
19 listopada wystartowaliśmy 
w Grand Prix Polski Che-
erleaders 2016 w Krakowie. 

W imprezie wzięło udział ponad 700 
tancerzy z kraju i zagranicy. Miasto 
i gminę Biała, nasz powiat oraz woje-
wództwo reprezentowały dwie grupy 
taneczne: Adamant Dance Studio – 
Little Stars (junior młodszy) i Gold 
Stars (junior).

 Tancerze obu formacji zmagali się 
w dwóch konkurencjach tanecznych – 
Freestyle Pom oraz Cheer Jazz. Już podczas 
eliminacji okazało się, że walka nie będzie 
łatwa, tym bardziej wiadomość o awansie 
do finału bardzo nas ucieszyła. Tancerze 
uświadomili sobie, że muszą dać z siebie 
wszystko, żeby osiągnąć jak najlepsze 
wyniki. Opłaciło się! Grupa Little Stars 
(w składzie: Milena Apostel, Alicja Czereba, 

Markus Gonsior, Natalia Jankowska, Julia 
Kaczmarczyk, Eliza Podgórni, Olivia Po-
remba, Oliwia Porębska, Nadia Szczepańska 
oraz Agnieszka Walczyk) w zaciętej walce 
zdobyła srebro w konkurencji Freestyle 
Pom i złoto w konkurencji Cheer Jazz, 
pokonując w pięknym stylu swoje rywalki 
z mistrzostw Polski.
 Tancerki grupy Gold Stars – Wiktoria 
Batel, Karolina Dapa, Dominika Dwornicka, 
Wiktoria Horbacz, Dominika i Patrycja 
Zelasko wywalczyły w pierwszej konkurencji 
brąz, a w drugiej złoto! To było cudowne 
zakończenie obfitego ubiegłorocznego 
sezonu. A teraz zabieramy się ostro 
do pracy, aby nadchodzący był jeszcze 
lepszy. Korzystając z okazji chcielibyśmy 
podziękować wszystkim, którzy nas 
wspierają, wierzą w nas i mocno trzymają 
kciuki. Dziękujemy!

Aleksandra Hindera

Choinka w pełnej krasie

Sukces Starsów

ciąg dalszy na str. 7

ciąg dalszy na str. 7

W niedzielę, 4 grudnia, w Bia-
łej, miała miejsce ciekawa 
impreza na Rynku. Odbyło 

się tam uroczyste rozświetlenie 
okazałej choinki. Wydarzenie miało 
swój początek zaraz po kiermaszu 
w miejscowym gimnazjum, skąd 
na bialski Rynek udali się wszyscy 
chcący wziąć udział w uroczystości, 
poprzedzonej zresztą przemarszem 
Bialskiej Orkiestry Dętej.

 Zebranych powitała instruktorka GCK 
Dominika Rak. Następnie głos zabrał 
burmistrz Edward Plicko, składając 
mieszkańcom gminy życzenia świąteczne 
i noworoczne.

W niedzielne popołudnie 11 
grudnia w hali sportowej Ze-
społu Szkolno – Przedszkol-

nego w Łączniku zorganizowany zo-
stał, podobnie jak w latach ubiegłych 
kiermasz świąteczny.

 Jego organizatorem było miejscowe 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi wspólnie 
z Dyrektorem i Radą Rodziców Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w  Łączniku 
w ramach projektu „Jarmark Bożonaro-
dzeniowy w Łączniku 2016”, który został 
współfinansowany ze środków Starostwa 

Kiermasz w Łączniku

Błogosławionych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności i zadowolenia 
oraz spełnienia marzeń 
w Nowym, 2017, R oku 
życzy
Burmistrz Edward Plicko
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Listopadowa sesja Nowy wóz dla OSP Chrzelice

Dekomunizacja gminy Biała

Teresa Kamieniecka – Hreczaniuk

Wigilie
Parskanie koni i pędzące sanie,
Las oszroniony i wąsy dziadka,
Magiczna noc grudniowa – księżyc,
Z opłatkiem jak hostia prababcia.
Matka Boska w świetle świec.
Zapach żywicy z prawdziwej choinki
Wigilia po horyzont las,
Mróz pod nogami skrzypi.

Moje serce dziś bije inaczej,
Wigilii obrazy wirują wraz z latami,
Przy stole twarze wnucząt,
Dom otwarty....
Starsi odjechali – po nich krzyże...
Dzięki Bogu żeśmy doczekali,
Kolejnej Wigilii....

Słyszę Anioł rozkołysał dzwony,
W środku nocy dzieciątku małemu .

Jest to samochód marki Mercedes 
z 1986r. w idealnym stanie tech-
nicznym, z 27tyś. przebiegiem 

kilometrowym, czyli silnik jest do-
brze dotarty, a nie wyeksploatowany.

 Samochód ten pochodzi z partner-
skiej gminy Marienheide i możemy go 
zakupić w promocyjnej cenie 10tyś. Euro, 
czyli ok. 45tyś.złotych, prawdopodobnie 
z pełnym wyposażeniem. Jednostce OSP 
w Chrzelicach proponuje się ten samochód 
i dotację do remontu posadzki w remizie 
strażackiej i wymianę w niedługiej przy-
szłości drugiego samochodu, albo zakup 
jednego samochodu po nieuzasadnionej 
zawyżonej cenie i wycofaniu drugiego 
samochodu z jednostki. Proponowane 
przez strażaków z Chrzelic do zakupu 
samochody głównie marki Renault 
o ok. 7–8 lat młodsze miały by kosztować 
ok. 90tyś. złotych bez jakiegokolwiek 
wyposażenia. Czy zasadne więc jest 
wydawanie tak dużych pieniędzy na sa-
mochód niewiele młodszy i z niepewnego 
źródła. Na ta chwilę mamy do pilnej 
wymiany trzy samochody bojowe, dwa 

w Chrzelicach (jeden wiekowy, a drugi 
z dziurawymi zbiornikami na wodę) oraz 
w Białej również z przerdzewiałymi zbior-
nikami na wodę. Koszt wymiany takich 
zbiorników to ok. 20tyś. złotych (naprawa 
przewyższa wartość tych samochodów). 
Mając to na uwadze uważam, że rozsądne 
jest racjonalne wydawanie publicznego 
pieniądza tym bardziej, że jednostka 
OSP w Chrzelicach wyjechała do zdarzeń 
losowych w 2015r. – 14 razy, a w 2016 
– 9 razy. Dla porównania jednostka 
z Białej wyjeżdża ok. 70 – 80 razy w roku, 
ma również samochód do wymiany i nie 
robi awantury medialnej tylko spokojnie 
czeka na stosowną okazję zakupu do-
brego samochodu po przystępnej cenie. 
W  naszej gminie mamy 16 jednostek 
OSP i wszystkie są wyposażone w leciwe 
samochody, w związku z tym racjonalne 
wydatkowanie pieniędzy na ten cel jest jak 
najbardziej uzasadnione i celowe. To nie 
zła wola Burmistrza tylko irracjonalne 
zachowanie zarządu OSP Chrzelice jest 
przyczyną niepotrzebnego konfliktu 
i medialnego zamętu.

Edward Plicko 

30 listopada w sali wido-
wiskowej Urzędu Miej-
skiego w Białej odbyła 

się XIX w obecnej kadencji sesja 
Rady Miejskiej w Białej.

