. Na prze-
dzie na koniu jechał w czerwonym płaszczu 
św. Marcin, w którego rolę wcielił się Adam 
Wojtuś w asyście córki Karoliny. 
 Konia do udziału w pochodzie użyczyła 
prywatna stadnina w Brzeźnicy. Pochód prze-
szedł ulicą Opolską – w towarzystwie muzy-
ków z Bialskiej Orkiestry Dętej i w asyście 
miejscowej policji – do przedszkola. W holu 
przygotowany został – dla dzieci i ich opie-
kunów – poczęstunek. Dzieci zaprezento-
wały widowisko oparte na faktach z życia 
św. Marcina. Program artystyczny przygo-
towały nauczycielki – Daria Madzia, Małgo-
rzata Karmelita i Klaudia Glombica.

Z okazji obchodów jubileuszu 
25-lecia Izby Lekarsko – We-
terynaryjnej burmistrz Białej 

Edward Plicko został odznaczony przez 
Ministra Rolnictwa odznaką „Zasłużony 
dla Polskiego Rolnictwa”. Dodatkowo 
takiemu wyróżnieniu za wieloletnią 

pracę na rzecz polskiego rolnictwa zo-
stali wyróżnieni lekarze z Opola, Brzegu 
i Olesna oraz były mieszkaniec Gostomi 
Władysław Rawski. Tylko sześciu lekarzy 
weterynarii z Opolszczyzny zostało z tej 
okazji wyróżnionych tym odznaczeniem 
na uroczystej Gali w Warszawie.

Zarząd Mniejszości Niemieckiej 
w Pogórzu w ramach projektu 
„Ein Generationstreffen aus dem 

Anlass des Martinstages” zorgani-
zował w dniu 10 listopada obchody 
dnia św. Marcina. 

 Informację o przyznaniu dotacji zarząd 
DFK w Pogórzu otrzymał stosunkowo późno, 
tydzień przed planowanym terminem. Czasu 
było niewiele, ale dzięki zaangażowaniu 
członków zarządu Mniejszości Niemieckiej 
w Pogórzu zdążyliśmy z wszystkim na czas. 
 W ramach projektu odbyły się warsztaty 
plastyczne, podczas których dzieci przygoto-
wywały kolorowe lampiony ze szklanych sło-
ików według własnych, przeróżnych pomy-
słów. Podczas spotkania dzieci – oprócz two-
rzenia lampionów – zajęte były nauką nie-
mieckich piosenek, związanych z obchodami 
Dnia Świętego Marcina, poznały obyczaje 
i legendę o świętym. Również zarząd zaan-
gażował się w tworzenie lampionów, które 
wykonane były z koronek i wyglądały wyjąt-
kowo efektownie.
 Pod przewodnictwem nauczyciela języka 
mniejszości narodowej (niemieckiej) M. 
Helfeier szóstka dzieci z Pogórza codziennie 
spotykała się i ćwiczyła symboliczną scenkę 
z życia św. Marcina, która później została 
wystawiona w Kościele pod wezwaniem św. 
Edyty Stein w Pogórzu (po mszy szkolnej, któ-
rej przewodniczył proboszcz – ks. Damian 
Cebula). Po inscenizacji i śpiewie piosenek ku 
czci świętego, wszyscy zainteresowani udali 
się na procesję z lampionami ulicami Pogó-
rza. Główną atrakcją był św. Marcin na koniu 

(mieszkaniec wsi –pan Adam Wojtuś, wraz 
z córką) – szedł na czele procesji, w pięk-
nym przebraniu. O bezpieczeństwo zadbała 
miejscowa jednostka straży pożarnej. Zarząd 
Mniejszości Niemieckiej zaprosił wszystkich 
mieszkańców i przybyłych gości na poczę-
stunek do świetlicy wiejskiej. Nie zabrakło 
rogali świętomarcińskich, kawy, herbaty oraz 
miłej atmosfery. Plac przy świetlicy rozświe-
tlały kosze z ogniem św. Marcina.
 Projekt cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Jako przewodnicząca DFK w Pogó-
rzu chcę serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w uświetnie-
nie tej imprezy.
 Źródłem finansowania projektu były środki 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Repu-
bliki Federalnej Niemiec za pośrednictwem 
Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych w Polsce.

Monika Helfeier

Rada Parafialna w Grabinie zorganizo-
wała konkurs na najładniejszy róża-
niec wykonany techniką dowolną. 

Prace były oceniane w dwóch grupach wie-
kowych. Pierwsza – dzieci przedszkolne i 
dzieci do klasy IV, druga – grupa szkolna 
(uczniowie od kl. V). Różańce oceniała komi-
sja, w skład której weszli: proboszcz, siostra 
zakonna, organistka i sołtys wsi. Komisja 
miała trudne zadanie w związku z oceną 
wykonanych prac. Wszystkie dzieci biorące 

udział w konkursie otrzymały – w ostatnią 
niedzielę października po nabożeństwie 
różańcowym – nagrody. W kategorii przed-
szkolaków oceniono 14 różańców – za najład-
niejszy uznano ten wykonany przez Aurelię 
Przyklenk. W kategorii dzieci w wieku szkol-
nym oceniono 7 różańców i pierwsze miej-
sce przyznano pracy Kingi Hedy. Proboszcz 
przygotował – dla uczestników konkursu – 
niespodziankę, był nią różaniec wykonany 
z rozmaitych ciastek.
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W ostatni piątek października 
mieszkańcy Białej zostali 
uraczeni dwoma filmami 

grozy. Były to horrory z krwi i kości 
– dosłownie i w przenośni. Projekcja 
miała miejsce w Gminnym Centrum 
Kultury, od godziny 20:00.

