
zd
j. 

Ra
fa

ł H
aj

ew
sk

i

NR 1  ( 263 )  •  s t y c z eń  2017  •  ROK XXV I I  •  ISSN 1232 -7352  •  CENA 2 , 50  z ł  •

Noworoczne koncerty

Program Ferii

Po raz pierwszy w historii or-
ganizowania noworocz-
nych koncertów w jego 

ramach w styczniowe niedziele 
– 8 i 15 zorganizowano  koncerty 
noworoczne w wykonaniu Bialskiej 
Orkiestry Dętej.

 Taka decyzja została spowodowana 
niespotykaną na taką skalę zainteresowa-
niem mieszkańców. W drugim koncercie 
oprócz bialskiego dyrygenta Andrzeja 
Weinkopfa orkiestrą dyrygował również 
czeski dyrygent z Jesenika Tomas Uhlir. 
Na dwuczęściową imprezę prowadzoną 
przez Joachima Kosza złożyły się utwory 

krajowych i zagranicznych kompozytorów. 
W  ramach koncertu wystąpili soliści: 
Andrea Hampel, Martina Rakowska, 
Jakub Osiecki, Jerzy Bączyński i   Da-
mian Weinkopf. W czasie jego trwania 
zorganizowany został pokaz tańca 
towarzyskiego w  wykonaniu Joanny 
Zmarzlik wraz z  partnerem. Koncert 
był atrakcyjny, w  czasie jego trwania 
przeprowadzono licytację gadżetów 
z przeznaczeniem uzyskanych na aukcji 
pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

R.Nowak
Na zdjęciu: uczestnicy koncertu

zdj. Piotr Głombica).

Żywa szopka w Białej

Data Godz. Oferta Miejsce

13 II 9.00 Wyjazd do kina w Opolu, 
dzieci od lat 7, zapisy do 8.02., koszt 50zł Opole

14 II

10.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci – lepienie z gliny GCK w Białej
10.00 Teatr ART-RE Śmicz

11.00 „Przyjaciele z zaśnieżonego lasu” 
- zimowe kolorowanie dla najmłodszych Biblioteka

12.00 Teatr ART-RE Ligota Bialska
14.00 Teatr ART-RE Radostynia

15 II

10.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci GCK w Białej
10.00 Teatr ART-RE Łącznik

11.00 „Lodowe opowieści - Mroźne ferie z Anną i Elsą”- 
zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci Biblioteka

12.00 Teatr ART-RE Olbrachcice

13.00 Turniej piątek piłkarskich 
dla zawodników z roczników 2001-2006

Hala 
w Łączniku

14.00 Teatr ART-RE GCK w Białej

17 II 13.00 Turniej piątek piłkarskich 
dla zawodników z roczników 1997-2000

Hala 
w Łączniku

20 II
8.30 Wyjazd na lodowisko, 

dzieci od lat 7, zapisy do 13.02., koszt 40zł Opole

7.30 Wyjazd do Sztolni Królowa Luiza, 
dzieci od lat 7, zapisy do 14.02., koszt 70zł Zabrze

21 II 11.00 „Kto zagadkę zgadnie tego zima nie dopadnie”- 
rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek dla dzieci. Biblioteka

22 II
10.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci – lepienie z gliny GCK w Białej
16.00 Turniej tenisa stołowego GCK w Białej

23 II
10.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci GCK w Białej

11.00 „Mój pamiętnik z ferii”- zajęcia plastyczne, 
tworzenie zimowego pamiętnika. Biblioteka

24 II 7.30 Wycieczka do AQUAPARKU, 
dzieci od lat 7, zapisy do 15.02., koszt 80zł

Tarnowskie 
Góry

Po raz drugi w uroczystość Trzech 
Króli w centrum Białej pojawił 
się orszak mędrców z inicjatywy 

o. Waldemara Wołowskiego wika-
rego bialskiej parafii, przy znaczącym 
wsparciu aktywnych parafian. 

 Orszak Trzech Króli przeszedł z kościoła 
pod Dom Katolicki, gdzie znajdowała 
się żywa szopka. Przedstawienie miało 
miejsce wewnątrz kościoła, na zewnątrz 
uczestnicy uroczystości gdzie mogli ogrzać 
się przy ognisku i skorzystać z grzańca 
i gorących przekąsek. Nie zabrakło trady-
cyjnych kolęd Bożonarodzeniowych. Do 
zgromadzonych ciepłe słowa skierował 

bialski burmistrz Edward Plicko.
 W role Trzech Króli wcielili się: Mariusz 
Bąk (Baltazar), Krystian Peszel ( Kacper) 
i Jarosław Olajossy (Melchior). Franciszek 
Czerwiński był Herodem i  pasterzem, 
Grzegorz Wróblewski i Patryk Tęcza - 
żołnierzami, a Michał Peszel, Bartłomiej 
Olajossy i Jakub Grelich - pasterzami. 
 Przemarsz został poprzedzony 
nastrojowym koncertem w wykonaniu 
wokalistek Klaudii i  Kasi Chwołka 
w miejscowym kościele zorganizowany 
przez kamiliańską parafię i  Gminne 
Centrum Kultury w Białej.

R. Nowak
Zdj. Dominika Rak
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Monika i Józef Wistuba zam. Śmicz, ślub: 14.01.1967 r.
Krystyna i Hubert Manieta zam. Ligota Bialska, ślub: 14.01.1967 r.
Dorothea i Joachim Gibas zam. Ligota Bialska, ślub: 28.01.1967 r.

Odrzucane w trakcie paździer-
nikowej i  listopadowej sesji 
Rady Miejskiej propozycje 

uchwał w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 rok i w prognozie fi-
nansowej na lata 2016–2028 zostały 
– tym razem – przyjęte jednogłośnie.

 To spowodowało, że sesja miała spokojny 
przebieg, pozbawiony antagonizmów 
dotyczących spraw finansowych. Chociaż... 
ustępstwa ze strony burmistrza w tych 
sprawach – jego zdaniem – pociągną 
za sobą wzrost nieuzasadnionych wydat-
ków. Dzięki obustronnym rozmowom 
udało się jednak osiągnąć konsensus.
 Najważniejszą podjętą w czasie obrad 
uchwałą była ta dotycząca budżetu 
gminy Biała na 2017 rok. Została ona 
pozytywnie zaopiniowana przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową. Przewiduje 
się osiągnięcie w 2017 r. dochodów bu-
dżetowych w kwocie 40.539.891,00 zł, 
natomiast wydatki przewidziano na kwotę 
50.147.727,00 zł. Deficyt budżetowy 
w  wysokości 9.607,836,00 zł zostanie 
pokryty głównie pożyczkami (część 
unijna) i kredytami. Przewidywane zadłu-
żenie gminy po tych wielomilionowych 
inwestycjach to około 8 mln złotych.
 Istotne znaczenie będzie miało pod-
jęcie uchwały w sprawie przystąpienia 

gminy Biała do wspólnego projektu pn. 
„Termomodernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej na terenie Subregionu 
Południowego” (w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020), do któ-
rego przystąpi 14 gmin z południowej 
części Opolszczyzny. W ramach projektu 
przewiduje się termoizolację obiektu 
szkolnego w Białej. Gmina Biała przystąpi 
również do Stowarzyszenia pod nazwą 
„Subregion Południowy” dla sprawnej 
realizacji wspólnych przedsięwzięć 
(to daje szanse pozyskania niezbędnych 
środków finansowych, w tym otrzymania 
dofinansowania unijnego z Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014–2020).
 Zabierając głos w dyskusji, Grażyna 
Dolak (sołtys Chrzelic) poinformowała, 
że władze gminy wyraziły zgodę na za-
kup wybranego przez OSP Chrzelice 
pojazdu strażackiego pod warunkiem 
przekazania dla gminy dwóch obecnie 
posiadanych pojazdów i zrzeczenia się 
przez tę jednostkę na okres pięciu lat 
jakichkolwiek funduszy inwestycyjnych 
z budżetu gminy.
 Na zakończenie obrad burmistrz 
i przewodniczący Rady Miejskiej złożyli 
uczestnikom sesji życzenia noworoczne.

R. Nowak

Grudniowa sesja

Wyciąg z ogłoszenia o przetargach
zgodnie z  § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 14.09.2004  r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

Burmistrz Białej
• Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Biała
Oznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 75,90 m2 składający 
się z: dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i  łazienki z  WC. Wyposażony jest 
w instalacje: e.e, wodociągową, kanalizacyjna oraz ogrzewanie centralne z sieci.
Lokal położony jest na I piętrze w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej 
ul. Armii Ludowej 8.Wraz z lokalem zostanie zbyty udział wynoszący 13/100 
części w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako 1266/1 o pow. 0,0297 ha, 
k. m.20 obręb Biała – księga wieczysta – OP1P/00054489/6
Cena wywoławcza: 85 000,00 zł. Termin i miejsce przetargu: 15 lutego 2017 
roku (środa) godz. 10 00 Urząd Miejski w Białej pokój nr 5. Wysokość wadium: 
8500,00 zł, wpłata wadium do dnia 10 lutego 2017 roku

• Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Biała
Oznaczenie nieruchomości: Lokal użytkowy 2U położony w budynku miesz-
kalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4, o pow. użyt. 55,76 m2, składający się 
z 1 pomieszczenia handlowo-usługowego, 2 pomieszczeń zaplecza, łaźni, WC, 
umywalki i pomieszczenia komunikacji. Lokal wyposażony jest w instalacje:
ee, wodociągową, kanalizacyjną oraz ogrzewanie centralne. Wraz z  lokalem 
zostanie zbyty udział 1031/10000 części w działce 1093 m. 18 o pow. 0,0343 
ha. –księga wieczysta OP1P/00029548/8.
Cena wywoławcza: 75 000,00 zł. Termin i miejsce przetargu: 15 lutego 2017 
roku (środa) godz. 11 00 Urząd Miejski w Białej pokój nr 5. Wysokość wadium: 
7500,00 zł, wpłata wadium do dnia 10 lutego 2017 roku. Za datę wpłaty uważać 
się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 10 oraz internet- strona 
www.bip.biala.gmina.pl- zakładka ,,Gospodarka nieruchomościami, Przetargi”
 Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: 
Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10 (pokój nr 5) tel. 774388546 w godzinach 
pracy urzędu.