 W  czasie trwania obrad radni zostali 
zapoznani przez przedstawiciela Powiato-
wego Urzędu Pracy w Prudniku z informa-
cją w zakresie promocji zatrudnienia, łago-
dzenia skutków bezrobocia oraz aktywiza-
cji zawodowej na terenie powiatu prudnic-
kiego i gminy w Białej. Burmistrz podzięko-
wał pani dyrektor Grażynie Klimko za dobrą 
współpracę naszej gminy z urzędem pracy 
w Prudniku. Następnie dyrektor GCK Rafał 
Magosz złożył informację o stopniu zaspo-
kajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, 
turystyki i rekreacji w mieście i gminie Biała 
za 2016 rok. Ważne miejsce w całokształcie 
działalności przypadają na prace prowadzone 
przez biblioteki w  Białej i  Łączniku oraz 
w  trzynastu świetlicach wiejskich. Istotną 
rolę spełniają działania związane z prowadze-
niem zajęć w kołach zainteresowań i działal-
ność wydawnicza. Zaprezentowane zostały 
w skrócie formy tych zajęć, które wzbudziły 
duże zainteresowanie obecnych na sesji. 
 Przewodniczący Rady Robert Roden 
zaproponował wykreślenie z porządku obrad 
propozycji dotyczących podjęcia uchwał 
w  sprawach zmian w  budżecie i  zmian 
w  uchwale dotyczącej uchwalenia wielo-
letniej prognozy finansowej gminy Biała 
na lata 2016 – 2028 uzasadniając to, że pro-
jekty w tych sprawach zostały odrzucone 
przez Radę Miejską na październikowej sesji 
i ponownie przedłożone w niezmienionym 
brzmieniu na obecne obrady. Za wycofa-
niem tych uchwał głosowało ośmiu radnych 
klubu większościowego (radni Mniejszości, 
Naszej Ziemi i  SLD), przy jednym głosie 
sprzeciwu, pozostali radni w ramach pro-
testu  nie brali udziału w głosowaniu. Bur-
mistrz podkreślił, że blokowanie budżetu 
nie sprzyja rozwojowi naszej gminy, a radni 
opozycyjni jeśli nie chcą burmistrza wspie-
rać w jej rozwoju, to przynajmniej niech nie 

przeszkadzają i nie blokują budżetu. 
 Przyjęte zostały uchwały  w  sprawie 
zmian w  uchwale w  sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i  Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na tere-
nie gminy Biała oraz w sprawie przystąpie-
nia gminy do Stowarzyszenia  Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich. Upoważniono bial-
skiego burmistrza do reprezentowania inte-
resów gminy, przy dwóch głosach wstrzy-
mujących się od głosowania. 
 Podjęte zostały uchwały w sprawie popar-
cia apelu gmin Dobrzeń Wielki, Komprach-
cice, Prószków i Dąbrowa o uchylenie roz-
porządzenia Rady Ministrów w części doty-
czących zmiany granic tych gmin. Za głoso-
wało siedmiu radnych klubu większościo-
wego i jeden wstrzymujący, pozostali radni 
w  ramach protestu do zachowania klubu 
większościowego również i w tych uchwa-
łach nie brali udziału w głosowaniu, Zmie-
niona została uchwała w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa. Za uchwałą 
tą głosowało „za” dwunastu radnych.
 Burmistrz Edward Plicko poinformował o  
budowie oczyszczalni ścieków w Białej i kana-
lizacji na ul. Opolskiej. Na złożony wniosek 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego pozyskano dofinansowanie  w wyso-
kości 4,5 mln złotych, całkowity koszt tych 
inwestycji to 6,6 mln złotych.  W dyskusji 
między innymi poruszono sprawy plano-
wanego zakupu samochodu dla chrzelickiej 
OSP, która to sprawa była omawiana już na 
kilku poprzednich sesjach. Z krytyką nie-
których działań i decyzji burmistrza wystą-
pił radny Rady Powiatu Janusz Siano. Dys-
kusja w sprawie zamierzonej budowy drogi 
Górka – Pogórze oraz nieprzyznania dodat-
kowego etatu dla przedszkola w Chrzelicach 
była również przedstawiana na październi-
kowej sesji. Na zakończenie życzenia świą-
teczne złożył obecnym przewodniczący Rady 
i bialski Burmistrz.

Ryszard Nowak

2 września weszła w życie ustawa 
podpisana przez prezydenta 
o zakazie propagowania komu-

nizmu lub innego ustroju totalitar-
nego poprzez nazwy budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicz-
nej. W Białej wiąże się to ze zmianą 
nazw przynajmniej trzech ulic.

 Ustawa dotyczy zmian nazw dróg, ulic, pla-
ców, pomników itp. symbolizujących repre-
syjny, autorytarny system władzy, w Polsce 
obowiązujący w latach 1944–1989. Odnosi się 
to do powiązanych ze wspomnianym ustro-
jem nazwisk osób, wydarzeń lub dat. Można 
je zmieniać od czasu wejścia w życie ustawy. 
Jak do tej pory żadna gmina w naszym woje-
wództwie nie podjęła uchwał mających na 
celu dostosowanie się do jej treści. Wyjątkiem 
jest samo Opole, gdzie podjęto szereg uchwał 
dotyczących zmian nazw terytorialnych. 
 W Białej planowana jest zmiana nazw ulic: 
Armii Ludowej, Hanki Sawickiej i generała 
Karola Świerczewskiego. Problem sprawia 
ulica Aleksandra Zawadzkiego, w sprawie 
której przez Dorotę Małek (która w Urzę-
dzie Miejskim zajmuje się gospodarką nie-
ruchomościami) zostało wysłane zapytanie 
do IPN. Nie wiadomo jeszcze, co jest plano-

wane w związku z pomnikiem Armii Radziec-
kiej i pomnikiem Bojowników za Wolność 
i  Demokrację. W  Łączniku natomiast na 
pewno zmianie ulegnie nazwa ulicy gene-
rała Świerczewskiego, przy której znajdują 
się liczne instytucje i działalności gospodar-
cze. IPN będzie musiał zdecydować, co zrobić 
z ulicą Trzydziestolecia, która kiedyś nazywała 
się ulicą Trzydziestolecia PRL, jednak w latach 
90. ubiegłego wieku wykreślono ostatni człon 
nazwy. Mimo wszystko może to zostać 
uznane za połowiczne rozwiązanie problemu.
 W  pierwszych miesiącach 2017 roku, 
w trakcie dużych zebrań wiejskich, plano-
wane są konsultacje z mieszkańcami nie-
ruchomości przy ulicach, których nazwy 
mają zostać zmienione. Decyzje prawdopo-
dobnie zapadną na sesji w okolicach marca. 
Koszty zmian dotyczących rejestrów, ksiąg 
wieczystych, ewidencji gruntów i budyn-
ków pokryte zostaną z budżetu państwa. Za 
zmiany w KRS-ie będą musieli płacić sami 
zainteresowani. Żadnych dodatkowych kosz-
tów nie będą ponosić mieszkańcy budynków 
przy danych ulicach. Stare dowody osobiste 
obowiązują do czasu utraty ważności, nato-
miast na nowych nie pojawia informacja 
dotycząca adresu zamieszkania.