 „Martwe zło” reklamowane jest hasłem 
„Nie było jeszcze tak przerażającego filmu”. 
Fani tego gatunku mogliby oczywiście 
spierać się, czy tak jest faktycznie (czy 
może inny produkt kinematografii 
wysuwa się na prowadzenie), trudno 
jednak zaprzeczyć, że film znajduje się 
w czołówce, jeśli chodzi o drastyczność. 
Trzeba – rzecz jasna – oglądać go w pewnej 
konwencji, z przymrużeniem oka – czasem 
nawet przydaje się przymknięcie obu. 
Padający z nieba deszcz krwi (sic!), 
rozcinanie głowy piłą mechaniczną 
wzdłuż osi pionowej aż do kręgosłupa, 
rozszczepianie języka nożem na żywca 
– to tylko niektóre „smaczki”. 
 „Martwe zło” nakręcono w 2013 
roku jako remake filmu z początku lat 
80. (pod tym samym tytułem). Fabuła 
jest dość schematyczna: grupa młodych 
ludzi trafia do domku na odludziu, 
jeden z nich odnajduje w piwnicy starą 
księgę z zaklęciami; niechcący (ups!) 
przywołuje demona. Ten zaś czyni z ko-
lejnych bohaterów filmu... morderców. 
Okultystyczne klimaty i dużo scen gore 

(a więc – w celowy, przejaskrawiony 
sposób – brutalnych i krwawych) – roz-
rywka dość specyficzna. Dla kinomana 
(takiego jak autor tego artykułu) – ciekawe 
doświadczenie, a z punktu widzenia 
wymogów gatunku – trzeba przyznać 
– film zrobiony bardzo dobrze.
 „Dom w głębi lasu” (2012) – drugi 
z wyświetlonych w Białej horrorów 
– ustępował wcześniej opisanemu 
pod względem liczby scen brutalnych 
i krwawych. Pełna wyobraźni, quasi-
filozoficzna fabuła to jego niewątpliwy 
atut. Początek klasyczny – młodzi ludzie 
znaleźli się sami w tytułowym domu. Jak 
nietrudno się domyślić – zaczęły dziać 
się rzeczy niepokojące. Okazało się, 
że są obserwowani – niczym w reality 
show – przez pewną korporację. Jej 
członkowie, służbowo ubrani, usadowieni 
przed ekranami monitorów, zdają się 
nie tylko śledzić, ale i reżyserować ich 
poczynania. Okazuje się, że chcą złożyć 
bohaterów filmu... w ofierze... bogom.
Zaletą repertuaru była różnorodność. 
Dwa filmy, choć w tym samym gatunku, 
reprezentowały nieco odmienne nurty 
oraz ciut inne – jakkolwiek to zabrzmi 
– wrażliwości. Oba stanowiły próbkę 
naszej zachodniej popkultury, która 
potrafi chadzać naprawdę dziwnymi 
drogami.

Bartosz Sadliński

Z ekranu wiało grozą Terminarz Pucharu Polski 

Sprzątanie placu zabaw

Ochrona przeciwpożarowa

Komisja MTB przy Polskim Związku 
Kolarskim przedstawia wyniki kon-
kursu na organizatorów Pucharu 

Polski MTB XCO 2017. Na podstawie 
otrzymanych do dnia 31.10.2016 ofert 
wyłoniono następujących organizato-
rów Pucharu Polski, którzy przepro-
wadzą zawody w niżej wymienionych  
terminach i lokalizacjach.

Kalendarz Pucharu Polski MTB XCO 2017
29–30.04.2017 – Lublin – 10. Lubelski 
Festiwal Rowerowy – LKKG Lubelski Klub 

Kolarstwa Górskiego
06–07.05.2017 – Wałbrzych UCI C2- Górale 
na Start – KKW Superior Wałbrzych
03.06.2017 – Jelenia Góra Trophy UCI HC 
Maja Włoszczowska MTB Race – Grabek 
Promotion
10.06.2017 – Biała UCI C3 – Puchar Bur-
mistrza Białej – White MTB Team Biała
16–17.09.2017 – Boguszów-Gorce – Górale 
na Start – KKW Superior Wałbrzych
30.09.2017 – Głuchołazy – VI ogólnopol-
ski wyścig CykloOpawy XCO – Klub Tury-
styki Kolarskiej KTUKOL

Członkowie rodzin naszych bial-
skich przedszkolaków (z naj-
młodszej grupy,, Żabki”) wzięli 

udział w akcji porządkowania przed-
szkolnego placu zabaw.

 Prace, które wykonano, w znaczny sposób 
poprawiły estetykę tego miejsca oraz wpły-
nęły na bezpieczeństwo naszych dzieci.
Wszystkim zaangażowanym bezpośrednio i 
pośrednio w tę akcję serdecznie dziękujemy.
 Plac zabaw to ulubione miejsce naszych 
podopiecznych. To głównie na nim realizują 
one swoją ogromną w tym wieku potrzebę 
ruchu i zabawy. Niestety, ponieważ plac na 

razie jest nieogrodzony, mają na niego wstęp 
różne osoby. Wiele z nich łamie regulamin 
(umieszczony na ścianie budynku), wprowa-
dzając zwierzęta, w niewłaściwy sposób korzy-
stając ze sprzętów oraz zaśmiecając to miejsce 
niebezpiecznymi przedmiotami (potłuczone 
butelki, puszki, niedopałki papierosów, itp.).
 W trosce o bezpieczeństwo naszych wycho-
wanków apelujemy do wszystkich osób 
odwiedzających przedszkolny plac zabaw, aby 
stosowali się do regulaminu oraz zdrowego 
rozsądku. To, co czasami zastajemy jest real-
nym zagrożeniem dla małych dzieci na tere-
nie, który zagospodarowano właśnie dla nich.
 Liczymy na refleksję i zrozumienie.