Lp. Miejscowość
Liczba mieszkańców na dzień:

31.12.2015 r. 31.12.2016 r.
1 Biała 2.458 2.441
2 Browiniec Polski 133 137
3 Brzeźnica 248 251
4 Chrzelice 627 614
5 Czartowice 121 120
6 Dębina 97 95
7 Gostomia 435 431
8 Górka Prudnicka 198 191
9 Grabina 412 417

10 Józefów 112 114
11 Kolnowice 239 233
12 Kolnowice-Kokot 5 5
13 Krobusz 293 290
14 Laskowiec 91 91
15 Ligota Bialska 376 374
16 Łącznik 1.030 1028
17 Miłowice 122 126
18 Mokra 150 140
19 Nowa Wieś Prudnicka 202 205
20 Ogiernicze 145 144
21 Olbrachcice 335 335
22 Otoki 179 179
23 Pogórze 704 705
24 Prężyna 295 294
25 Radostynia 402 402
26 Rostkowice 206 208
27 Solec 203 201
28 Śmicz 474 468
29 Wasiłowice 161 161
30 Wilków 175 172

RAZEM: 10628 10571
W roku 2016 urodziło się  110 dzieci, w tym 45 dziewczynek i 65 chłopców. Zmarło142 osoby.

Miejscowość Data Dzień tyg. Godz. Miejsce zebrania
Browiniec Polski 17 I wtorek 19:00 Świetlica

Radostynia 18 I Środa 19:00 Świetlica
Otoki 19 I czwartek 18:00 Świetlica

Grabina 19 I czwartek 19:00 Świetlica
Józefów 20 I piątek 19:00 Świetlica
Krobusz 23 I poniedziałek 19:00 Sala u Suchego

Olbrachcice 24 I wtorek 19:00 Świetlica
Czartowice 25 I środa 14:00 Świetlica w Nowej Wsi

Nowa Wieś Prudnicka 25 I środa 19:00 Świetlica
Gostomia 31 I wtorek 19:00 Świetlica

Dębina 01 II środa 18:00 Mieszkanie Pani Sołtys
Mokra 01 II środa 19:00 Świetlica

Ligota Bialska 03 II piątek 19:00 Świetlica
Biała „Osiedle” 06 II poniedziałek 17:00 Sala Urzędu Miejskiego

Laskowiec 07 II wtorek 18:00 Świetlica
Kolnowice 07 II wtorek 19:00 Świetlica
Miłowice 08 II środa 18:00 Świetlica

Śmicz 08 II środa 19:00 Szkoła
Rostkowice 09 II czwartek 19:00 Sala RSP

Solec 13 II poniedziałek 19:00 Sala u Hupki
Wilków 14 II wtorek 19:00 Świetlica
Frącki 15 II środa 18:00 Świetlica

Pogórze 15 II środa 19:00 Świetlica
Łącznik 16 II czwartek 19:00 Sala u Jana
 Prężyna 17 II piątek 19:00 Świetlica

 Ogiernicze 20 II poniedziałek 19:00 Świetlica
Chrzelice 21 II wtorek 19:00 Sala WCK

Górka Prudnicka 22 środa 18:00 Świetlica w Brzeźnicy
Brzeźnica 22 środa 19:00 Świetlica

Wasiłowice 23 czwartek 19:00 Świetlica
Biała  „Przedmieście” 24 piątek 19:00 Sala w Barze pod Łysą

Dane statystyczne dot. mieszkańców

Harmonogram zebrań w Gminie Biała
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Świanty Walenty

Niedugo świanto zakochanych, 
sklepy zarobioł na rostomajt-
nych serduszkach

 Rżnij Walenty Bóg się rodzi, tak wdycki 
nasi foter padali, bo od nich kamrat był 
muzykant i groł też na pasterce, ale szpas na 
bok. Świanty Walentyn boł rzymski kapłana 
chtóry żył w 270 roku po Chrystusie. Asysto-
woł małczennikom, co cierpieli przez cesoł-
rza Klaudiusza II Gota. Został potyj pojmany, 
bity maczugoma i w końcu ściynty. Jest patro-
nał chorych na padaczkał. W Kierpniu pod 
Głogówkał i w naszej gminie w Łączniku soł 
kościoły pod jego wezwaniem, a w Kierpniu 

jest cudowny łobrołz św. Walentego i na tyn 
łodpust 14 lutego od dołwna ludzie z oko-
lic bliskich i dalszych jeździyli i do dzisiej 
tał jeżdżoł i proszoł św. Walentego o uzdro-
wienie. Nołwiałcej gromadzo se przed tyj łol-
tołrzał łojcowie z dziećmi co stankajoł na te 
kremfy, bo tak se po ślonsku zwie ta epilep-
sja, abo po polsku padaczka. I do dzisiej tak 
jest, jyno tych stałcznych dzieci na ta cho-
roba jest jakby terołz myni
 Rzondziyła mi jednoł starszoł kobieta, 
iż łod nich starka, co już dałwno nie żyjoł, 
wdycki spominali, iż jeden świałty i mioł 
to jednak być Walencik, pomołgoł też na 
wrzody. Pamiantali takoł legenda, iż bodejś 
boł łon bardzo urodziwy i nie mógł se łod 
dziołchów łodgonić, a przecał chciał być za 

kapłana, to tak prosił Ponbóczka, coby go 
jakoś łoszpecioł. I narołz bez noc wysuły mu 
se na gambie same wrzody, Dugo mu se to 
gnojyło, a jak mu se zgojiyło, łostały na licach 
dziury i blizny. Boł richtich szpetny i dzioł-
chy przestały za nij lołtać. A że ten dzień na 
Walencinka jest tyż dzień zakochanych, to 
se wezło ze starego, pogańskiego łobyczaju, 
kaj na podarkach i łobrołzkach miłosnych 
chopcy rysowali imiona swoich ukocha-
nych na cześć bogini dziewcząt Sebruata 
Juno. Chrześcijanie przyjałli ty same prak-
tyki od pogan, jyno na miejsce tych imion 
rysowali na łobrołzku w ten dzień podsta-

wiony imiona świantych. A możno jednak 
z tej legendy o urodziwym Walentynie, co 
wszystkie dziołchy chciały go mieć za kawa-
lera, se wez ten dzień zakochanych.
Ignacy Kraszewski tak pisał o tym dniu:
We wszystkich mowach i w  języku duszy, 
nad wszystkie są dwa słowa
Jak w kroplach rosy posuszy w nich skarb 
żywota się chowa
Jak dwie perełki w oceanie życia, jak dwie 
gwiazdki na niebie
Świecą dwa słowa „kocham ciebie”.
 A my piyrwyj nie rzondziyli: joł cie kochoł, 
abo: łona go kochał jyno: łon jy pszaje. Wiałże 
to słowo pochodzi z polskiego „przyjaźnić 
się” a po niemiecku „Ich liebe Dich.”
 My mieli doma somsiada co se zwioł 

Kochanek, to repatrianci, co na połra mie-
sionsy przyjechali w 1945 roku na wiejs, se 
dziwnie uśmiechali, jak to miano usłyszeli, 
a my nie wiedzieli czamu. Nasi muter czał-
sto spominali, jak to rołz jechali z fotrał na 
łodpust Walencinka do Kierpnia, to zacznoł 
se taki szturm z  błyskawica i  łokropnie 
grzmiało. Oni se feste wystraszyli, bo jak 
idzie grzmot bez gołe lasy, to przyjdoł 
złe czasy – padajoł. Bo łod ósmego sep-
tembra, łod narodzin Najświętszej Marii 
Panny, aż do 25 marca na Zwiastowanie, 
nie powinno se błyskać ani grzmieć, bo to 
jest nic dobrego i zwiastuje jeszcze dugoł 
zima. Tak iż nie dziwcie se jak terołz ta 
pogoda gupieje – piyrwyj też tak było.

Rywalizacja 
w plebiscytach 
czytelniczych
Już po raz drugi ruszyły wybory na 

wydarzenie roku 2016 ogłoszonego 
przez Redakcję Tygodnika Prudnic-

kiego. Nadmieniamy, że w  minionym 
2015 roku tytuł imprezy Roku  otrzymały 
następujące wydarzenia: Bialska Parada 
Orkiestr Dętych w Białej zorganizowana 
przez Gminne Centrum Kultury w Białej 
i 50-lecie Klubu Zarzewie Prudnik. Zde-
cydowały o tym głosy czytelników gazety.
 W 2016 r. na listę wydarzeń 2016 roku 
wpisane zostały następujące imprezy 
z terenu naszej gminy:
•   Żywa Szopka Bożonarodzeniowa 

w Białej – grudzień – styczeń
•   Orszak Trzech Króli w Białej 

– 6 stycznia
•   Koncert Noworoczny w Białej 

– 17 stycznia
•   Parada Orkiestr Dętych – 14 maja
•   Benefis Anny Myszyńskiej 

– 30 czerwca
•   Jubileusz 70-lecia Polonii Biała 

– 9 lipca
•   Powiatowo – gminne dożynki 

w Chrzelicach – 28 sierpnia
•   20-lecie Kawiarenki Poetyckiej 

w Białej – 23 września
•   Rozświetlenie choinki w Białej 

– 4 grudnia. 
 Zachęcamy czytelników i mieszkańców 
naszej gminy do udział w głosowaniu 
na jedną z naszych lokalnych imprez. 
Kupony zamieszczane będą w kolejnych 
wydaniach Tygodnika Prudnickiego 
do 8 lutego br. Równocześnie do 26 
stycznia na łamach Tygodnika trwał 
będzie plebiscyt na sportowca, trenera, 
sportowca ucznia i drużyny sportowej 
najpopularniejszych w 2016 r. Zachęcamy 
również naszych czytelników do udziału 
w sportowym plebiscycie.