(Ch)

Nietypowy gość

7 grudnia w okolicach ulicy Prudnickiej 
w Białej biegał… byk. Jego obecność 
wywołała zdziwienie pracowników stacji 

benzynowej, a pomocy w jego ujęciu udzie-
lili właścicielowi strażacy. Jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Chrzelic w godzinach 
popołudniowych wracała z ćwiczeń w komen-
dzie w Prudniku. Przejeżdżając przez Białą 
zauważyli biegającego za bykiem mężczyznę 
i postanowili mu pomóc. Jak się szybko oka-
zało właściciel zakupił zwierzę w Czechach 
i przewoził je do Mostowej. W trakcie trans-
portu stworzeniu udało się wyskoczyć z przy-
czepy i urządzić sobie przebieżkę po okolicy.
 Akcja nie trwała długo, jednak byk napę-
dził stracha zarówno hodowcy jak i straża-
kom. Na szczęście dopilnowano, aby nie 
dostał się na obwodnicę. Po zapędzeniu go 
w róg, osaczeniu, zakryciu mu głowy i owi-
nięciu liny wokół szyi zaprowadzono z powro-
tem do pojazdu. „Czegoś takiego to tutaj nie 
było” mówi świadek zdarzenia, pracownik 
stacji paliw Orlen. (Ch)



3

Nowy rok 2016 - 17
 A terołz wszyscy pozór dejcie
Na to co wom winszuja na ten przyszły czas.
Wszystkiym czytelnikom naszy panoramy wraz.
Żyjcie szczęśliwie i zgodliwie,
Niechaj wom se wszystko rodzi i  wdycko se 
dobrze powodzi,
Każdego wieku i tego roku.
Życzał wam siłał zdrowia
Owoców w zygrodzie
Ażeby wam wszystko szło jak łódź po wodzie
Cielątko, jagniątko,
Jak łod ubogich pastuszków dostało Dzieciątko.

tajemnicą, co przyjdzie zobaczyć 
w przyszłości tym małym dzieciom. 
Joł też nie wiedziała za dziecka, iż bana 
kolorowe zdjęcia robić, auta jeździć, 
fligroma rajzować do innych krajów. 
Jeszcze nie tak dołwno emigranci 
jechali cały miesionc do Ameryki 
na szifie za chlebał. Teraz też jadoł, 
ale jyno kole 7 godzin, a jak chcoł se 
porozprawiać z bliskimi, to siednoł 
se do internetu, piszoł do siebie, abo 
majlujoł. Unmejglich co za cuda 
techniki za te 50 lołt wymyśleli. 
Weźmy choćby to kino domowe, co 
boło z tych cudów prawie pierwszy 
– tj. telewizor. Siedzi se człowiek 
ganc bekwejm doma w zeslu i widzi 
co sie dzieje w Meksyku, Kanadzie, 

Moskwie i w naszyj Opolu. Niekto-
rych tych wynalazków to sie richtich 
boimy. Np. takoł tomografia, szibną 
czowieka dołchtorzy do takiej budy 
i za trochał już wioł co mu jest, to jest 
nieopisany strach co też wynejdoł, 
co w tej gowie jest nie tak, jaki banie 
wyrok. Tak siłał rzeczy se zmieniło 
za te 50 lołt, zmodernizowało, jyno 
czowiek łostoł taki jaki go Pon Bóg 
stworzył z ciała, umysłu i duszy i taki 
też łostanie w  tyj nowyj roku 2017 
i na wieku.

co wspominać, a terołz nie pamiałtoł 
z  tego nic. Tak to już jest, czowiek 
myśli, Pan Bóg kule niesie. I  w  tyj 
nowyj roku tyż tak banie: czowiek 
planuje, a Ponbóczek regiruje.  W tyj 
wielki tejatrze jaki jest świat, gdzie 
jestech jyno małą drobinką kurzu 
i wszystko jedno co ten nowy rok nom 
przyniesie, powinni my być wdzienczni 
za kożdyj dzień pełen słońca, za to iż 
jyno rano trochał kości boloł, a potyj 
se rozbiegomy. Umiemy se jeszcze sami 
uwarzyć, sami łobkludzić, ktoś do nas 
zadzwoni, z kimś bliskim możemy se 
porozprawiać. Nierołz wydoł se to za 
mało, ale styknie, iże spotkał nołs 
coś trudnego do przeżycia, wtedy 
jak jest po wszystki, przypomniemy 

se ło tej cnocie co se wdziynczność 
zwie. Joł w tyj roku jest szczególnie 
wdziynczna naszemu burmistrzowi 
i pracownikom z promocji gminy, za 
tak piykny fajer chtory mi zrobiyli 
w Domu Kultury na mój geburstag.
 Szczeście w  życiu skłołdoł sie 
zowizoł z  malutkich kwiołtków. 
Niechtore mają kolce i żgają, ale jak 
razał postawimy je se do wazy i jak 
baniemy starannie zmieniać wody, 
baniemy mieli z  tego jeden wielki 
bukiet szcześcia na cały rok. Tak, iż 
jest dobrze jak jest i nich to łostanie 

Boże Narodzenie

W starym rok chtory ma se 
ku końcowi, Pon Boczek 
pozwoloł mi przeżyć siła 

dobrych rzeczy. Dożyłach 85 lołt 
i napisałach kśiążka, chtoryj dałach 
tytuł „Miałam szczęście do ludzi.” 
To szczeście miałach nołwiałci 
w Biale kaj żyja już 57 loł. Mój piy-
rszy wiersz co napisałach, tyż miał 
tytuł: „Ludzie są dobrzy.” i  tego se 
trzymoł. Nowy rok to jest wielkoł 
tajemnica i takie myśli przyszły mi 
do gowy, jak kukom w łoczy małego 
dziecka. Soł wielkie, jasne i świyconce. 
Kukajoł z ciekawościoł na wszystkie 
strony i jakby taksowały ten piykny 
i straszny świat. Co te łoczy uwidzą 
za 50 lołt, to co joł nigdy nie widziała 
w moim dojś dugiym życiu i tyż nigdy 
nie zobacza. Możno stanie se cud, 
wynajdoł dochtorzy lekarstwa na 
nieuleczalne choroby, na stwardzienie 
rozsiane, choroby młodych ludzi 
i  banoł mogli powiedzieć chorym 
na wózku inwalidzkim „wstań i idź” 
ta nowa terapia ci pomogła, tak jak 
Jezus powiedział do Łazarza “wstań 
i  idź, i  do ślepca “przejrzyj, twoja 
wiara ci pomogła”. Możno wynajdą 
tablety, abo szpricy na Alzheimera, 
Parkinsona, choroby św. Walencinka 
i św. Wita, no i na raka.
 Pisała mi niedołwno znajoma 
z Hiszpanii, iż jej chop moł Alzheimera. 
A  łoni całe życie siłał rajzowali po 
całyj świecie coby mieć na starość 

Jakie to dziwne:
W dziurawej szopce,
W noc betlejemską,
pod dachem z gwiazd
Bóg się narodził jak każdy z nas.
Jakie to dziwne, że Bóg był dzieckiem
I płakał, i było mu zimno, i drżał,
I że u Jego żłobu osiołek stał.