• 17.10 nieznany sprawca dokonał 
oszustwa na portalu Allegro na 
szkodę mieszkańca Grabiny na 
kwotę 920 zł

• 20.10 nieznany sprawca dokonał 

oszustwa na portalu Allegro na 
szkodę mieszkańca Radostyni na 
1279 zł

• 2.11 w Białej 54 letni sprawca kie-
rował po drodze publicznej kopar-

ką samojezdną nie stosując się 
do decyzji właściwego organu o 
cofnięciu uprawnień na kierowa-
nie pojazdem

• 5.11 na trasie Dębina – Moszna 21 
letni sprawca spowodował wypa-
dek, w wyniku którego obrażeń 
doznała 1 osoba

Budżet na 2016r., Rada Miejskiej w Białej uchwaliła w kwocie 418 322 zł., 
w tym  28 322 zł. przeznaczonych zostało na realizację funduszu so-
łeckiego. W ramach wydatków majątkowych ujęto zakup samochodu 

pożarniczego dla OSP Chrzelice w kwocie 120 000 zł.
 W trakcie roku budżet uległ małym korektom i przedstawia się następująco:

Plan wydatków na 2016r. oraz jego wykonanie/po zmianach
Treść plan wykonanie
Obrona narodowa 2 100,00 –
Pozostałe wydatki obronne 2 100,00 –
Szkolenia pracowników nie będących 
członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 448 188,00 –
Ochotnicze straże pożarne 448 188,00 153 239,49
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 6 018,63
Nagrody o charakterze szczeg. nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 1 191,96
Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 0
Wynagrodzenia bezosobowe 41 000,00 20 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia 88 740,00 46 922,37
Zakup energii 60 430,00 20 451,79
Zakup usług remontowych 30 000,00 13 047,14
Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0
Zakup usług pozostałych 30 000,00 23 628,18
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 802,69
Różne opłaty i składki 15 000,00 3 455,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 518,00 6 570,00

 Jednostki należące do Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Gaśniczego tj. Biała i Chrze-
lice, otrzymały dotację na swoja działalność, 
która jest proporcjonalna do ilości wyjazdów, 
w ramach tej dotacji w/w jednostki indywidu-
alnie zakupują i remontują posiadany sprzęt. 
W 2016r. Biała otrzymała 23 700zł., natomiast 

Chrzelice 10 550 zł. Kupując sprzęt w Oddziale 
Wojewódzkim ZOSP RP jednostki z naszej 
gminy również uzyskują wsparcie jakim jest 
dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gosp. Wodnej w przeważającej 
większości jest to 40% dotacji do zakupu..
 Z roku na rok potrzeby jednostek OSP 

rosną, rozwija się baza posiadanego sprzętu, 
ze szczególnym naciskiem w ostatnim czasie 
na bezpieczeństwo strażaków i zakup sprzętu 
ochrony osobistej. Rozwija się również zaple-
cze w postaci remiz, które z upływem czasu 
stały się wizytówką gminy w każdej miejsco-
wości. Świetlice mieszczące się w remizach to 
praktycznie jedyne miejsca gdzie miejscowa 
ludność a w szczególności młodzież może się 
spotkać i spędzić wolny czas, co to z kolei zwią-
zane jest z coraz większymi kosztami energii. 
Fundusz sołecki bardzo korzystnie wpłynął na 
poprawę wizerunku obiektów OSP.
 Niepokojącym jednak stał się wiek a tym 
samym stan posiadanych pojazdów pożar-
niczych. Wszystkie pojazdy pożarnicze są 
dopuszczone do ruchu drogowego, co jest 
potwierdzone okresowymi badaniami tech-
nicznymi, jednak w głównej mierze jest to 
zasługą poszczególnych kierowców, którzy 
robią wszystko aby w danym momencie uzy-
skać pozytywną opinie diagnosty. 
W związku z powyższym samochody czę-
sto ulegają awarii i kosztownym remontom. 
Wyeksploatowane są również urządzenia 
pożarnicze i cała armatura wodna, w które 
pojazdy są wyposażone, co negatywnie wpływa 
na gotowość bojową jednostek.    
 Wymiany zbiorników na wodę wymaga 
min. samochód Star z OSP Biała i Jelcz z OSP 
Chrzelice, gdyż kolejne spawanie i uszczel-
nianie w znacznym stopniu skorodowanego 
zbiornika nie ma już sensu. Pojazdy w małych 
jednostkach wykorzystywane są w mniejszym 
stopniu, jednakże jesteśmy jeszcze w posiada-
niu trzech pojazdów marki Żuk z lat 80- tych 

ubiegłego stulecia, za którymi rozglądają się 
już miłośnicy pojazdów antycznych. 
 W br. udało się nam pozyskać nieodpłatnie 
dwa samochody z Komendy Powiatowej PSP w 
Prudniku, tj. DAEWOO Lanos oraz DAEWOO 
Lublin, który trafił do OSP Górka Prudnicka 
i za sprawą środków z funduszu sołeckiego 
zaadaptowany na potrzeby jednostki. 
 Zmiany polityczne jakie zaszły w kraju spo-
wodowały pewne zmiany w finansowaniu jed-
nostek OSP.
 Dotychczas jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej nie należące do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego były wspierane ze 
środków ministerialnych (MSWiA) za pośred-
nictwem Związku OSP RP. Po zmianach, które 
obecnie nastąpiły w podziale środków dla OSP, 
przekazywanie finansowania zostało przerzu-
cone na Państwowe Straże Pożarne. Procedura 
przekazywania środków pieniężnych zostanie 
zapoczątkowana przez Komendę Powiatową 
PSP, która znając sytuację panującą na terenie 
swojego działania będzie określała jakie środki 
konieczne są w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa w całym powiecie. Następnie takowy 
dokument zostanie przekazany do zaopinio-
wania przez prezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP. Dalszy proces będzie pole-
gał na przekazaniu tych informacji (gdy nie 
będzie konieczne kolejne zaopiniowanie przez 
Oddział Wojewódzki ZOSP RP) do Komen-
danta Głównego PSP. 
 Ten rok był rokiem testowania tego systemu 
i za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP 
w Prudniku nasze jednostki otrzymały 19 400 
zł. dofinansowania na zakup sprzetu.
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Tabela rozgrywek