14 grudnia 2016 r. ogłoszono 
w Polsce wyniki rankingu 
na sto najlepszych szpitali 

w Polsce w kategoriach szpitali za-
biegowych, wielospecjalistycznych 
i onkologicznych.

 W tej kategorii pierwsze miejsce 
przyznano Centrum Onkologii w Byd-
goszczy, drugie Samodzielnemu Publicz-
nemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej 
w Świdnicy a trzecie Pleszewskiemu 
Centrum Medycznemu w Pleszewie. 
Na podstawie prowadzonego od kilku-
nastu lat rankingu poprawia się jakość 
leczenia i bezpieczeństwa w polskich 
szpitalach.
 W drugiej kategorii obejmującej 
ranking szpita li niezabiegow ych 
pierwsze miejsce przyznano Wojewódz-
kiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu 
w Zakopanem. W tej kategorii drugie 
miejsce zajął Szpital Wojewódzki 
Specjalistycznego Zespołu Neuropsy-
chiatrycznego w Opolu, a szóste Szpital 
Pulmonologiczno-Reumatologiczny 
w Kup. Znaczący sukces odniósł bialski 
szpital zajmując w tej kategorii siódme 
miejsce. Należy on do tych placówek 
służby zdrowia, które od wielu już lat 
odnoszą akredytacyjne sukcesy.
 W tym roku – jak informuje dziennik 
Rzeczpospolita – w rankingu wzięło 
udział 226 szpitali na 1050 zaproszo-
nych. Zdawało by się, że to niewiele. 
Jednak szpitale obecnie w rankingu 
realizują 67 proc. hospitalizacji w Polsce. 
Szpitale, które zgłosiły się do udziału 
w rankingu dysponują 79 tys. łóżek, 
spośród zarejestrowanych 188 tys., 
a w ciągu roku przeprowadziły 4,5 mln 
ze wszystkich 7,9 mln hospitalizacji.
 Na uroczystej gali Rankingu 2016 
w Warszawie udali się z Białej – dyrektor 
szpitala dr n. med. Zdzisław Juszczyk 
i przełożona pielęgniarek Wanda Fassa, 
która osobiście odebrała przyznaną nagrodę.
 Mówi starosta prudnicki Radosław 
Roszkowski: - Gratuluję bialskiemu 
szpitalowi kolejnego akredytacyjnego 
sukcesu. Bialski szpital kierowany przez 
doktora Zdzisława Juszczyka od lat osiąga 
znaczące sukcesy, liczące się w kraju. Jest 
wzorową placówką w naszym powiecie i 
województwie. Z tego jesteśmy dumni i 
niezmiernie zadowoleni. Jego osiągnięcia 
są zasługą całego personelu tego szpitala.

Ryszard Nowak

Ranking 
szpitali 

w Polsce

19 grudnia ogłoszono listę 
stypendystów programu 
„Wspieramy najlepszych”, 

realizowanego w ramach Poddzia-
łania 9.1.5 RPO WO 2014 – 2020. 
Wśród osób, które otrzymały stypen-
dium znalazła się uczennica Publicz-
nego Gimnazjum w Białej.

 Do 30 września można było składać 
wnioski o stypendium w ramach programu 
„Wspieramy najlepszych”. O dofinansowanie 
mogli starać się uczniowie i uczennice, 
które spełniły poniższe wymagania:
– w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali 
średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 
4,80; – w roku szkolnym 2015/2016 z trzech 
wybranych przedmiotów matematycznych, 

przyrodniczych, informatycznych, języków 
obcych lub przedsiębiorczości uzyskali 
średnią nie niższa niż 4,60;
– pochodzą z rodzin, których przeciętny 
miesięczny dochód uzyskany w roku 
2015 na jednego członka rodziny nie 
przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, 
gdy w rodzinie jest dziecko niepełno-
sprawne 2 292,00 zł netto) – świadczenia 
w ramach programu Rodzina 500+ nie 
wlicza się do dochodu.
 Wśród trzystu stypendystów znalazła 
się gimnazjalistka z  naszej gminy, 
Kinga Heda. Uroczyste wręczenie 
stypendiów będzie miało miejsce 
w pierwszej połowie lutego 2017 roku. 
Gimnazjalistce serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszego zapału do nauki.

Bialska gimnazjalistka wśród najlepszych

Wystawa fotograficzna
16 stycznia odbył się wernisaż wystawy fotograficznej prac Czesława 
Polańskiego przedstawiających portrety, architekturę i przyrodę Indii, 
Maroka, Meksyku, Birmy, Turcji Portugalii i Tajlandii. Wystawę prac będzie 
mona obejrzeć w Gminnym Centrum Kultury w Białej do 19 marca 2017 r.
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Dofinansowanie do usuwania azbestu

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

BOŻE NARODZENIE W NASZYCH PRZEDSZKOL ACH

 W związku z kontynuacją realizacji „Pro-
gramu usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest dla miasta i gminy Biała na 
lata 2012 – 2032”, Burmistrz Białej ogłasza 
nabór wniosków o udzielenie w 2017 roku 
dofinansowania na usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Gminy Biała.
 Nabór wniosków będzie trwał od 
23 stycznia 2017 r. do 10 marca 2017 r. 
W  tym okresie osoby zainteresowane 
udziałem w programie, powinny złożyć 

w Urzędzie Miejskim w Białej w Sekre-
tariacie, ul. Rynek 10, pok.13 komplet 
dokumentacji.
 Wzory wniosków oraz załączników 
można pobrać w  Urzędzie Miejskim 
w Białej w Referacie Gospodarki Komu-
nalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 
10, pok. 1a oraz ze strony internetowej 
Urzędu www.biala.gmina.pl
 Informujemy, że złożenie wniosku 
nie stanowi zobowiązania mogącego 

być podstawą roszczeń.
Dofinansowanie nastąpi w  przypadku 
gdy Gmina Biała otrzyma dotację na 
zadanie z  zakresu usuwania azbestu 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Opolu.
 Dofinansowaniem nie będą objęte 
koszty związane z zakupem i montażem 
nowych pokryć dachowych.
 Wykonawcą zadania obejmującego 
prace związane z usuwaniem azbestu na 
terenie Gminy Biała będzie jedna firma 
wybrana w drodze przetargu, która na 

zlecenie Gminy będzie dokonywać de-
montażu pokrycia lub innych wyrobów 
zawierających azbest oraz transportu 
odpadu niebezpiecznego z  miejsca 
rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia.
 Prace związane z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest, objęte tym 
naborem, będą zakończone w terminie 
do 30 września 2017 r.
 Szczegółową informację można uzyskać 
w  Referacie Gospodarki Komunalnej 
i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, 
pok.1a w godzinach pracy Urzędu – tel. 
(77) 4388557.

 Burmistrz Białej ogłasza nabór wnio-
sków o udzielenie w 2017 roku dofinanso-
wania do budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy Biała. 
 Nabór wniosków będzie trwał od 23 
stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 
W  tym okresie osoby zaintereso-

W dniu 20 grudnia 2016 w 
Zamiejscowym Oddziale 
Przedszkolnym w Gostomi 

odbyły się  Jasełka przygotowane 
przez p. Irenę Kocik. Przedstawienie 
dzieci zakończyło się niemieckim 
akcentem – wierszami i kolędami 
przygotowanymi przez p. Magdalenę 
Przybyszewską. Uroczystość ta odbyła 
się w obecności zaproszonych rodzi-
ców i członków rodzin dzieci a także 
proboszcza parafii Gostomia. Dzieci 
wystąpiły w pięknych strojach prezen-

wane udziałem w  programie, po-
winny złożyć w  Urzędzie Miejskim 
w  Białej w  Sekretariacie, ul. Rynek 
10, pok.13 komplet dokumentacji.
 Wzory wniosków oraz załączników 
można pobrać w  Urzędzie Miejskim 
w Białej w Referacie Gospodarki Ko-

tując historię Narodzin Jezusa na tle 
dekoracji świątecznej przedstawiającej 
szopkę betlejemską. Do wspólnego 
kolędowania oraz składania sobie 
życzeń łamiąc się opłatkiem dołączyli 
goście imprezy spędzający czas na 
rozmowach przy słodkim poczęstunku.
W przedszkolu w Śmiczu przygotowa-
nia  do świąt trwały już z początkiem 
grudnia pod okiem nauczyciela p. 
Haliny Mularczyk. Zaczęło się od 
tworzenia kalendarza adwentowego, 
gdzie na każdy dzień przygotowane 

munalnej i  Zamówień Publicznych, 
ul. Rynek 10, pok. 1a oraz ze strony 
internetowej Urzędu www.biala.gmina.pl 
 Informujemy, że złożenie wnio-
sk u n ie  s t a now i z obow ią z a n ia 
mogącego być podstawą roszczeń. 
 Dof inansowanie do budow y 

zostały zadania do wykonania. Bardzo 
oczekiwanym momentem było spotkanie 
z Mikołajem. Dużym przeżyciem dla 
przedszkolaków okazało się pieczenie 
pierników i babeczek w naszej szkolnej 
kuchni, a potem lukrowanie i ozdabianie. 
Następnym naszym przedsięwzięciem 
było przygotowywanie Jasełek Bożo-
narodzeniowych. Dzieci otrzymały 
role i zabrały się do solidnej pracy. 
Rodzice pomagali w przygotowaniu 
strojów dla swoich pociech, a także 
zadbali o słodki poczęstunek. Z okazji 

przydomowych oczyszczalni ście-
ków obejmuje częściowy zwrot 
wydatków poniesionych na zakup 
lub zakup i montaż przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
 Szczegółową informację można 
uzyskać w  Referacie Gospodarki 
Komunalnej i Zamówień Publicznych, 
ul. Rynek 10, pok.1a w  godzinach 
pracy Urzędu – tel. (77) 4388557.

zbliżających się świąt odbył się kier-
masz domowych wypieków, stroików 
oraz innych ozdób świątecznych. 
Również w pozostałych Przedszkolnych 
Oddziałach Zamiejscowych Zespołu  
Szkolno – Przedszkolnego w Białej w 
Ligocie Bialskiej, Solcu i Prężynie odbyły 
się uroczystości w postaci Jasełek oraz 
uroczystych obchodów Wigilii. Dzieci 
z placówek przygotowywały się wraz 
z nauczycielami i rodzicami do obchodów 
świąt Bożego Narodzenia niemal cały 
miesiąc a efekty były niezwykle owocne.