 Żadne wydarzenie z życia Chrystusa nie 
jest tak bliskie zwyczajnemu ludzkiemu 
życiu, jak właśnie Jego narodzenie. I żadne 
święto chrześcijańskie nie wkracza tak bez-
pośrednio do wszystkich ludzkich domów, 
jak właśnie Boże Narodzenie. W uroczy-
sty wieczór wigilijny, w domu wytwarza 
się prawdziwie religijny nastrój. Groma-
dzimy się wokół stołu, łamiemy opłat-
kiem, składamy sobie życzenia, jesteśmy 
dla siebie mili, jesteśmy braćmi. A potem? 
Potem wychodzimy na spotkanie z nocą 
– inną niż wszystkie, bardzo oczekiwaną. 
Na spotkanie z nocą, w której ciszy przy-
chodzi na świat On – Jezus Chrystus.
 Ciasno robi się tej nocy w świątyni – jest 
wypełniona wiernymi – nawet tymi, któ-
rzy na co dzień nie naprzykrzają się Panu 
Bogu; ale dziś pochylają się nad lichym 
żłóbkiem. Przyszli cieszyć się z Jego naro-
dzin. Chcą być pierwszymi gośćmi Jezusa, 
Jego najbliższymi.
 Tak to już jest, że o narodzinach dziecka 
powiadamia się zawsze najbliższych. Tych, 
co z bijącym sercem tkwią przy telefonie 
i nie mogą zasnąć z trwogi. Szczęśliwy 
ojciec ocknął się z radosnego osłupienia, 
telefonuje do najbliższej rodziny. Radosna 
nowina rozprzestrzenia się szybko. Po pew-
nym czasie zbiegają się wszyscy: rodzina, 
przyjaciele, sąsiedzi, koledzy z gratula-
cjami. Pochylają się nad łóżeczkiem, cie-
szą się, dopatrują podobieństwa – taki jest 
porządek rzeczy, gdy rodzi się człowiek.
Kiedy narodził się Bóg-Człowiek, o rado-

snym wydarzeniu też zawiadomiono naj-
pierw najbliższych. Tej samej nocy Anio-
łowie zanieśli „radosny telegram”, jednak 
nie do krewnych Maryi czy Józefa. Nie 
widziano jeszcze o tym fakcie w świątyni, 
jeszcze nie doszli Mędrcy z dalekich stron, 
a już do stajenki przywędrowali pasterze. 
To właśnie im oznajmił Bóg to, że wkra-
cza w ludzką historię – w życie każdego z 
nas. Ten wielki fakt dokonał się w niezwy-
kle ludzkiej oprawie. Opuszczona grota w 
zagubionej mieścinie judzkiej, biedna, pra-
wie nikomu nieznana Matka, ubogi, spra-
cowany Józef, pospolite domowe zwierzęta, 
gromadka pasterzy i On – Dziecię, takie jak 
wszystkie inne, tylko bardziej od innych 
biedne – a jednak Bóg. Stajemy zażenowani 
przed tym faktem. Chcielibyśmy widzieć 
narodziny kogoś tak dostojnego w pałacu. 
A jednak prawda jest inna. Zbawiciel naro-
dził się w stajni, bo ludzie Go odrzucili. Tak 
jak i dziś odrzucają Go ludzie bogaci oraz 
ci, którzy uważają się za mądrych. Dlatego 
pierwszymi gośćmi Jezusa byli ubodzy, w 
łachmanach, nieokrzesani, pachnący sia-
nem i serem pasterze. To małe Dziecię nigdy 
nie wyrosło ze skłonności do ludzi wzgar-
dzonych. Za trzydzieści lat Jezus naucza-
jący będzie szukał towarzystwa celników, 
Samarytanki, trędowatych.
 Każda epoka ma swoich pasterzy, cel-
ników, trędowatych: ludzi źle ubranych, 
śmiesznych, potrącanych; ludzi nieśmiało 
wchodzących do gabinetu szefa; ludzi, 
o których towarzystwo nikt nie zabiega, 
bo nie przynosi żadnych korzyści. Może 
i Ty, drogi Bracie i Siostro, takim się czu-
jesz, wiedz, że jesteś pierwszym z zapro-
szonych przez Chrystusa.
 Święty Jan Paweł II w 1987 roku powie-
dział do młodych ludzi na gdańskim Wester-
platte, że: „każdy znajduje też w życiu jakieś 
swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, 
które trzeba podjąć i wypełnić”. A ja dzi-
siaj, parafrazując te słowa, chcę powie-

dzieć, że każdy człowiek w życiu znajduje 
swoje Betlejem, jakiś wymiar zadań, które 
trzeba podjąć i wypełnić. Betlejem znaj-
duje się wszędzie tam, gdzie narodzenie 
Jezusa przeżywane jest z wiarą. Betlejem 
jest wszędzie tam, gdzie oddaje się chwałę 
Bogu, gdzie panuje miłość i poświęcenie dla 
innych, gdzie osusza się łzy, gdzie pamięta 
się o samotnych, chorych, smutnych, wąt-
piących. Betlejem jest tam gdzie Bóg jest 
wśród nas w postaci człowieka. Bóg przy-
szedł w prostej stajni i wciąż do nas przy-
chodzi jako człowiek. Dlatego zapewne tak 
głęboko prawdziwe jest zdanie, że człowiek 
jest dla człowieka najlepszym lekarstwem. 
Betlejem jest zatem dla nas tam, gdzie jeste-
śmy i gdzie być powinniśmy. Iść do Betle-
jem, to iść do siebie samego, do swego serca, 
do swego sumienia. Wyznawca Chrystusa, 
chrześcijanin, powinien być dziś miejscem 
przyjścia Boga na świat, miejscem miło-
ści, pokoju, nadziei, radości i pomocy.
 Niebawem miną święta, ucichną kolędy, 
zapomnimy o prezentach, tych spod cho-
inki, będziemy do siebie mówić: „święta, 
święta i po świętach”, starannie doglądane 
wypieki zjemy, staniemy się o rok starsi, 
pozostanie tylko i aż On jeden, który zawsze 
chce dokonywać na nowo Bożych naro-
dzin w nas. Czy pozwolisz Jezusowi odejść 
wraz z całą otoczką świąt? Czy pozwolisz 
wykraść sobie Boże dziecięctwo? Bożą 
miłość, a także ufną i czystą Miłość? Nie 
pozwól na to. Nie pozwól. Ja i Ty mamy 
poprzez każde Boże Narodzenie być bar-
dziej świętymi. Tak, to prawda, że dzisiaj 
świętość ma spracowane ręce, zmarszczki 
na czole od zamartwiania się cudzymi spra-
wami i puste kieszenie. Świętość ma pora-
nione stopy od biegania do innych, cza-
sem jest niedożywiona. Ale pomimo tego 
wszystkiego warto, bo sam Chrystus dał 
nam tego przykład, będąc ubogim, cichym, 
pokornym Emmanuelem, a do Boga czyż 
nie idzie się na całego, uznając wszystko 
za stratę?
 Ale i w Święta Bożego Narodzenia 
musimy uświadomić sobie, że dramat 
z Betlejem – odrzucenia Syna Bożego – 

powtarza się i dziś. Może ktoś w naszej 
rodzinie jest takim odrzucającym Boga? A 
może, co gorsza, my sami Go odrzucamy? 
Przychodzimy do Chrystusa w Święto 
Bożego Narodzenia, bo to taka tradycja; 
bo to taki wyjątkowy dzień, jak mówią w 
telewizji. A tak na co dzień Chrystus jest 
gdzieś na szarym końcu naszego życia. 
Niech Święta Bożego Narodzenia natchną 
nas tak, jak natchnęły poetę:

Bożego narodzenia
Ta noc jest dla nas święta
Niech idą w zapomnienia
Niewoli gnuśne pęta.