Piłkarska jesień

Klasa A Grupa 4
Lp. Drużyna M Pkt Zw Rem Po Bramki
1 GKS Głuchołazy 12 36 12 0 0 56:10
2 LZS Sudety Moszczanka 12 20 6 2 4 17:18
3 LZS Niemysłowice-Dębowiec 12 19 6 1 5 27:24
4 LZS Ścinawa Nyska 12 19 6 1 5 21:17
5 LZS Ligota Bialska-Radostynia 12 18 5 3 4 18:23
6 LZS Gryżów 12 18 5 3 4 24:20
7 LKS Rusocin 12 16 5 1 6 19:26
8 LZS Lubrza 12 15 4 3 5 23:32
9 LZS Agfa Prusinowice 12 14 4 2 6 29:31

10 Mks Sokół Niemodlin 12 14 4 2 6 23:24
11 Ks Metalowiec Łambinowice 12 14 3 5 4 24:31
12 Kks Czarni Korfantów 12 14 4 2 6 21:27
13 LKS Polonia Prószków 12 11 3 2 7 24:36
14 LKS Polonia Biała 12 10 3 1 8 21:28

Klasa B Grupa 13
Lp. Drużyna M. Pkt Zw Rem Po Bramki
1 LZS Dytmarów 11 33 11 0 0 59:11
2 KS Unia Tułowice 11 27 9 0 2 69:18
3 LZS Grom Szybowice 12 25 7 4 1 33:14
4 LZS Łąka Prudnicka 11 23 7 2 2 37:19
5 Mks Sokół Ii Grodziec-Niemodlin 11 19 6 1 4 32:23
6 LZS Czyżowice 11 17 5 2 4 29:25
7 LZS Zieloni Ligota Tułowicka 11 14 4 2 5 29:29
8 Luks Polonia Pogórze-Łącznik 11 13 4 1 6 25:24
9 LZS Chrzelice 11 11 3 2 6 18:57

10 Gks II Polkon Konradów-Głuchołazy 11 10 3 1 7 21:39
11 LZS Przechód 11 9 2 3 6 14:32
12 LZS Kolnowice 11 6 2 0 9 19:45
13 Pauza_5 0 0 0 0 0 0:0
14 LZS Rudziczka 11 0 0 0 11 8:57

Klasa B Grupa 14
Lp. Drużyna M. Pkt Zw Rem Po Bramki
1 LZS Rzepce 8 22 7 1 0 47:9
2 LZS Sparta Zawiszyce 8 21 7 0 1 40:6
3 LZS Stal Grobniki 8 17 5 2 1 18:11
4 LZS II Lisięcice 9 16 4 4 1 31:8
5 LZS Stare Kotkowice 9 15 5 0 4 16:17
6 LZS Zawada 8 7 2 1 5 12:18
7 LZS Benfica Klisino 8 7 2 1 5 11:21
8 LZS Olbrachcice 8 7 2 1 5 7:48

9 LKS Rolnik Biedrzychowice 
II Partyzant Kazimierz 8 6 2 0 6 11:36

10 LZS Victoria Pomorzowice 8 0 0 0 8 9:28

Wyniki rundy jesiennej LZS Luks Polonia Pogórze-Łącznik
LZS Przechód - Luks Polonia Pogórze-Łącznik 08.20 17:00 2:3
Luks Polonia Pogórze-Łącznik - LZS Łąka Prudnicka 08.28 17:00 0:2
GKS II Polkon Konradów-Głuchołazy - Luks Polonia Pogórze-Łącznik 09.04 16:30 1:2
Luks Polonia Pogórze-Łącznik - LZS Rudziczka 09.11 16:00 8:1
Luks Polonia Pogórze-Łącznik - MKS Sokół Ii Grodziec-Niemodlin 09.18 16:00 0:1
LZS Kolnowice - Luks Polonia Pogórze-Łącznik 09.24 15:00 2:1
Luks Polonia Pogórze-Łącznik - LZS Czyżowice 10.02 15:00 2:1
LZS Dytmarów - Luks Polonia Pogórze-Łącznik 10.09 15:00 5:2
Luks Polonia Pogórze-Łącznik - 10.16 – pauza
LZS Grom Szybowice - Luks Polonia Pogórze-Łącznik 10.23 14:00 2:1
Luks Polonia Pogórze-Łącznik - KS Unia Tułowice 10.30 13:00 4:5
LZS Zieloni Ligota Tułowicka - Luks Polonia Pogórze-Łącznik 11.05 13:00 2:2