Magdalena Przybyszewska 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Biała

Liczba osób bezrobotnych w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Pru-
dniku na koniec września 2016 r. 

wynosiła 2252 osoby, z czego 56,3% 
stanowiły kobiety. Z ogólnej liczby 
osób bezrobotnych, uprawnionych 
do zasiłku jest 238 osób (10,6%).

Kobiety
 Spośród gmin powiatu prudnickiego, 
najmniejszy udział kobiet w stosunku 
do ogólnej liczby osób bezrobotnych 
jest w gminie Lubrza i wynosi 54,8%. 
W gminie Głogówek współczynnik ten 
wynosi 58,2%, w gminie Biała – 56,7% 
a w gminie Prudnik – 55,9%.
 Z danych wynika, że 61% bezrobot-
nych kobiet nie posiada wykształcenia 
średniego.
 Podział kobiet ze względu na wiek:
• 18-24 – 35 kobiet
• 25-34 – 50 kobiet
• 35-44 – 20 kobiet
• 45-54 – 30 kobiet
• powyżej 55 lat – 22 kobiety
 Udział bezrobotnych kobiet w poszcze-
gólnych grupach wiekowych najgorzej 
wypada w grupach 25-34 lata i wynosi 
31,8% w stosunku do ogółu bezrobotnych 
z danej grupy.

Osoby młode do 25 roku życia
 Na dzień 30 września 2016 r. w gminie 
Biała zarejestrowanych było 57 młodych 
osób bezrobotnych do 25 roku życia, 
w tym 35 kobiet; a młodych do 30 roku 
życia – 90 osób.
 Wykształcenie osób młodych z terenu 

gminy Biała kształtuje się następująco:
• wyższe - 4 osoby,
• policealne i śr. zawodowe – 15 osób,
• średnie ogólnokształcące – 6 osób,
• zasadnicze zawodowe – 27 osób,
• gimnazjalne i poniżej – 5 osób.
 Wśród osób młodych dominuje 
wykształcenie zasadnicze zawodowe. 
Osoby kończące szkoły posiadają wy-
kształcenie, lecz nie mają stażu pracy. 
21 osób w ogóle nie posiada stażu pracy, 
9 osób legitymuje się stażem pracy do 
1 roku, natomiast 26 osób posiada staż 
od 1 do 5 lat. Zdecydowana liczba ofert 
pracy wskazuje na zainteresowanie 
pracodawców osobami posiadającymi 
doświadczenie zawodowe powyżej 1 
roku. Aby ułatwić wejście na rynek pracy 
i zdobycie doświadczenia zawodowego ta 
grupa młodych bezrobotnych kierowana 
jest na staż gównie do pracodawców 
gwarantujących zawarcie umowy o pracę 
po stażu. Dla grupy osób z wykształce-
niem gimnazjalnym i podstawowym, dla 
otrzymania jakichkolwiek kwalifikacji, 
najkorzystniejszą formą aktywizacji są 
szkolenia lub przygotowanie zawodowe 
dorosłych. Osobom młodym oferowane 
są również nowe formy aktywizacji osób 
bezrobotnych: bon stażowy, bon szkole-
niowy, bon zatrudnieniowy czy bon na 
zasiedlenie.
 W grupach z wykształceniem wyższym, 
w przypadku braku ofert na lokalnym 
rynku pracy zgodnych z wykształceniem, 
proponujemy sfinansowanie studiów 
podyplomowych lub szkolenia dające 
nowe uprawnienia.

Niepełnosprawni
 Na koniec września 2016 r. z terenu 
gminy Biała w ewidencji Powiatowego 
Urzędu Pracy w Prudniku zarejestrowanych 
było 19 osób posiadających orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności, w tym 8 
osób stanowiły kobiety.
 Koncentrując uwagę na wykształceniu, 
można powiedzieć, że stanowi ono główny 
wyznacznik pozycji społecznej i szans 
rynkowych. Ogólnie rzecz ujmując, im 
wyższe wykształcenie kapitału ludzkiego, 
tym większe szanse na znalezienie pracy.
 Struktura osób niepełnosprawnych wg 
wykształcenia przedstawia się następująco:
• policealne i śr. zawodowe – 1 osoba,
• zasadnicze zawodowe – 10 osób,
• gimnazjalne i poniżej – 8 osób.
Osoby niepełnosprawne mają największe 
problemy ze znalezieniem zatrudnienia 
ze względu na brak ofert pracy dostoso-
wanych do ich wykształcenia i niepeł-
nosprawności. Pracodawcy najczęściej 
zatrudniają osoby niepełnosprawne do 
sprzątania lub ochrony mienia, z lekkim 
stopniem niepełnosprawności.
 Poziom wykształcenia oraz wiek wpływa 
w  sposób bezpośredni na możliwość 
znalezienia pracy przez bezrobotnego 
i w dużym stopniu decyduje o długości 
przebywania na bezrobociu.
 Z danych na koniec września 2016 
r. wynika, że aż 98 osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w tut. urzędzie z gminy 
Biała to osoby z wykształceniem gimna-
zjalnym i niższym. Dodając do nich aż 
104 osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym, otrzymujemy grupę 202 

osób bezrobotnych charakteryzującą 
się niskim poziomem wykształcenia.
 Niestety, nie sprzyja to efektywnej 
aktywizacji osób zarejestrowanych, tym 
bardziej, że część tych osób (kobiety) 
jest zainteresowana rejestracją tylko ze 
względu na ubezpieczenie zdrowotne.
 W 2016 r. z aktywnych form prze-
ciwdziałania bezrobociu skorzystały 
134 osoby bezrobotne z terenu gminy 
Biała, w tym:
•  55 osób skierowano do odbywania stażu
•  26 osób podjęło zatrudnienie w ramach 

refundacji części kosztów wynagrodzenia 
oraz składek na ubezpieczenie społeczne 
za zatrudnienie osoby do 30 roku życia

•  13 osób skierowano na szkolenia
•  4 osoby uzyskały zatrudnienie w ra-

mach refundacji kosztów zatrudnienia 
bezrobotnego

•  5 osób otrzymało środki na uruchomienie 
działalności gospodarczej

•  7 osób skierowano do prac interwen-
cyjnych

•  8 osób skierowano do robót publicznych
•  15 osób rozpoczęło prace społecznie 

użyteczne
•  1 osoba podjęła zatrudnienie w ramach 

dofinansowania wynagrodzenia za 
zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 
50 roku życia

Ponadto:
•  419 osób rejestrowało się w tut. urzędzie
•  84 osoby zostały wyrejestrowane 

z ewidencji z powodu niepotwierdzenia 
gotowości do pracy

•  252 osoby zostały wyrejestrowane 
z powodu podjęcia pracy
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– Minął półmetek obecnej kadencji, 
czas na krótkie podsumowania. Jakie 
były Pana zdaniem minione dwa lata? 
Które z zaplanowanych zadań udało się 
zrealizować?
– W 2015 r. skupiłem się przede wszystkim 
na realizacji inwestycji infrastruktu-
ralnych w  Gminie Biała. Mianowicie 
w  2015 r. wybudowana została droga 
gminna w Chrzelicach w ramach FO-
GR-u oraz ulica Wodociągowa w Białej 
wyceniona na 800 tys. zł a zrealizowana 
za 400 tys. zł. Dodatkowo wykonaliśmy 
remont kuchni w  szkole w  Łączniku 
za 160 tys. złotych oraz wyasfaltowaliśmy 
drogi gminne w  Śmiczu, Radostyni, 
Otokach, Browińcu Polskim, Gostomi, 
Pogórzu i plac przed Remizą Strażacką 
w  Grabinie. Dokończyliśmy budowę 
ścieżek, parkingu i drogi przy cmentarzu 
komunalnym w Białej, wyasfaltowaliśmy 
boisko sportowe w parku, wymieniliśmy 
krawężniki na ulicy Zawadzkiego, wyas-
faltowaliśmy ulicę Reymonta w Białej oraz 
rozpoczęliśmy remont budynku Urzędu 
Gminy. Zostały w 100% zrealizowane 
zadania w ramach budżetu sołeckiego 
oraz inicjatywy lokalnej i bieżące zadania 
oświatowe i  komunalne gminy. Wraz 
z  końcem roku wyremontowaliśmy 
wejście główne do szkoły w Białej. Sfi-
nansowaliśmy przygotowanie projektów 
na budowę ulicy Kilińskiego, Opolskiej, 
termomodernizację i budowę kompleksu 
boisk szkoły w Białej. Przez spłatę kredytu 
zmniejszyliśmy zadłużenie gminy z  7 
mln na 6 mln zł.
 Kolejny rok, 2016 także upłynął pod 
znakiem inwestycji i  w  tym zakresie 
dużo się działo. Przede wszystkim 
wybudowana została droga w Wilkowie 
w ramach FOGR-u oraz rozpoczęta została 
budowa kompleksu boisk przy szkole 
w Białej wartości ok 2,5 mln zł z 642 
tyś zł dofinansowaniem z Ministerstwa 
Sportu. Prace w  powyższym zakresie 
ruszyły i są na półmetku, a planowane 
ich zakończenie przewidywane jest 
na czerwiec 2017 r. Ponadto podpisana 
została umowa z Urzędem Marszałkow-
skim na dofinansowanie budowy ulic 
Kilińskiego i Opolskiej wraz ze ścieżką 
pieszo-rowerową, na co zostało pozyskane 
dofinansowanie w kwocie ok. 2,7 mln zł. 
Mimo początkowych oporów udało 
się przekonać radnych klubu opozycji 
(Mniejszości Niemieckiej, Naszej Ziemi 
i SLD) i przygotować projekt budowy 
oczyszczalni ścieków w  Białej. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu pracowników 
oraz firmy projektowej zdążyliśmy złożyć 
wniosek i  pozyskać dofinansowanie 
na budowę tej oczyszczalni i kanalizacji 
na ulicy Opolskiej w kwocie 4,5 mln zł. 
Podkreślić także należy, że poczynione 
zostały nakłady na mieszkania komunalne, 
kilka z nich zostało wyremontowanych, 