 Boże Narodzenie nie może zakończyć się 
następnego dnia. Pod symbolem żłóbka, w 
blaskach choinkowych ozdób, przy śpiewie 
wzruszających kolęd powinno objawić się i 
utrwalić jak najgłębsze przeżycie duchowe, 
religijne i moralne. Jezus, który do nas przy-
chodzi, nie chce być tylko gościem, ale chce 
zamieszkać w naszych sercach na stałe. 
Nie chce być tylko Dzieciątkiem, ale chce 
w nas rosnąć. Jako odwieczne Słowo Boga 
nie chce milczeć. Pragnie do nas mówić.
 Trzeba więc, aby Jezus mógł się powtór-
nie narodzić w naszych sercach. I trzeba 
nam na nowo „z Boga się narodzić, aby-
śmy stali się dziećmi Bożymi”.
 Narodzenie Chrystusa przynosi dar usy-
nowienia, daje możliwości i siły do życia 
godnego człowieczeństwa. Boże Naro-
dzenie uświadamia nam, że możemy na 
nowo się narodzić, możemy być innymi, 
lepszymi ludźmi.
 Niech zatem wydarzenie z Betlejem 
odżywa w naszych sercach, w naszych 
myślach i czynach. Pozwólmy się pro-
wadzić Bogu. Miejmy odwagę szukać Go 
i przyjmować. Przyjąć Go nie na dzień, 
dwa, miesiąc, ale na stałe. Przyjąć Go z 
wiarą. Przyjąć jako nadzieję naszych naj-
głębszych ludzkich pragnień. Przyjąć Go 
z wielką miłością.

ks. Piotr Kozioł, Solec
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Dobry Boże błogosław parafianom, moim 
bliski, dobrodziejom i  przyjaciołom, 
chorym i cierpiącym przyjdź z pomocą, 
zmarłych przyjmij do swego Królestwa. 

W sierpniu br. w Łączniku miała 
miejsce uroczystość pożegnania 
dotychczasowego proboszcza 

miejscowej parafii po 38 latach pełnienia 
tej funkcji przez ks. Manfreda Słabonia, 
który przeszedł na emeryturę. Nowym 
proboszczem został mianowany ks. 
Damian Cebulla powołany do pełnienia 
tej funkcji przez opolskiego ordynariusza 
ks. bpa Andrzeja Czaję. Przez 10 lat pełnił 
posługę kapłańską jako wikary między 
innymi w  Czarnowąsach, w  Oleśnie, 
w  Opolu, w  Paczkowie i  Niemodlinie. 
Od 2010 roku przez kolejnych sześć lat 
był proboszczem w Radoszowach. O tych 
zmianach pisaliśmy we wrześniowym wy-
daniu „Panoramy Bialskiej”. Nabożeństwo 
z kanonicznym wprowadzeniem na urząd 
proboszcza  parafii NMP w  Łączniku 
miało miejsce 11 grudnia 2016 r. 
 Nominat został uroczyście wprowa-
dzony w procesji do łącznickiego kościoła. 
W czasie nabożeństwa  ks. dziekan dekanatu 
bialskiego – olbrachcicki proboszcz Henryk 
Prygiel odczytał dekret bpa ordynariusza 
Andrzeja Czaji mianującego ks. Damiana 
Cebullę nowym proboszczem łącznickiej 
parafii. Nominat odczytał między innymi 
kanoniczne wyznanie wiary. W okoliczno-
ściowym kazaniu werbista Nysy o. Henryk 
Kałuża zwrócił szczególną uwagę na sens 
kapłańskiej posługi i jej więzi z wiernymi. 
Zarówno w  kazaniu ks. H. Kałuży jaki 
i nowego proboszcza nie zabrało podzię-

My - dzieci mamy swoje prawaKanoniczna nominacja
kowań za trzydziestoośmioletnią posługę 
duszpasterską  emerytowanego proboszcza 
ks. Manfreda Słabonia, uczestniczącego 
również w tej podniosłej uroczystości. Na 
zakończenie uroczystości nowy proboszcz 
złożył uroczyste wyznanie wiary odmówił 
modlitwę o  liczne i  święte powołania 
kapłańskie według tekstu napisanego przez 
papieża Benedykta XVI. Na zakończenie 
ks. Damian Cebulla zaapelował o wparcie 
swojej duszpasterskiej misji dla wiernych. 
W kanonicznym wprowadzeniu na urząd 
uczestniczyli okoliczni księża dekanalni, 
wierni z dotychczasowej parafii nominata 
z Radoszowych i jego rodzice z rodzeństwem. 
Wystąpili: orkiestra gminna z Radoszowy  
i chór Seniores z Łącznika, którzy swoimi 
pieśniami uświetnili uroczystość. 

Ryszard Nowak

Pod tak im hasłem w  dniu 
21.11.2016 r. uczniowie klas IV-
-VI Publicznej Szkoły Podsta-

wowej im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Białej wzięli udział w happeningu 
w związku z Ogólnopolskim Dniem 
Praw Dziecka. Z okazji rocznicy pod-
pisania Konwencji Praw Dziecka Nasi 
uczniowie mogli przypomnieć sobie, 
jakie mają prawa, a także jakich praw 
wobec siebie powinni przestrzegać.

 Uczniowie przygotowując własnoręcznie 
transparenty mówiące o  ważnych dla 
nich sprawach, aktywnie zaangażowali 
się w tę inicjatywę.
 Uczniom idącym ulicami miasta 
Białej towarzyszyła muzyka i piosenki 
o najważniejszych sprawach dotyczących 
dzieci. Mówiąc głośno o prawach dziecka, 
chcieliśmy zwrócić uwagę dorosłym, którzy 
niejednokrotnie łamią te prawa, bądź 
też o nich zapominają. Należy również 
pamiętać, że oprócz praw dzieci mają 
również obowiązki wynikające z  roli 
ucznia, dziecka, Polaka i  człowieka. 

Prawa to nie tylko przyjemności, ale 
również odpowiedzialność za siebie 
i  innych. Musimy jednak pamiętać, 
że korzystając z praw nie możemy ogra-
niczać praw innych – naszych kolegów, 
koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek 
czy to dziecko, czy dorosły ma prawo 
do godnego życia w  pokoju, miłości 
i w poczuciu bezpieczeństwa.
 Na zakończenie dzieci wykonały 
piosenkę dla wszystkich rodziców, 
przyjaciół, nauczycieli, na których 
zawsze mogą liczyć, i którzy wyciągają 
do nich pomocną dłoń. Podziękowali 
im słowami piosenki „Order od dzieci”, 
który jest wręczany tylko tym, którzy 
zawsze wbrew wichrom, burzom, radość 
i uśmiech niósł będzie dzieciom. Dobry 
to znaczy świecić przykładem, umieć też 
słuchać, poradzić czasem.
 Dziękujemy wszystkim obserwato-
rom, którzy byli z nami w tak ważnej 
dla dzieci sprawie i wysłuchali naszego 
apelu. Pamiętajmy o  ważnej zasadzie: 
Traktujcie innych tak, jak sami chcecie 
być traktowani!
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6 grudnia 2016 r. w sali widowisko-
wej Urzędu Miejskiego w Białej 
odbyło się spotkanie par mał-

żeńskich, które obchodziły w tym 
roku pięćdziesięciolecia zawarcia 
związku małżeńskiego.