Wyniki rundy jesiennej LZS Kolnowice
LZS Grom Szybowice - LZS Kolnowice 08.21 17:00 8:0
LZS Kolnowice - LZS Rudziczka 08.28 17:00 4:1
KS Unia Tułowice - LZS Kolnowice 09.03 16:30 6:1
LZS Kolnowice - MKS Sokół II Grodziec-Niemodlin 09.11 16:00 2:5
LZS Zieloni Ligota Tułowicka - LZS Kolnowice 09.17 16:00 5:3
LZS Kolnowice - LUKS Polonia Pogórze-Łącznik 09.24 15:00 2:1
LZS Chrzelice - LZS Kolnowice 10.02 13:00 4:1
LZS Kolnowice - LZS Czyżowice 10.08 15:00 2:5
LZS Przechód - LZS Kolnowice 10.16 15:00 3:1
LZS Kolnowice - LZS Dytmarów 10.22 14:00 1:4
LZS Łąka Prudnicka - LZS Kolnowice 10.30 13:00 3:2
LZS Kolnowice - PAUZA_5 11.06 13:00 –
GKS II Polkon Konradów-Głuchołazy - LZS Kolnowice 11.13 13:00 3:4

Wyniki rundy jesiennej LZS Olbrachcice
LZS Stare Kotkowice - LZS Olbrachcice 09.04 14:00 4:0
LZS Olbrachcice - LZS II Lisięcice 09.11 14:00 0:11
LZS Olbrachcice - LZS Stal Grobniki 10.02 14:00 1:1
LZS Zawada - LZS Olbrachcice 10.09 14:00 3:1
LZS Olbrachcice - LZS Sparta Zawiszyce 10.16 14:00 0:11
LZS Rzepce - LZS Olbrachcice 10.23 14:00 17:0
LZS Olbrachcice - LKS Rolnik Biedrzychowice II Partyzant Kazimierz 10.30 13:00 2:0
LZS Benfica Klisino - LZS Olbrachcice 11.06 13:00 1:3
LZS Olbrachcice - LZS Victoria Pomorzowice 11.13 13:00 4:2

Wyniki rundy jesiennej LKS Polonia Biała
LZS Sudety Moszczanka - LKS Polonia Biała 09.14 17:30 1:0
LKS Polonia Biała - LZS Gryżów 08.27 17:00 0:2
LZS Agfa Prusinowice - LKS Polonia Biała 09.04 17:00 5:5
LKS Polonia Biała - LKS Polonia Prószków 09.10 16:00 3:1
KS Metalowiec Łambinowice - LKS Polonia Biała 09.18 16:00 5:4
LKS Polonia Biała - Mks Sokół Niemodlin 09.24 15:00 2:0
LKS Rusocin - LKS Polonia Biała 10.01 15:00 1:0
GKS Głuchołazy - LKS Polonia Biała 10.08 15:00 3:2
LKS Polonia Biała - LZS Ścinawa Nyska 10.15 15:00 1:0
LZS Lubrza - LKS Polonia Biała 10.23 14:00 4:1
LKS Polonia Biała - LZS Niemysłowice-Dębowiec 10.29 13:00 1:3
LZS Ligota Bialska-Radostynia - LKS Polonia Biała 11.06 13:00 3:2
LKS Polonia Biała - Kks Czarni Korfantów 11.12 13:00 2:2

Wyniki rundy jesiennej LZS Ligota Bialska-Radostynia
LZS Ligota Bialska-Radostynia - LZS Lubrza 08.21 14:00 1:1
LZS Niemysłowice-Dębowiec - LZS Ligota Bialska-Radostynia 08.27 17:00 1:2
LZS Ligota Bialska-Radostynia - GKS Głuchołazy 09.03 16:30 0:1
LZS Ligota Bialska-Radostynia - KKS Czarni Korfantów 09.11 13:00 3:0
LZS Sudety Moszczanka - LZS Ligota Bialska-Radostynia 09.18 16:00 3:1
LZS Ligota Bialska-Radostynia - LZS Gryżów 09.25 14:00 1:0
LZS Agfa Prusinowice - LZS Ligota Bialska-Radostynia 10.02 15:00 1:1
LZS Ligota Bialska-Radostynia - LKS Polonia Prószków 10.09 14:00 4:2
KS Metalowiec Łambinowice - LZS Ligota Bialska-Radostynia 10.16 15:00 6:1
LZS Ligota Bialska-Radostynia - MKS Sokół Niemodlin 10.22 14:00 0:5
LKS Rusocin - LZS Ligota Bialska-Radostynia 10.30 14:00 1:1
LZS Ligota Bialska-Radostynia - LKS Polonia Biała 11.06 13:00 3:2
LZS Ścinawa Nyska - LZS Ligota Bialska-Radostynia 11.13 13:00 3:2

Wyniki rundy jesiennej LZS Chrzelice
LZS Chrzelice- LZS Czyżowice 08.21 13:00 1:1
LZS Dytmarów - LZS Chrzelice 08.27 16:00 9:0
LZS Chrzelice - Pauza_5 09.04 16:30 –
LZS Grom Szybowice - LZS Chrzelice 09.11 16:00 7:0
LZS Chrzelice - KS Unia Tułowice 09.18 13:00 2:10
LZS Zieloni Ligota Tułowicka - LZS Chrzelice 09.24 15:00 10:1
LZS Chrzelice - LZS Kolnowice 10.02 13:00 4:1
LZS Chrzelice - LZS Przechód 10.09 13:00 1:1
LZS Łąka Prudnicka - LZS Chrzelice 10.16 15:00 8:0
LZS Chrzelice - GKS II Polkon Konradów-Głuchołazy 10.23 13:00 3:2
LZS Chrzelice - LZS Rudziczka 10.30 13:00 4:2
LZS Chrzelice - MKS Sokół II Grodziec-Niemodlin 11.06 13:00 2:6
Luks Polonia Pogórze-Łącznik - LZS Chrzelice 11.13 13:00 2:2

Dobiegły końca tegoroczne pił-
karskie rozgrywki z udziałem 
naszych drużyn, więc zróbmy 

małą analizę rundy jesiennej sezonu 
2016/2017.