w tym także klatki schodowe. Przy udziale 
wspólnot mieszkaniowych nową elewację 
wraz z ociepleniem doczekały się trzy 
bloki w  Białej (dwa na rynku i  jeden 
na ul. Parkowej). Dzięki dofinansowaniu 
w kwocie 3 tyś zł powstało na naszych 
wioskach 9 przydomowych oczyszczalni 
ścieków i na dofinansowanie kolejnych 
10 zabezpieczyliśmy środki w budżecie 
na 2017 r. Obsadziliśmy skarpy na sta-
dionie oraz odremontowaliśmy schody 
do szatni i  wyasfaltowaliśmy parking 
obok basenu w  Białej. Na cmentarzu 
dokonaliśmy przycinki mocno przero-
śniętych ok. 40 drzew. W Olbrachcicach, 
Łączniku, Miłowicach, Kolnowicach 
i Prężynie zostały wyasfaltowane drogi 
i place gminne. Przygotowaliśmy także 
dokumentację na drugi etap budowy ulicy 
Opolskiej i most na ulicy Moniuszki.
– Czego nie udało się z planowanych 
zadań wdrożyć do realizacji?
– Nie przypominam sobie jakichś istotnych 
nie zrealizowanych zadań. Podkreślenia 
wymaga, że dążymy i przygotowujemy 
projekty pod inwestycje, dla których 
istnieje możliwość dofinansowań 
zewnętrznych i  te dofinansowania 
udaje się nam pozyskiwać. Stąd z uwagi 
na to, że swoje plany dostosowujemy 
do możliwości, głównie pod kątem 
możliwości uzyskania dofinansowań 
unijnych i  krajowych, to planowane 
zadania udaje się nam realizować.
– Jak ocenia Pan Burmistrz budżet 
gminy na 2017 r. Które z ujętych w nim 
zadań będą priorytetowe dla gminy?
– W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, 
iż budżet na 2017 r. długo stał pod znakiem 
zapytania. Jednakże pomimo próby zabloko-
wania przez Radnych klubu opozycyjnego 
budżetu na 2017 r. doszliśmy dla dobra 
Gminy do porozumienia i budżet został 
uchwalony. W mojej ocenie tegoroczny 
budżet jest jednym z najlepszych budżetów 
w powojennej historii Białej, a to głównie 
z uwagi na kwotę, która zostanie przezna-
czona na inwestycje w Gminie – tj. ok. 20 
mln zł. Przeszło 14 mln zł planowanych 
jest na inwestycje realizowane w ramach 
budżetu gminy, kolejne 6 mln zł spółka 
WiK w  Białej Sp. z  o.o. spożytkuje 
na budowę nowej oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji sanitarnej w Białej. Ponadto 
do zadań priorytetowych należy zaliczyć 
dokończenie budowy kompleksu boisk 
sportowych i ulicy Kilińskiego do końca 
czerwca, rozpoczęcie budowy kanalizacji 
i pierwszego etapu ulicy Opolskiej oraz 
oczyszczalni w Białej. Ponadto planowana 
jest budowa drogi transportu rolnego 
w Nowej Wsi, mostu na ulicy Moniuszki 
oraz pozyskanie dofinansowania do pierw-
szego etapu termomodernizacji szkoły 
w Białej. Reasumując można powiedzieć, 
że budżet na 2017 r. jest pełen rozmachu, 
ale w granicach rozsądku.
– Realizacja kosztownych zadań między innymi 
planowana budowa oczyszczalni, kompleksu 
boisk w  bialskiej szkole, termoizolacja 
szkoły, inwestycje drogowe i inne wymagać 
będą od gminy zaciągnięcia pożyczek na ich 
realizację. Czy gminie może grozić nadmierne 
zadłużenie, które odbiją się niekorzystnie 
na jej kondycji w kolejnych latach?
– Owszem, słusznie Pan zauważył, 
że duże nakłady na inwestycje będą 
znacznym obciążeniem dla gminy. Żywię 
jednak nadzieję, że ten wysiłek finan-
sowy przyniesie gminie wiele korzyści. 
Z  uwagi na to, że przyjęte założenia 

zostały starannie zaplanowane, nie po-
winny odbić się negatywnie na kondycji 
gminy – a wręcz przeciwnie. Należy też 
podkreślić, że dzięki wypracowanej 
w minionych dwóch latach nadwyżce 
budżetowej i nie zaciąganiu kolejnych 
kredytów obniżyliśmy zadłużenie gminy 
do ok.4.5 mln złotych oraz ponad 4 mln 
złotych przesunęliśmy na inwestycje roku 
2017 (zadłużenie na początku kadencji 
to ok. 7mln złotych).
– Z  jakich środków zewnętrznych 
i w jakiej wysokości pozyskane zostanie 
dofinansowanie gminnych zadań?
–  Do budowy ulic Kilińskiego i Opolskiej 
z PROW-u – ok. 2,7 mln zł. Do budo-
wy boisk – 642 tys. zł, oczyszczalni 
ścieków i  kanalizacji sanitarnej – 4,5 
mln zł. Na realizację projektu e-podatnik 
w programie POWER – 2,5 mln zł; drogi 
w Nowej wsi z FOGR-u – ok. 170 tys. zł; 
termomodernizacji – 600 tys. zł, kotar 
– 200 tys. zł oraz remontu mieszkania 
w Gostomii – 140 tys. zł. Z powyższego 
wynika, iż mamy dodatkowo do zago-
spodarowania ok. 11,5 mln zł środków 
Unijnych i Krajowych.
– W sprawie dofinansowania budowy 
drogi Górka Prudnicka – Pogórze wy-
pracowany został konsensus pomiędzy 
Burmistrzem a Radą Miejską. Czy w pełni 
jest Pan zadowolony z wypracowanego 
porozumienia?
– Z żalem muszę przyznać, iż trudno w tej 
sprawie mówić o kompromisie, albowiem 
zostałem przez radnych opozycji posta-
wiony niejako pod ścianą: albo wyrażę 
zgodę na przeznaczenie w budżecie dla 
powiatu prudnickiego 500 tys. zł albo 
budżet nie zostanie w ogóle uchwalony 
i wszystkie inwestycje w Gminie zostaną 
pogrzebane. Nie mając wyjścia przystałem 
na warunek radnych i  zgodziłem się 
dołożyć 0,5 mln zł do drogowej inwestycji 
powiatowej, pomimo, że inne gminy 
naszego powiatu nie dokładają nic albo 
to powiat dofinansowuje inwestycje 
gminne. Jedynie dokładając kolejne 100 
tys. zł dla powiatu mogliśmy poszerzyć 
wachlarz inwestycji powiatowych w gminie 
o budowę na drogach powiatowych pięciu 
chodników wraz z kanalizacją burzową 
w Śmiczu, Olbrachcicach, Chrzelicach, 
Kolnowicach i Miłowicach. Mam nadzieję, 
że dzięki powyższemu dofinansowaniu 
i zapewnieniom p. Janusza Siano i radnych 
opozycyji obietnice ze strony powiatu 
zostaną spełnione i  droga powiatowa 
relacji Biała-Górka zostanie zrealizowana 
do końca tej kadencji czyli do końca 2018 r.
– Czy sprawa zakupu wozu strażackiego 
dla OSP Chrzelice doczeka się również 
rozwiązania zadowalającego Pana 
Burmistrza i chrzelickich strażaków?
– Jednostka OSP w Chrzelicach otrzy-
mała możliwość wyboru pomiędzy 
trzema wariantami i  od nich zależy 
który wariant wybiorą. Zapewniam, 
iż obowiązek Burmistrza w  zakresie 
zapewnienia tzw. gotowości bojowej 
OSP jest należycie realizowany.
– Nie jest łatwo na obecnym etapie w sprawie 
planowanego kształtu reformy oświatowej 
wypowiadać się na ten temat. Czy będzie 
jednak Pan Burmistrz podejmował dzia-
łania na rzecz utworzenia szkoły średniej, 
między innymi Liceum w Białej?
–  Reforma oświatowa wchodzi w życie 
i  musimy ją zrealizować, niezależnie 
od oceny. jej zasadności oraz kosztów, jakie 
będzie ta reforma generować. Odnosząc się 