 Byli to: z Białej – Krystyna i Paweł 
Głombica, Rozalia i Józef Golińscy, 
Dorota i Klaus Otte, Barbara i Ginter 
Barisch, Agnieszka i Walter Mierzwa, 
Róża i Albert Bierek, Stefania i Jan 
Wystrach, Barbara i Gerhard Ernst, 

z Dębiny – Teodora i Leon Andre-
arczyk, z Gostomi – Urszula i Jerzy 
Honcza, z  Łącznika – Waltraud 
i Franciszek Sajonz, Irena i Herbert 
Siano, Stanisława i Reinhold Dziony, 
z  Nowej Wsi Prudnickiej – Róża 
i Gerard Mazur, z Olbrachcic – Maria 
i Józef Weinkopf, z Pogórza – Elżbieta 
i Klaus Spyra, z Radostyni – Gabriela 
i Józef Pientka, z Rostkowic – Renata 
i  Ernst Strzoda, Urszula i  Józef 
Badura, z  Wasiłowic – Edeltrauda 
i Jan Girtler.

 Z  przyczyn losowych i  innych 
nie wszyscy mogli wziąć udział 
w jubileuszowym spotkaniu.
 Na początku zebranych powitała 
Leokadia Schneider k ierownik 
bialskiego USC. Życzenia jubilatom 
złożyli również bialski burmistrz 
Edward Plicko i przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Roden. Jubilatom 
wręczone zostały odznaki „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” nadane 
przez Prezydenta RP. Wzniesiono 
symboliczny toast za pomyślność 

obchodzących jubileusze. W czasie 
trwania spotkania z  programem 
artystycznym wstąpili soliści ze studia 
piosenki działającego przy GCK, 
prowadzonego przez Iwonę Pre-
usner. Jubilaci otrzymali upominki 
ufundowane przez Urząd Miejski 
w Białej. Spotkanie upłynęło w miłym 
nastroju i było okazją do wspólnych 
wspomnień i rozmów towarzyskich.

Ryszard Nowak
zdj. Paweł Myszyński
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Kiermasz Mikołajkowy 2016Mikołajki 2016

4 grudnia w sali gimnastycznej Gimna-
zjum w Białej zorganizowano trady-
cyjny Kiermasz Mikołajkowy. W sali 

urządzone zostały stoiska handlowe, na któ-
rych poszczególne klasy gimnazjalne ofe-
rowały atrakcyjne ozdoby świąteczne, mię-
dzy innymi bożonarodzeniowe stroiki oraz 
wyroby kulinarne i ciasta (także w tym kli-
macie). Chętnych do ich nabycia nie brako-
wało. Kiermasz zgromadził wielu uczestni-
ków – uczniów i dorosłych. 
 Wystąpiła młodzież gimnazjalna, z pro-
gramem artystycznym, na który złożyły się 
utwory instrumentalne, taneczne oraz pio-
senki w wykonaniu uczniów gimnazjum. 
Wystąpiła między innymi grupa solistów, 
kilkakrotnie pojawił się zespół Brevis i grupy 
taneczne Gold Starsów w efektownych stro-

jach (prowadzone przez Aleksandrę Hin-
derę, w październiku na XI Grand Prix Pol-
ski Ceerleaders w Krakowie zdobyły złoto 
i  srebro). Wszystkie występy spotkały się 
z dużym zainteresowaniem obecnych. 
 W czasie trwania występów przeprowa-
dzono aukcję gadżetów. Najdroższego z nich 
–  okolicznościowego Mikołaja nabył (za sto 
złotych) bialski burmistrz Edward Plicko. 
Z aukcji zebrano 200 zł, które zostaną prze-
kazane na potrzeby domu dziecka. Program 
artystyczny przygotowała młodzież pod kie-
runkiem nauczycielek: Ewy Baran, Aleksandry 
Hindery i Małgorzaty Tyrpuły. Przed godziną 
18:00 uczestnicy kiermaszu wyruszyli na bial-
ski Rynek na uroczyste rozświetlenie choinki, 
o czym piszemy w oddzielnej informacji.

(n)

6 grudnia do sali Gminnego Centrum Kultury w Białej przybył Mikołaj,aby 
przybyłym na spotkanie z nim dzieciom wręczyć okolicznościowe paczki. 
W spotkaniu z dziećmi uczestniczyła również, po raz pierwszy jego żona 

oraz Pani Zima, które wspomagały Mikołaja w zabawie z dziećmi. Było gwarnie 
i wesoło. Kulminacyjnym punktem, oczekiwanym z niecierpliwością przez dzieci 
było rozdanie paczek. Spotkanie odbyło się w udekorowanej na tę okazję sali. 
Zdjęcia wykonała Dominika Rak.

 7 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Białej zorganizowana została 
impreza mikołajkowa  dla najmłodszych bialskich piłkarzy. Mamy małych piłkarzy 
przygotowały na tę okazję smakowite ciasta. Nie zabrakło napojów dla uczestników 
imprezy. Dla małych sportowców zorganizowany został turniej piłkarski, w którym 
wzięła udział również drużyna seniorów Polonii. Rozgrywki dostarczyły wiele emocji. 
Oczywiście wszystkie mecze z seniorami wygrały drużyny najmłodszych piłkarzy. Ze 
sportowcami spotkał się Mikołaj, widoczny na zbiorowym zdjęciu Dominiki Rak.
 Imprezy Mikołajkowe odbyły się w kilku przedszkolach i sołectwach na terenie 
bialskiej gminy.

 Dwa dni wcześniej 4.12. w niedzielne popołudnie z dziećmi spotkał się 
Mikołaj w wiejskiej świetlicy w Prężynie. Na spotkanie z nim przybyło ok.20 
dzieci. W  czasie spotkania miejscowe panie prezentowały wykonane we 
własnym zakresie stroiki świąteczne. Częstowano przepysznymi świątecznymi 
wypiekami, kawą i napojami. Mikołaj zabawiał dzieci wspólnie z nauczycielką 
Iwoną Marzotko.   R.Nowak
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Na rowerze przez życie

 Następnie, po odliczeniu czasu 
do zapalenia choinki, zabłysła ona 
kolorowymi lampkami, ukazując 
w pełni piękno drzewka, które już po 
raz drugi ubogaca miejscowy Rynek. 
 Iluminacja choinki zapoczątkowała 
atrakcje. Przy drzewku zabłysły fajer-
werki, a chwilę później nad miastem 
pojawiły się sztuczne ognie, które 
wzbudziły zachwyt zgromadzonych. 
Następnie przed publicznością wy-
stąpili artyści urządzający efektowne 

spektakle z użyciem ognia, a Święty 
Mikołaj rozdawał słodycze. 
 Publiczność zaproszono do restau-
racji „Malwa” na grzańca. Na bialskim 
Rynku pojawiło się wielu przyjezd-
nych, między innymi z  Prudnika, 
którzy chcieli obejrzeć tę atrakcyjną 
uroczystość; jej organizatorami byli: 
Gminne Centrum Kultury, burmistrz 
Białej i Publiczne Gimnazjum w Białej. 