 Obecnie najlepszą drużyną naszej 
gminy jest LZS Ligota Bialska – Rado-
stynia potwierdza to pozycja w  tabeli 
klasy A  (7 miejsce i  18 punktów) jak 
również wygrana z lokalnym rywalem 
Polonią Biała 3:2. Przedostatnia pozycja 
w tabeli drużyny z Białej to spora nie-
spodzianka. Niepokoi fakt, że blisko 40% 
bramek tracą w ostatnim kwadransie gry, 
a niektóre nawet w kuriozalny sposób. 
Pozostałe drużyny seniorskie grają 
w  klasie B. Najbardziej obawialiśmy 
się o losy drużyny z Olbrachcic, która 
w nowym sezonie przydzielona została 
do 14 grupy (tzw. grupa głubczycka). 
Obawy te potęgowały dwie sromotne 
porażki, pierwsza z  Spartą Zawiszyce 
0:11 i druga z Rzepcami 0:17. Jednak 
drużyna ta otrząsnęła się z tych ciosów 
i  sezon zakończyła pasmem trzech 
wygranych. W  grupie 13 (tzw. grupa 
nyska) grają trzy nasze drużyny najwyżej 
(7 pozycja 14 punktów) sklasyfikowany 
jest zespół z  Pogórza, jednak nie jest 
to na pewno lokata, która zadowala 
sympatyków tej drużyny. Na pochwałę 

zasługuje postawa drużyny z Chrzelic. 
Zdobyte 12 punktów w rundzie jesiennej 
to tyle ile ta drużyna uzbierała w całym 
ubiegłym sezonie. Jeżeli chodzi o zespół 
z Kolnowic, to można powiedzieć, że jest 
i gra. Bo przedostanie miejsce w tabeli i 9 
punktów w 12 meczach to nie jest impo-
nujące osiągnięcie. Nasze młodzieżowe 
drużyny prezentują przyzwoity poziom 
i  zajmują miejsca adekwatne do ich 
obecnych możliwości. Juniorzy z Pogórza 
zajmują czwarte miejsce w  tabeli (III 
liga, grupa 1) zdobywając w dziewięciu 
meczach 15 pkt. Juniorzy młodsi z Białej 
plasują się na 6 pozycji (III liga, grupa 2), 
a ich dorobek z dziesięciu meczy to 16 
pkt. W rozgrywkach związkowych grają 
jeszcze trampkarze z  Pogórza, którzy 
w siedmiu meczach uzbierali 9 punktów 
co dało im piąte miejsce w tabeli (III liga 
grupa 3). Bardzo dobrze radzą sobie 
najmłodsi adepci piłkarstwa skupieni 
w  „Akademii piłkarskiej” działającej 
w Białej, o czym mogli Państwo przeczy-
tać na naszych łamach w poprzednich 
numerach. Występują oni w turniejach 
i nie prowadzi się oficjalnej klasyfikacji 
gdyż wychodzi się z  założenia, że gra 
powinna przynieść uczestnikom dużo 
zabawy i radości. Najczęściej drużyny 
te występują w kategorii „Żak” i „Orlik”.

jk
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"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Serdeczne podziękowania zarządowi, pracownikom Zakładu "Ustronianka”, 
pracownikom Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, oświaty 
w Białej, mieszkańcom osiedla ul. Zawadzkiego i Arki Bożka, sąsiadom, 
przyjaciołom, znajomym oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami 
w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego 

męża i ojca śp. Zygmunta Chawarskiego
składają pogrążeni w bezgranicznym smutku

Żona, synowie, synowa i wnuki

Pani Teresie Chawarskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża Zygmunta
składają

Dzrekcja i pracownicy
Gminnego Centrum Kultury w Białej

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu
naszej Kochanej Mamy, Teściowej i Babci

śp. Gertrudy Czech
serdeczne podziękowania składa

Rodzina

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Teresie Chawarskiej

z powodu śmierci

Męża
składają

Burmistrz Białej i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Białej

Anna Badura ur. 1939 r. zm. 10.10.2016 r. zam. Olbrachcice
Edyta Sobek ur. 1933 r. zm. 11.10.2016 r. zam. Ogiernicze

Jan Dering ur. 1934 r. zm. 19.10.2016 r. zam. Józefów
Zygmunt Marczak ur. 1956 r. zm. 20.10.2016 r. zam. Biała

Jadwiga Alter ur. 1923 r. zm. 24.10.2016 r. zam. Olbrachcice
Jerzy Bielecki ur. 1944 r. zm. 26.10.2016 r. zam. Prężyna

Zygmunt Chawarski ur. 1945 r. zm. 30.10.2016 r. zam. Biała
Henryk Czwielung ur. 1949 r. zm. 04.11.2016 r. zam. Biała

Genowefa Imbierowicz ur. 1922 r. zm. 04.11.2016 r. zam. Biała
Marek Robota ur. 1978 r. zm. 04.11.2016 r. zam. Czartowice
Gertruda Czech ur. 1927 r. zm. 06.11.2016 r. zam. Gostomia

Ks. Franciszek Drenda ur. 1951 r. zm. 07.11.2016 r. zam. Gostomia
Ginter Otte ur. 1938 r. zm. 11.11.2016 r. zam. Biała

Maria Weinkopf ur. 1940 r. zm. 12.11.2016 r. zam. Olbrachcice
Zbigniew Górka ur. 1950 r. zm. 16.11.2016 r. zam. Biała