do kwestii Liceum w Białej, to obawiam się, 
iż raz już utraconej szkoły średniej raczej 
nie jesteśmy w stanie reaktywować, tym 
bardziej, że nie znajdziemy dostatecznych 
argumentów aby przekonać Starostwo 
Powiatowe (organ prowadzący szkoły 
średnie) o  konieczności odtworzenia 
takiej placówki, skoro ta z wieloletnimi 
tradycjami została zamknięta. Niemniej 
sprawa pozostaje otwarta, najpierw trzeba 
będzie stawić czoła reformie.
– Kiedy planuje Pan powołanie zastępcy 
burmistrza na wakujące stanowisko?
– Rozważam to, ale z uwagi na to, że Urząd 
Miejski funkcjonuje prawidłowo, to nie 
widzę potrzeby śpieszenia się z tą decyzją.
– Problem braku miejsc do parkowania 
wydaje trudny do rozwiązania. Czy w tym 
zakresie możliwe są jakiekolwiek działania?
– Problem z miejscami parkingowymi 
to zmora miast i  miasteczek. W  tym 
zakresie m.in. mamy zaplanowaną budowę 
dwóch parkingów wokół rynku. Po ich 
wybudowaniu rozważymy po konsulta-
cjach z mieszkańcami o ewentualnym 
wprowadzeniu parkomatów. Będziemy 
oczywiście szukać dalszych rozwiązań po-
siłkując się doświadczeniem innych miast.
– Czy planuje się podjęcie prac na rzecz 
rewitalizacji bialskiego Rynku i na czym 
by one miały polegać?
– Mamy opracowany miejscowy plan 
rewitalizacji i  na najbliższej sesji za-
proponujemy radnym wprowadzenie 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
trzech projektów do realizacji w  tym 
zakresie. W ramach rewitalizacji można 
pozyskać 85% dofinansowanie Unijne ale 
trzeba stosownie do wymogów przygotować 
wniosek o dofinansowanie. Dlatego chcemy 
na rynku wykonać remont chodników 
wraz z  krawężnikami i  dostosować 
je do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz wymienić uszkodzoną nawierzchnię 
drogi, wyremontować i  zaadoptować 
budynek – tzw. stolarnia – dla potrzeb 
emerytów, biblioteki, punktu informacji 
turystycznej oraz tzw. inkubatorów 
przedsiębiorczości. Ponadto chcemy 
wybudować ścieżkę pieszo-rowerową 
od ulicy Kilińskiego do obwodnicy 
i  włączyć ją do planowanej ścieżki 
w kierunku Prudnika wraz z remontem 
nawierzchni ul. Prudnickiej.
– Docierają do nas głosy niektórych 
mieszkańców zarzucającym bialskim 
władzom realizację w mieście wielu prac 
i zbyt małe zainteresowanie sołectwami?
– Co roku w  ramach dofinansowania 
z FOGR-u realizujemy budowę jednej 
drogi gminnej na terenie wiejskim 
(Chrzelice- 2015, Wilków-2016, Nowa 
Wieś-2017 i  ewentualnie Chrzelice- 
2018). Dodatkowo co roku na fundusz 
sołecki przeznaczamy 450 tyś złotych 
z czego 65% tej kwoty dofinansowuje 
gmina i  ok. 100 tyś przeznaczamy 
na inicjatywę lokalną lub dofinansowanie 
do projektów zewnętrznych oraz co roku 
ok.300 tyś przeznaczamy na asfaltowanie 
dróg gminnych na wioskach. Drogi te 
(w dwunastu miejscowościach) zostały 
wybudowane i wskazane na początku 
mojej wypowiedzi, a dodatkowo są pro-
wadzone bieżące naprawy zgłaszanych 
awarii i łatanie pozimowe dróg. Myślę 
więc, że wioski nie są zaniedbywane 
a  w  miarę pojawiania się możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych 
dodatkowo dofinansowane.

Czas podsumowań

rozmawiał Ryszard Nowak
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Świąteczno-noworoczne
spotkanie poetyckie

W niedzielę 15 stycznia prowadzona była w ramach Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej pomocy zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu 
medycznego prowadzona była w ramach jednego sztabu przez 

wolontariuszy – na terenie bialskiej i głogóweckiej gminy. Na terenie 
bialskiej gminy środki pieniężne były zbierane przez 19 wolontariuszy 
( 6-ciu w Białej i 13-stu w Łączniku). Na terenie głogóweckiej gminy 
zbiórką zajmowało się 18 osób. Łącznie wolontariusze w obu gmi-
nach zebrali 19.033,55 zł, w tym w Głogówku 10.096,57 zł, a w Białej 
(łącznie z licytacją gadżetów w tym dniu w czasie odbywającego się 
koncertu noworocznego) – 8.936,98 zł.

5 stycznia w sali Gminnego Cen-
trum Kultury w Białej zorga-
nizowane zostało (w ramach 

miejscowej kawiarenki literackiej) 
świąteczno-noworoczne spotka-
nie literackie.

 Na uroczystość przybyli między 
innymi: Jan Szczurek z  Łącznika, 
Anna i Piotr Myszyńscy, Sylwia Plicko 
z Białej, Teresa i Witold Hreczaniuko-
wie z  Gostomi; poeci z  Nysy: Jerzy 
Stasiewicz, Oleksa Zachorska, Renata 
Mangold, Anna Zielińska, Helena No-
wak, Bronisława Czarny (z Głuchołaz); 

twórcy z Prudnika: Stanisława Śliwińska 
i Małgorzata Ojrzyńska.
 Zgromadzonych powitała Teresa 
Kamieniecka-Hreczaniuk. Wspólnie 
z obecnym na spotkaniu kamiliani-
nem o. Maciejem Kosteckim zebrani 
odmówili modlitwę, a  następnie 
podzielili się opłatkiem i złożyli ży-
czenia noworoczne. Twórcy przybyli 
z ciastami świątecznymi i przekąskami, 
na które złożyły się sałatki, potrawy 
rybne, wędliny itd. Prawdziwą ucztę 
duchową zapewniła recytacja utworów 
poetyckich (przez ich autorów).

R. Nowak

WOŚP w Białej
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Wigilia dla samotnych Spotkanie świąteczne KGW

Jasełka w Śmiczu

Do tradycji należy również 
organizowanie w okresie 
przedświątecznym wigilii 

dla osób samotnych i chorych z terenu 
bialskiej gminy. Spotkanie organizuje 
miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej, 
a  odbywa się ono w  sali Gminnego 
Centrum Kultury. 
 Uczestników dowozili (z  miejsc 
zamieszkania) strażacy. Na tegorocznym 
spotkaniu wigilijnym obecnych było 110 

osób. Życzenia świąteczne i noworoczne 
złożyli im: pracownica OPS Teresa 
Suchodolska i bialski burmistrz Edward 
Plicko. 
 Nie zabrakło wspólnego dzielenia się 
opłatkiem. Dla obecnych przygotowano 
świąteczne ciasta i  wigilijne potrawy. 
Te ostatnie przygotowała restauracja 
Henryka Suchego z Krobusza.

(r)

Już od dwudziestu lat w  Oddziale 
Szkoły Podstawowej w Śmiczu or-
ganizowane są rokrocznie w okresie 

Bożonarodzeniowym tradycyjne Jasełka 
w  wykonaniu uczniów. Uczestniczą 
w  nich w  roli widzów rodzice dzieci 
i  mieszkańcy. Jasełka zostały przy-
gotowane przy pomocy nauczycieli: 
Justyny Drążek, Beaty Babuli, Huberta 
Teichmanna, Ilony Rinke i kierownika 
placówki Jana Macka. Należy przyznać, 

że młodzi aktorzy spisali się na przy-
słowiową piątkę. Jak poinformował 
nas były dyrektor tej placówki, obecny 
na przedstawieniu Witold Hreczaniuk 
dobre  teksty i wspaniała gra małych 
aktorów rokrocznie budzi podziw 
widzów. Przedstawienie Jasełek zostało 
również zaprezentowane na spotkaniu 
poetyckim 5 stycznia w Gminnym Cen-
trum Kultury w Białej, gdzie spotkało 
się z bardzo ciepłym przyjęciem.

W sali widowiskowej Urzędu Miej-
skiego w Białej Opolski Związek 
Rolników i Organizacji Rolni-

czych zorganizował spotkanie przed-
świąteczne dla członkiń kół gospo-
dyń wiejskich działających na terenie 
południowej części Opolszczyzny.

 Poszczególne KGW przygotowały 
smakowite przekąski. Nie zabrakło słod-
kich świątecznych wypieków. W czasie 
spotkania przeprowadzono konkurs 
bożonarodzeniowych stroików.
 Obecny był również ks. Hubert 
Janowski. Miłym akcentem stało się 
wspólne podzielenie opłatkiem. Wystąpił 
chrzelicki chór Zgoda.
 W spotkaniu świątecznym wzięli 
udział burmistrzowie i wójtowie oraz 
przedstawiciele organizacji rolniczych 
działających na terenie Opolszczy-
zny. Wśród uczestników obecna była 
również Polka zamieszkała w Stanach 
Zjednoczonych – Karolina Guest, która 
po latach odwiedziła ojczysty kraj; uro-
czystość dostarczyła jej wielu wzruszeń 
i niezapomnianych chwil. (n)

Przed świętami Bożonarodzenio-
wymi z  inicjatywy Zarządu Koła 
DFK w Gostomi zorganizowano dla 

członków mniejszościowej organizacji 
w restauracji „U Hupki” w Solcu spotka-
nie przedświąteczne. Uczestników spotka-
nia poczęstowano kawą, słodkimi wypie-
kami i ciepłym posiłkiem. Obecny był na 
uroczystości nowy administrator parafii 
w Gostomi ks. Józef Bommersbach. W cza-
sie spotkania wystąpił dziecięcy chór 
mniejszościowy prowadzony przez eme-
rytowaną nauczycielkę Łucję Kandziorę.