Gratulujemy udanej imprezy.

 Został współfinansowany ze środków 
Starostwa Powiatowego w  Prudniku, 
Gminy Biała w  ramach funduszu so-
łeckiego, wolontariuszy Stowarzyszenia 
Odnowy Wsi Łącznik i Rady Rodziców 
miejscowego ZSP. W  hali sportowej 
urządzone zostały stoiska ze stroikami 
i  ozdobami świątecznymi, słodkimi 
ciastami zaprezentowane przez uczniów 
gimnazjum i szkoły podstawowej. 
 Na scenie odbywały się występy zespo-
łów artystycznych uczniów gimnazjum 
w szkoły podstawowej. Interesujący był 
także występ przedszkolaków z przedszkoli 
z Łącznika, Pogórza, Chrzelic i Brzeźnicy. 
W programie imprezy wystąpiły szkolne 
i przedszkolne zespoły taneczne i śpie-
wacze. Nie zabrakło występów chórów 

- łącznickiego „Seniores” i chrzelickiej 
„Zgody”. Występy w  przeważającej 
części związane były z nadchodzącymi 
świętami, dlatego zaprezentowane zostały 
najbardziej znane kolędy co wytworzyło 
świąteczny nastrój. 
 Na wystawach zorganizowane zostały 
wystawy – poplenerowa wystawa foto-
grafii  przyrodniczej autorstwa uczniów 
szkoły podstawowej w Łączniku i stoisk 
z wypiekami świątecznymi przygotowa-
nych przez rodziców uczniów. Kiermasz 
świąteczny zgromadził wielu uczest-
ników, sala gimnastyczna była pełna, 
co świadczy, że impreza ta na trwałe 
zapisuje się w kalendarzu corocznych 
imprez kulturalnych. 

Ryszard Nowak 

Choinka w pełnej krasie

Kiermasz w Łączniku
dokończenie ze str 1 Chociaż Sandra Meja ma 14 lat 

i od roku bierze udział w za-
wodach kolarskich. Pomimo 

młodego wieku osiąga na tym polu 
wiele sukcesów. Teraz może zdobyć 
tytuł Sportowca Roku 2016 w plebi-
scycie organizowanym przez Nową 
Trybunę Opolską.

 Nastolatka zawsze lubiła jeździć na 
rowerze, aż w  końcu zdecydowała się 
wstąpić do klubu White MTB Team 
Biała. Początki nie należały do łatwych. 
Podglądała techniki jazdy starszych 
kolegów i  kiedy postanowiła sama 
spróbować trudniejszą trasę ze wznie-
sieniami musiała często podprowadzać 
rower. Nie poddawała się jednak i brała 
udział w różnorakich treningach, w tym 
wzmacniających prowadzonych w Białej 
przez Marzenę Spychałę.
 Również w naszym mieście odbyły 
się pierwsze zawody w  jakich brała 
udział. Występowała jako amator, gdyż 
nie posiadała jeszcze licencji. Była sama 
w  swojej kategorii. Udało jej się go 
ukończyć. Trasa wiodła od rynku do 
parku, gdzie czekały na uczestników 
serpentyny, a  potem jechali dalej do 
cmentarza żydowskiego. Było to bardzo 
męczące doświadczenie i puchar z tego 
wydarzenia jest dla niej bardzo ważny. 
Chociaż za swoje największe osiągnięcie 
uważa za zdobycie we wrześniu tytułu 
mistrzyni Opolszczyzny. Do innych 
osiągnięć należą: zdobycie 1 miejsca 
w międzywojewódzkich mistrzostwach 
Opolszczyzny i Śląska, 1 miejsce w wie-
lokrotnym zdobywaniu kopy biskupiej (9 
wjazdów), 1 miejsce w Gold Hill MTB 
maraton by Kellys w  Głuchołazach, 1 
miejsce w  I  Cross Country Koziołka 
w  Kędzierzynie-Koźlu, 11 miejsce 
w klasyfikacji generalnej Bike maraton 
MTB po 3 startach na 12 (Zdzieszowice 6 
miejsce, Jelenia Góra 5 miejsce, Świeradów 
Zdrój 4 miejsce), 17 miejsce w klasyfikacji 

generalnej Pucharu Polski MTB XC (nie 
udało mi się być na wszystkich startach), 
2 miejsce Cyclo-Cross Kędzierzyn Koźle, 
2 miejsce Head maraton w Czechach, 3 
miejsce w XCO Świeradów Zdrój.
 Jeżdżenie na razie jest dla niej formą 
relaksu, mającego pozwolić odpocząć 
od nauki i  pomóc w  pozbieraniu myśli. 
W przyszłości pragnie uprawiać kolarstwo 
zawodowo, gdyż jak sama mówi, to jest 
coś co lubi robić i nie wyobraża sobie, że 
mogłaby przestać. Wie, że ciężko byłoby ją 
zniechęcić do uprawiania tego sportu, gdyż 
już miewała wypadki. Jeden upadek okazał 
się groźny i  skończył wstrząsem mózgu. 
Wiosną spróbuje jednak ponownie zmierzyć 
się z trasą, na której miało to miejsce.
 Marzy o tym, żeby trafić do reprezen-
tacji Polski, ale wszystko w swoim czasie. 
Na razie skupia się na jeździe i szlifowa-
niu umiejętności, a także inspiruje innych 
do wyjścia z domu, odejścia od komputera 
i zainteresowania się sportem. Teraz jed-
nak czeka z  niecierpliwością na wyniki 
plebiscytu sportowego Nowej Trybuny 
Opolskiej, w  którym ma szansę na zdo-
bycie tytułu Sportowca Roku 2016.

(Ch.)
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z  dnia 13 września 1996 r. 
o  utrzymaniu czystości i  porządku 

w  gminach (art. 6c, ust. 1 tejże ustawy), 
mówi, że gmina odpowiedzialna jest za zor-
ganizowanie systemu odbierania odpadów 
komunalnych. System ten funkcjonuje od 1 
lipca 2013 r. Koszt systemu obejmujący m.in: 
odbieranie, transport, odzyski i unieszkodli-
wianie odpadów komunalnych (zgodnie z art. 
6r, ust. 2 ustawy) pokrywane są ze środków 
pochodzących z opłat mieszkańców. Na tere-
nie gminy Biała od lipca 2013 r. obowiązują 
dwie stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi:
–  10 zł od osoby, miesięcznie, w przypadku 

zbierania odpadów w sposób selektywny
–  18 zł od osoby, miesięcznie, w przypadku 

zbierania odpadów w  sposób nieselek-
tywny (zmieszany)