Aktywność pani sołtys Joanny 
Słowińskiej oraz rady sołeckiej 
i  mieszkańców  w  2014 roku 

dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
unijnemu z PROW na boisku w Grabinie 
pozwoliła na wybudowanie wiaty rekre-
acyjnej i utwardzeniu kostką brukową 
platformy tanecznej.
 W   2015 r. z  funduszu sołeckiego 
utwardzono kostką brukową teren pod 
magazynem blaszakowym oraz urządzono 
roślinny skalniak, a na koniec roku przy 
zaangażowaniu środków sołeckich i do-
datkowemu dofinansowaniu z budżetu 
gminy wyasfaltowano plac przed remizą 
strażacką i klubem.
 Kolejny fundusz sołecki i pieniądze 
pozyskane z inicjatywy lokalnej pozwoliły 
w 2016 r. wykonać posadzkę kafelkową 

w klubie oraz urządzić siłownię zewnętrz-
ną, która została uroczyście otwarta  8 
listopada. Sołectwo Grabina od kilku 
lat wyspecjalizowało się w  robieniu 
korony żniwnej i  zbiera zasłużone 
laury finansowe, które pozwalają na 
dodatkowe inwestycje. Korona tego roku 
zajęła I miejsce na szczeblu Gminno-
-powiatowym oraz została wyróżniona 
na dożynkach wojewódzkich.   Prace 
na terenie, gdzie ostatecznie znalazła 
się siłownia, wykonali – we własnym 
zakresie – mieszkańcy. 
 Z  okazji otwarcia nowej atrakcji 
zorganizowano – w świetlicy wiejskiej 
– poczęstunek. Uczestnicy spotkania 
mieli też okazję wypróbować nowy 
sprzęt. Niewykluczone, że wyposażenie 
zostanie z czasem rozszerzone.

 Wyniki gołębi dorosłych w poszczegól-
nych sekcjach (w nawiasach umieszczono 
pozycję hodowcy w oddziale)

Sekcja Biała (19 hodowców):
1. Fraj Damian i Joachim (12)
2. Otte Klaus (22)
3. Reszka Robert (23)
4. Kwoczek Albert (25)
5. Tyma Jan (26)

Sekcja Ligota Bialska (13 hodowców):
1. Fraj Patryk (3)
2. Cziomer Mateusz (5)
3. Przyklenk Józef (7)
4. Przyklenk Norbert (19)
5. Fluder Wacław (31)

Sekcja Łącznik (15 hodowców):
1. Deszczka Emil (2)
2. Radecki Wiesław (9)
3. Siwakowski Piotr (10)
4. Baron Mateusz (13)
5. Honcia Wilhelm (24)

Wysokie loty gołębi
Sezon lotowy 2016 dobiegł końca. Lotów gołębi dorosłych było 16, 

a młodych – 6. Pierwszy lot odbył się 30 kwietnia, natomiast ostatni – 
22 września. Oddział Prudnik zrzesza około 120 hodowców i składa się 

z 8 sekcji, z których 3 dotyczą gminy Biała (Ligota Bialska, Łącznik, Biała).

 Wyniki gołębi młodych w poszcze-
gólnych sekcjach:

Sekcja Biała (20 hodowców):
1. Klose Joachim (2)
2. Fraj Damian i Joachim (3)
3. Barysz Gerard (5)
4. Otte Klaus (6)
5. Fraj Irena (7)

Sekcja Ligota Bialska (11 hodowców):
1. Cziomer Mateusz (9)
2. Przyklenk Norbert (12)
3. Fluder Wacław (14)
4. Spyra Artur (17)
5. Mocma Bernard (37)

Sekcja Łącznik (13 hodowców):
1. Deszczka Emil (39)
2. Nowotny Jan (51)
3. Pollok Bernard (52)
4. Feter Mariusz (64)
5. Honcia Wilhelm (81)

 Sezon 2016 należał do bardzo udanych dla hodowców z naszej gminy (zarówno 
tych od gołębi młodych, jak i tych od dorosłych). W najlepszej dziesiątce oddziału 
znalazło się aż 6 hodowców z naszego rejonu.

Robert Reszka

W bieżącym roku wyasfaltowane 
zostały trzy odcinki dróg 
bocznych prowadzących 

od drogi powiatowej. Dwie z  tych 
dotychczas szutrowych dróg liczą 
prawie 70 metrów, trzecia wyasfalto-
wana ma długość około 20 metrów. 
Na położenie asfaltu na tych bocznych 
drogach przeznaczono – z tegorocznego 
funduszu sołeckiego – 16 tys. zł. 

 Prace te zostały sf inansowane 
również ze środków budżetu gminy. 
Jeszcze w ostatnich dniach listopada – jak 
informuje sołtys Jan Smiatek – rozpocznie 
się remont pobocza drogi powiatowej 
– na odcinku około 300 metrów – od 
remizy strażackiej w stronę  kościoła. 
Na wykonanie tego zadania mieszkańcy 
Olbrachcic oczekują z niecierpliwością 
– już od dwóch lat.