Spotkanie przedświąteczne
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Sołectwo
Kwota 

funduszu 
sołeckiego

Nazwa zadania
Kwota 

realizacji 
zadania

Biała 
Przedmieście 18 557,44zł

Remont odcinka kanalizacji deszczowej 11 230,00 zł
Remont drogi gminnej 4 500,00 zł

Remont drogi transportu rolnego 2 827,44  zł
Browieniec 

Polski 9 701,14zł Remont drogi gminnej 9 701,14 zł

Brzeźnica 13 022,25 zł

Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej 1 700,00 zł
Pielęgnacja terenów zielonych 200,00 zł

Remont samochodu pożarniczego 
i doposażenie sprzętu pożarniczego 10 220,25 zł

Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP 902,00 zł

Chrzelice 24 296,55

Remont elewacji w Wiejskim Centrum Integracji w Chrzelicach 12 000,00 zł
Zakup tablic informacyjnych z numerami domów na 

poszczególnych ulicach we wsi wraz z montażem 1 300,00 zł

Remont placu zabaw 10 000,00 zł
Modernizacja wiaty na boisku LZS w Chrzelicach 700,00

Pielęgnacja gminnych terenów Zielonych 296,55

Czartowice 9 438,95zł
Remont drogi gminnej 8 538,95zł

Dożynki wiejskie – promocja dziedzictwa kulturowego 900,00 zł

Dębina 8 594,10zł
Remont dróg polnych w miejscowości Dębina 8 094,10zł

Remont tablicy ogłoszeniowej 500,00
Frącki 8 623,24zł Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja zadania 8 623,24zł

Gostomia 18 819,63zł

Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym (szkoła) 7 300,00 zł
Utrzymanie i nasadzenie gminnych terenów zielonych 1 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 
pobudzenie aktywności lokalnej – spotkania integracyjne 1 500,00 zł

Remont świetlicy wiejskiej 819,63 zł 
Remont drogi przy świetlicy wiejskiej i centrum wsi 6 000 zł
Zakup tablic informacyjnych z numerami domów 1 200 zł

Zakup kamienia na drogi gminne 1 000 zł
Górka Pr. 11 653,02zł Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu 11 653,02 zł

Grabina 18 732,24 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej – urządzenie zaplecza kuchennego 9000,00 zł
Rewitalizacja utrzymanie nasadzenie terenów zielonych 400,00 zł

Zakup narzędzi i materiałów do wykonania korony dożynkowej 332,24 zł
Remont budynku terenu przed świetlicą 9 000,00 zł

Józefów 9 380,68 zł

Ułożenie chodnika wokół świetlicy wiejskiej 
- utworzenie miejsca na rower 3 500,00 zł

Remont sali w świetlicy wiejskiej (środowiskowej) 5 500,00 zł
Dożynki wiejskie – promocja dziedzictwa 

kulturowego i tradycji Gminy 380,68 zł

Kolnowice 13 488,37zł Remont drogi gminnej 13 488,37 zł

Krobusz 14 799,34zł
Remont odcinka drogi gminnej 14000,00 zł

Utrzymanie gminnych terenów zielonych 799,34 zł

Laskowiec  8 506,71zł
Doposażenie i upiększenie placu zabaw, rekreacji i sportu 5 506,71 zł
Renowacja korytarza świetlicy oraz wejścia do świetlicy 3 000,00 zł

Ligota 
Bialska 16 838,62zł

Wyposażenie placu zabaw dla dzieci 14 266,77zł
Zakup rur kanalizacyjnych 2 571,85 zł

Łącznik 29 132,56zł

Modernizacja Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku 4 759,99 zł
Remont wiaty przystankowej oraz tablic informacyjnych 487,54zł

Promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców wsi Łącznik 3 765,11 zł
Warsztaty kulinarne 3 600,00 zł

Organizacja imprez- promocja dziedzictwa kulturowego, produktów 
reg., spotkania prorodzinne, kultywujące tradycje śląskie 4 519,92zł

Doposażenie jednostki OSP Łącznik 6 000,00 zł
Remont drogi gminnej 6 000,00 zł

Miłowice 9 438,95 zł Remont drogi Gminnej 9 438,95 zł
Mokra 10 400,32zł Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 10 400,32 zł

Nowa Wieś 
Prudnicka 11 827,82zł

Pielęgnacja terenów zielonych Gminy Biała 1 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw 4 500,00 zł

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 500,00 zł
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 

pobudzenie aktywności lokalnej – spotkania integracyjne 2 827,82 zł

Remont drogi gminnej 3 000,00 zł

Ogiernicze 10 079,87zł

Wyposażenie budynku OSP 1 700,00 zł
Remont dachu OSP 3 000,00 zł

Remont odcinka kanalizacji deszczowej 4 879,87 
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 

pobudzenie aktywności lokalnej – spotkania integracyjne 500,00 zł

Olbrachcice 15 877,24zł

Zakup kamienia na drogi transportu rolnego 2 500,00 zł
Dożynki wiejskie- promocja dziedzictwa 

kulturowego i tradycji gminy 1 500,00 zł

Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego (zakup altanki) 11 877,24 zł

Otoki 11 070,37zł
Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej 4 070,37 zł

Remont drogi gminnej – kontynuacja zadania 7 000,00 zł

Pogórze 23 976,10zł

Pielęgnacja terenów zielonych 1 252,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej 2 500,00zł

Promocja gminnej jednostki OSP 2 000,00 zł
Dożynki wiejskie- promocja dziedzictwa 

kulturowego oraz tradycji gminy 2 848,00 zł

Remont drogi gminnej 7 000,00 zł
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego 

wraz doposażeniem szatni sportowej. 8376,10 zł

Prężyna 14 711,94zł

Remont świetlicy wiejskiej wraz doposażeniem oraz 
zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy 8 511,94 zł

Zakup krawężnika na drodze gminnej 500,00 zł
Remont i doposażenie budynku OSP 2 500,00

Remont drogi gminnej 2 000,00zł
Remont drogi gminnej transportu rolnego 1 200,00 zł

Radostynia 17 799,99zł

Remont odcinka kanalizacji deszczowej 3 000,00zł
Utrzymanie i nasadzenie terenów zielonych 799,99 zł

Doposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00  zł
Remont świetlicy wiejskiej 1 000,00 zł

Remont drogi gminnej 10 000,00 zł
Rostkowice 11 827,82zł Remont dróg gminnych 11 827,82 zł

Solec 11 711,29zł
Remont sali w świetlicy wiejskiej w Solcu 8 211,29zł
Utwardzenie dróg dojazdowych do pól 1 851,960 zł

Zagospodarowanie terenu wokół altany wiejskiej 1 648,04

Śmicz 20 451,06zł
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku 17 251,06 zł

Spotkanie prorodzinne 1 000,00 zł
Remont drogi gminnej 2 200,00 zł

Wasiłowice 10 575,12  zł

Remont drogi gminnej 5 000,00 zł
Zakup skrzynki Ppoż 2 000,00 zł

Dożynki wiejskie-promocja dziedzictwa 
kulturowego i tradycji gminy 1 500 ,00 zł

Spotkanie prorodzinne (impreza) 500,00 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 575,12 zł

Wilków 10 982,97zł Remont drogi gminnej 10 982,97 zł

Fundusz sołecki 2016 r.

Fundusz sołecki 2017 r.
Sołectwo

Ogólna 
kwota fun-
duszu so-
łeckiego

Nazwa zadania
Kwota re-
alizacji za-

dania

Biała 
Przedmieście 18 815,73 zł Remont drogi transportu drogowego 18 815,73zł

Browiniec 
Polski 9 989,33 zł Wykonanie ogrodzenia rozgraniczającego 6 000,00 zł

Wykonanie prac remont. świetlicy i zagospodarowanie terenu  3  989,33zł 

Brzeźnica 13 418,51 zł

Remont pomieszczenia WC w świetlicy wiejskiej 4 000,00 zł
Zakup garażu 2 500,00 zł

Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej 3 000,00 zł
Remont pomieszczenia socjalnego w remizie 3 418,51 zł

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 500,00 zł

Chrzelice 24 809,32 zł

Remont drogi gminnej 10 000,00zł
Modernizacja Wiejskiego Centrum Integracji w Chrzelicach 4 000,00 zł

Modernizacja budynku szatni na boisku LZS Chrzelice 10 000,00 zł
Pielęgnacja gminnych terenów zielonych 809,32 zł

Czartowice 9 631,50 zł Remont drogi gminnej 9 631,50  zł
Dębina 8 736,94 zł Zakup witaczy w ramach upiększania wsi  8 736,94
Frącki 8 796,32 zł Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja zadania 8 796,58zł

Gostomia 19 054,28 zł
Spotkanie integracyjne 1 000,00 zł

Utrzymanie i nasadzanie gminnych terenów zielonych 1 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu gminnego 17 054,28 zł

Górka Pr. 11 867,92 zł Remont budynku gminnego wraz z zagospodar. terenu 11 867,92 zł

Grabina 19 113,91 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej – II etap 9 000,00 zł
Zakup narzędzi i materiałów niezbędnych 

do wykonania korony dożynkowej 113,91 zł

Remont drogi gminnej nr 81, mapa 1 10 000,00 zł

Józefów 9 542,05 zł
Remont kanalizacji przy drodze gminnej 8 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego 1 000,00 zł
Doposażenie świetlicy oraz zagosp. terenu wokół  świetlicy wiej. 542,05 zł

Kolnowice 13 358,87 zł

Organizacja pikniku rodzinnego 1 500,00 zł
Zakup grilla stacjonarnego wraz z akcesoriami 600,00 zł

Organizacja dożynek wiejskich 1 000,00 zł
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 10 258,87zł