 Opłaty te ustalone były w oparciu o sza-
cunkowe ilości oddawanych odpadów oraz 
średnią liczbę faktycznie zamieszkujących 
gminę mieszkańców. Po trzech latach funk-
cjonowania otrzymano dokładne i rzetelne 
informacje co do ilości faktycznie oddawa-
nych przez mieszkańców odpadów, a także 
na temat kosztów systemu i liczby mieszkań-
ców nim objętych. W drugiej połowie roku 
2016 pozyskano od spółki Wodociągi i Kana-
lizacja, obecnie świadczącej usługi wywozu 
i zagospodarowania odpadów komunalnych 
(wybranej w drodze przetargu nieograni-
czonego ogłoszonego przez gminę), wykaz 
rzeczywistych kosztów odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych na tere-
nie naszej gminy. Ilość odpadów komunal-
nych obecnie odbieranych jest ponad dwu-
krotnie większa aniżeli zakładana na ten 
rok (i szacowana na etapie składania ofert 
przetargowych). Mając powyższe na uwa-
dze, w dniu 9 listopada 2016 r. radni Rady 

Miejskiej w Białej na wniosek burmistrza 
podjęli uchwałę o zmianie stawek opłat za 
wywóz odpadów komunalnych obowiązu-
jących od 1 stycznia 2017 r.
 Zgodnie z  podjętą Uchwałą Nr 
XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w  Białej 
z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty od właścicieli nierucho-
mości na terenie gminy Biała nowe stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi od 01 stycznia 2017 r. to:
–  13 zł od osoby, miesięcznie, w przypadku 

zbierania odpadów w sposób selektywny
–  22 zł od osoby, miesięcznie, w przypadku 

zbierania odpadów w  sposób nieselek-
tywny (zmieszany)

 Zgodnie z art. 6m, pkt 2a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 250), każdy właściciel nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma 
zawiadomienie o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi wyli-
czonej na podstawie informacji wykaza-
nych w dotychczasowej deklaracji. Właści-
ciel nieruchomości nie jest zobowiązany do 
złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości podanej w zawiadomieniu.
 Jednocześnie przypominamy, że właści-
ciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 
do burmistrza Białej deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w terminie 14 dni od dnia zamiesz-
kania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca, wszelkich zmian związanych 
z liczbą osób zamieszkałych (przeprowadzka, 
urodzenie, zgon) lub powstania na danej nie-
ruchomości odpadów komunalnych.

Joachim Ernst

Zmiana stawek za odbiór 
odpadów komunalnych

Z  inicjatywy zarządu koła DFK 
został zorganizowany – po raz 
pierwszy w Śmiczu – Martinstag. 

Przygotowania do tej imprezy rozpo-
częły się od napisania projektu (finan-
sowanego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych RFN za pośrednictwem 
Związku Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w Polsce).

 Dzięki otrzymanej dotacji można było 
zorganizować spotkanie ze św. Marcinem. 
9 listopada w świetlicy wiejskiej dzieci 
wykonały lampiony na nadchodzące 
święto. 11 listopada o  godzinie 16:00 
dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami 
spotkały się przed kościołem, a następ-
nie z  zapalonymi lampionami weszły 
do świątyni, śpiewając pieśn na cześć 
św. Marcina.
 Wszyscy zebrani wierni wzięli 
udział w nabożeństwie, które odprawił 
proboszcz naszej parafii, następnie 
dzieci z przedszkola i szkoły przedstawiły 
program artystyczny złożony z piosenek 
i  wierszy w  języki polskim oraz nie-
mieckim. Program został przygotowany 
przez nauczycieli języka niemieckiego 

w przedszkolu i w szkole w Śmiczu.
 Po uroczystościach w kościele na drogi 
wyruszył orszak, na czele którego jechał 
św. Marcin na koniu, a za nim podążały 
dzieci i dorośli. Takty marszowej muzyki 
w  wykonaniu orkiestry oraz pięknie 
świecące w  ciemnościach lampiony 
wyczarowały wspaniały nastrój. Na placu 
przed remizą strażacką czekało na gości 
ognisko, a w świetlicy – nakryte stoły.
 Przy ognisku przywitał gości przewod-
niczący koła Mniejszości Niemieckiej, 
pan Leonard Peszel. Dzieci recytowały 
wiersze i śpiewały piosenki. W nagrodę 
za włożony wysiłek wszyscy mali artyści 
otrzymali drobne upominki i słodycze.
Po oficjalnych uroczystościach goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek. 
Panie z  zarządu koła DFK upiekły 
w piątkowy poranek prawie 400 rogali, 
którymi częstowali się wszyscy przybyli. 
Na stołach była też kawa, herbata, soki 
i ciepłe parówki, a przy ognisku można 
było usmażyć kiełbaski.
 Zorganizowanie tak wspanialej 
imprezy było możliwe dzięki dużemu 
zaangażowaniu i pracy całego zarządu 
koła DFK w Śmiczu.

Obchody dnia św. Marcina 
w Śmiczu

Regeneracja wyrobów z pierza
Pranie i czyszczenie kołder

Krzyżkowice 50, 48-231 Lubrza
tel. 77/4360988, kom. 608769437
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Sponsorzy krzyżówki
• Zamek Moszna: Bon 100zł x2, Voucher na masaż 

kamieniami chińskimi
• Restauracja MALWA – bon na 100zł
• Restauracja Pod Łysą – Bon 50zł
• Pizzeria Quattro – Bon 50zł
• Cukiernia Grabina – Renata Kimmel – Bon 50zł
• Kwiaciarnia TERESA – Bon 50zł
• Apteka św. Kamila – 50zł
• Salon kosmetyki profesjonalnej OLIWIA - bon na zabieg 

parafiny dłoni
• Salon fryzjerski Hair Top Style Kornelia Sobczyk – Bon 50zł
• Salon fryzjerski Magdalena Kontny – Bon 50zł
• Apteka Tomasz Pohl – Bon 50zł
• Ubezpieczenia Biała RCU – 2x roczny kupon na pokrycie 

prowizji przy opłatach rachunków

Kupon do krzyżówki świątecznej
Rozwiązania krzyżówki należy przesłać na tym kuponie na adres: 
Gminne Centrum Kultury 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35 na kartkach 
pocztowych lub dostarczyć osobiście  w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 17 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Hasło..................................................................................................

….......................................................................................................

Imię i nazwisko ….............................................................................

adres …........................................................................................................

Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów rozlosujemy czternaście 
bonów pieniężnych. Regulamin krzyżówki dostępny w siedzibie GCK. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w 
Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 
z późn.zm.) przez Gminne Centrum Kultury w Białej. Przekazanie danych osobowych przez 
uczestników konkursu jest dobrowolne, mają oni prawo dostępu do ich wglądu i poprawienia.

 …..................................
(podpis)

Przyjmę do pracy w gabinecie 
w Prudniku kosmetyczkę na 
dobrych warunkach.
CV proszę przesyłać mailem: 
szwedo@szwedogroup.eu

Pizzeria Quattro w Białej 
w związku z dynamicznym rozwojem 
poszukuje do pracy kelnerki i osoby 
do pracy w kuchni.
Więcej informacji w lokalu lub pod 
numerem telefonu 668-848-113
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Wioletcie Mazur 
z powodu śmierci Mamy

szczere wyrazy współczucia 
składają pracownicy 

Miejsko-Gminnej Biblioteki 
oraz Gminnego Centrum Kultury w Białej