Inwestycje w Olbrachcicach

Aktywne sołectwo w Grabinie

W październiku w GCK odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Prudniku. Zjazd 
ten zakończył trwający trzy kadencje pełnienia funkcji Prezesa 

przez Edwarda Cybulkę, który tę funkcję pełnił od samego początku po-
wstania struktur powiatowych czyli od 2000 roku. 
 Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego został były bial-
ski Prezes Joachim Daniel. W skład Zarządu Powiatowego Związku OSP 
weszli również: Edward Plicko, Daniel Spyra, Michał Luty, Hubert Kołek, 
a do Komisji Rewizyjnej Artur Sztechmiler.
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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

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

O. Kamilianom, burmistrzowi i pracownikom 
Urzędu Miejskiego, grupie mażoretek, Dyrekcji 
i uczniom kl.I a II Liceum Ogólnokształcącego 

w Prudniku oraz wszystkim, którzy wzięli 
udział w ostatnim pożegnaniu naszego 

zmarłego męża, ojca i dziadka

śp. Zygmunta Marczaka
Szczere słowa podziękowania 

składają
żona, z dziećmi i wnukami

Panom Andrzejowi 
i Damianowi Weinkopf

szczere wyrazy 
głębokiego 

współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają 

Dyrekcja i pracownicy 
Gminnego Centrum 

Kultury 
w Białej

Wyrazy głębokiego 
i szczerego 

współczucia 
Andrzejowi 

i Damianowi Weinkopf
w związku ze śmiercią 

Matki
składają

członkowie
Bialskiej Orkiestry 

Dętej

Regeneracja wyrobów z pierza
Pranie i czyszczenie kołder

Krzyżkowice 50, 48-231 Lubrza
tel. 77/4360988, kom. 608769437
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Przyroda w obiektywach dzieci

Zarząd Stowarzyszenia Od-
nowy Wsi Łącznik konse-
kwentnie realizuje przy-

rodniczo-turystyczne kierunki 
jego działalności. Jesienią br 
po raz pierwszy zorganizo-
wano w Łączniku warsztaty 
dla dzieci z zakresu fotogra-
fowania przyrody, korzystając 
z dofinansowania zadania w ra-
mach konkursu ogłoszonego 
przez Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszał-
kowskiego w Opolu.

 Partnerami zadania było Nad-
leśnictwo Prószków oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Łączniku. 
Zapewnili oni dzieciom wprowa-
dzenie do tematu bioróżnorodności 
już w pierwszym dniu zajęć w sali 
(przez nauczycielkę, panią Renatę 
Jasik) oraz w lesie (przez Leśniczego 
z Chrzelic, pana Tomasza Kulaka). 
Ważnym partnerem projektu były 
mamy adeptów fotografii, które 
zorganizowały transport dzieci 
na 3-dniowe zajęcia.
 Uczestnicy, 15 dzieci z Łącznika 
i  okolicznych wiosek, szczególnie 
pamiętać będą swój pierwszy plener 

fotograficzny w dniu Edukacji Na-
rodowej, kiedy zajęcia w rezerwacie 
Jeleni Dwór można było rozpocząć 
już ok.13.00 przy słonecznej, jesien-
nej pogodzie. Od tego momentu 
prowadzenie warsztatów przejął 
instruktor fotografii krajoznawczej 
z kilkudziesięcioletnim stażem foto-
grafowania, pan Czesław Polański 
z Chorzowa.
 Instruktor zauważył w  lesie 

głębokie zainteresowanie dzieci 
fotografią fauny i f lory, więc chętnie 
udzielał każdemu cennych wskazówek 
technicznych, znaczenia światła 
i cieni, kompozycji, itp. Pan Leśni-
czy przez kilka godzin prowadził 
całą grupę do ciekawych okazów 
przyrody w rezerwacie i poza nim, 
a na zakończenie obdarował każdego 
uczestnika ciekawymi prezentami 
od Nadleśnictwa.

 W  ostatnim dniu instruktor 
zainteresował uczestników pre-
zentacją swoich autorskich zdjęć 
przyrodniczych oraz bogatą kolekcją 
zabytkowych aparatów fotograficz-
nych, objaśniając pokrótce ówczesną 
technikę fotografii. Następnie przez 
kilka godzin dzieci skupione były 
na prezentowaniu i ocenianiu przez 
instruktora swych własnych zdjęć 
plenerowych.

Nie bez znaczenia dla dzieci był 
fakt, że każdy dzień zajęć często-
wane były świeżo przygotowanym 
poczęstunkiem.
 Efektem końcowym warsztatów 
jest zgłoszenie po 2 najlepsze zdjęcia 
każdego z uczestników na nierozstrzy-
gnięty jeszcze wojewódzki konkurs 
„Osobliwości przyrodnicze w obiek-

tywie” oraz prezentacja 
wystawy pokonkursowej 

tych zdjęć podczas te-
gorocznego jarmarku 
Bożonarodzeniowego 
w Łączniku.

Konrad Moszczeński
foto Cz. Polański

Zielona Gostomia

Pod taką nazwą ruszył projekt inwestycyjny boiska oraz placu rekreacyjno-zabawowego w Gostomi. 
Został sfinansowany przez pozyskany grant z programu „Działaj Lokalnie” czyli Fundacji Ame-
rykańsko-Polskiej, funduszu sołeckiego, inicjatywy lokalnej i środków oświatowych oraz dużego 

zaangażowania mieszkańców Gostomi. Realizacja tego projektu pozwoliła na powstanie pięknego boiska 
wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz pięknie zagospodarowanego terenu wokół szkoły w centrum wsi. 
Dzięki wspólnej pracy, zabawie i wypoczynku dochodzi do wielopokoleniowej integracji wiejskiej. Aktywna 
praca liderów wiejskich pozwala na realizację różnych ciekawych pomysłów w upiększaniu przestrzeni 
wewnątrz wiejskiej. Trwają przygotowania do zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu oraz 
wokół terenu obok remizy strażackiej. Za opracowanie projektu tej inwestycji stowarzyszenie Odnowy 
Wsi Gostomia pozyskało w ramach bioróżnorodności z Urzędu Marszałkowskiego nagrodę w formie 
wyróżnienia w kwocie 10 tyś. złotych. Realizacja tego projektu nastąpi w przyszłym roku. 