Krobusz 14 849,81 zł

Remont odcinaka drogi gminnej w Żabniku 12 000,00 zł
Zakup rur kanalizacyjnych 2 000,00 zł

Utrzymanie gminnych terenów zielonych 189,81 zł
Wspieranie i upowszechniane idei samorządowej jak 

i pobudzenie aktywności lokalnej – spotkane integracyjne 500,00 zł

Uzupełnienie sprzętu sportowego 160,00 zł

Laskowiec 8 766,76 zł

Doposażenie i upiększenie placu rekreacji i sportu 3 000,00 zł
Renowacja schodów świetlicy 4 000,00 zł

Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej 766,76 zł
Organizacja spotkań integracyjnych 1 000,00 zl

Ligota 
Bialska 17 235,32 zł

Zakup rur kanalizacyjnych 900,00 zł
Zakup kosiarki 2 200,00 zł

Wykonanie zadaszenia na placu zabaw – altana 7 000,00 zł
Zakup garażu (blaszak) 2 400,00 zł

Zakup kamienia na drogi 900,00 zł
Dokupienie urządzeń na plac zabaw – 

kontynuacja zadania z 2016 r 3 835,32 zł

Łącznik 29 818,90zł

Remont drogi – kontynuacja zadania z 2016 r. 9 000,00 zł
Wspieranie i upowszechniane idei samorządowej 6 000,00 zł

Modernizacja Wiejskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Łączniku 11 000,00 zł

Doposażenie jednostki OSP Łącznik 3 818,90 zł
Miłowice 9 661,32 zł Remont świetlicy wiejskiej 9 661,32zł

Mokra 10 466,43 zł Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 9 000,00 zł
Wspieranie i upowszechniane idei samorządowej 1 466,43 zł

Nowa Wieś 
Prudnicka 12 017,02 zł Przebudowa drogi gminnej 9 000,00 zł

Spotkanie integracyjne 3017,02 zł

Ogiernicze 10 317,34 zł

Remont odcinka kanalizacji deszczowej 8 000,00 zł
Promocja gminnej jednostki OSP 2 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej jak 
i pobudzanie aktywności lokalnej – spotkania integracyjne 317,00 zł

Olbrachcice 16 221,48 zł Wyasfaltowanie dróg gminnych 16 221,48 zł
Otoki 11 301,36 zł Remont świetlicy wiejskiej 11 301,36 zł

Pogórze 24 481,32 zł

Pielęgnacja terenów zielonych 1 200,00 zł
Promocja gminnej jednostki OSP 5 000,00 zł

Dożynki wiejskie – promocja dziedzictwa 
kulturowego oraz tradycji gminy 4 000,00 zł

Doposażenie kuchni Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu 799,50 zł
Zakup namiotu biesiadnego z doposażeniem 13 481,82 zł

Prężyna 15 088,36 zł Remont drogi gminnej 15 088,36 zł

Radostynia 18 159,71 zł
Utrzymanie i nasadzanie terenów zielonych 659,71 zł

Zakup kamienia na drogę gminna 900,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 16 600,00 zł

Rostkowice 12 255,57 zł Zakup kamienia na remont dróg polnych 12 055,57 zł

Solec 12 017,02 zł
Remont korytarza i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Solcu 6 500,00 zł

Zagospodarowanie terenu na wjeździe do wsi Solec 4 517,02 zł
Zakup i montaż oświetlenia do altany wiejskiej 1 000,00 zł

Śmicz 20 545,22 zł

Remont nawierzchni drogi gminnej 10 000,00 zł
Wykonanie nowego podjazdu do remizy OSP 7 000,00 zł

Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego 1 500,00 zł
Zorganizowanie spotkania prorodzinnego 1 000,00 zł

Uzupełnienie nasadzeń roślin na skarpie i wokół boiska 500,00 zł
Zakup pomocy szkolnych i zabawek do świetlicy wiejskiej 545,22 zł

Wasiłowice 10 734,80 zł Remont ogrodzenia działki nr 74 10 734,80 zł
Wilków 11 182,09 zł Budowa parkingu i chodnika przy świetlicy 11 182,02 zł
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Ciągle w grze

Emilia Komarnicka występuje 
w filmach, serialach, na deskach 
teatru oraz śpiewając. Chociaż 

jest osobą bardzo zapracowaną, przy 
okazji koncertu z okazji Dnia Niepod-
ległości w Białej, znalazła chwilę, by 
porozmawiać z naszym dziennika-
rzem na temat swojej działalności 
artystycznej, powspominać czasy 
studenckie oraz wyrazić sentyment 
do naszego miasta.

– Pochodzi Pani z Brzegu, a co łączy 
Panią z Białą?
– Biała to dla mnie synonim wolności, baj-
kowego świata. Tutaj żyli moi Dziadko-
wie, tu wychował się mój Tato i tu spędza-
łam w  dzieciństwie każdą wolną chwilę. 
Kiedyś znałam wszystkie bialskie zakątki, 
teraz przyjeżdżam tu tylko kilka razy w roku 
i  za każdym razem myślę nad tym, jak 
szybko mija czas…
– W porównaniu do Pani wspomnień z dzie-
ciństwa, jak zmienił się obraz Białej?
– Moje wspomnienia związane są głównie 
z miłością do moich Dziadków. Obraz jaki 
widzę teraz jest kalką wspomnień, przez 
co barwy są zdecydowanie mniej nasy-
cone, ale to dlatego, że Dziadków już z nami 
nie ma. Zawsze kiedy przyjeżdżam do Bia-
łej, odwiedzam przyjaciół rodziny, Bożenę 
i Janusza Sztonyków, jednych z najcieplej-
szych i najwspanialszych ludzi na świecie, 

ale głównie przyjeżdżam na cmentarz i chęt-
nie odwiedzam też dom, w którym miesz-
kali moi Dziadkowie.
– Artystycznego bakcyla złapała Pani pod-
czas występów z  amatorskim zespołem 
w Brzegu, ale w którym momencie, czy też 
podczas jakiego wydarzenia, zorientowała 
się Pani, że to jest droga, którą chce podą-
żać? Bo przecież plany były różne.
– Do połowy klasy maturalnej w  głowie 
mi się to nie mieściło, że ja, dziewczyna 
z  Brzegu, bez artystycznych korzeni, bez 
wiedzy jak ten teatralny świat funkcjonuje, 
bez jakichkolwiek znajomości, mam szansę 
się tam dostać. Byłam pewna, że się do tego 
nie nadaje, że na pewno „czegoś” mi brak. 
A potem zorientowałam się, że mam tylko 
dwa wyjścia – spróbować i najwyżej się nie 
dostać albo nie spróbować i do końca życia 
żałować, że nie miałam odwagi podjąć tej 
próby. No i spróbowałam.
– I  tak trafiła Pani do szkoły filmowej 
w Łodzi i dostała się, co jest dość rzadkim 
zjawiskiem, za pierwszym razem. Słynne 
są anegdotki aktorów wspominających 
swoje egzaminy wstępne, a jak to wyglą-
dało u Pani? Zdarzyło się coś zabawnego?
– Egzaminy trwały 3 tygodnie i wcale nie było 
do śmiechu. Przez cały ten okres byłam na tak 
wysokim poziomie mobilizacji i  stresu, 
że teraz pamiętam go jak przez mgłę. Ale 
pamiętam, że na ostatnim etapie, na egza-
minie z improwizacji, sparaliżowało mnie 
ze strachu do tego stopnia, że nie mogłam 
się ruszyć. Dosłownie, rozumie Pan? Jestem 
na egzaminie z improwizacji, gdzie trzeba 
działać, coś proponować, zaskakiwać sie-
bie i komisję, a ja stoję na środku sceny jak 
słup soli. Wtedy jeden z  łódzkich wykła-
dowców, schował się za kulisami i  poka-
zywał mi z ukrycia krok po kroku co mam 
robić. Później dowiedziałam się, że komi-
sja od drugiego etapu było już raczej pewna, 
że się nadaję, ale egzamin trzeba było przejść 
do końca, stąd ta pomoc.
– Jak wspomina Pani czasy studenckie?
– Chyba jak większość, z nostalgią. Przez 
te 4 lata byliśmy praktycznie w  szkole 
„zamknięci”, odizolowani, bez kontaktu 
z rzeczywistością. Z jednej strony żyliśmy 
pod kloszem (bo rzeczywistość w tym zawo-
dzie okazała się później zupełnie inna), 
a  z  drugiej – byliśmy w  transferze mię-

dzy tym ułożonym statecznym życiem, 
w  jakim większość z  nas była osadzona 
w domu rodzinnym, a „światem artystycz-
nym”, który nas czekał.
– W rozmowach często mówi Pani, że dwie 
dekady temu praca i życie aktora wyglądało 
zupełnie inaczej. Na czym polega różnica? 
Wolałaby Pani robić karierę kilkadziesiąt 
lat temu?
– Kilkadziesiąt lat temu aktor robił co miał 
zrobić w pracy i szedł do domu, a co robił 
w domu, było jego słodką lub gorzką tajem-
nicą. Nie istniał Pudelek, Fakt, ani żadne 
inne „kłamstwoportale”. Aktor, jeżeli był 
znany, to znany był ze swoich ról.
 Teraz widzowie mają potrzebę złamać 
zasadę magicznego świata, jaki jest za szkla-
nym ekranem lub teatralną czwartą ścianą. 
Ludzie mylą często aktorów z  celebry-
tami (czyli ludźmi, którzy są znani z tego, 
że są znani), widzowie zaczepiają ich na ulicy, 
bo postać, którą znają z ekranu, utożsamiają 
ze „znajomym” z pokoju, w którym stoi tele-
wizor. Niektórzy aktorzy są natomiast tro-
chę zaskoczeni tą uwagą, więc paplają trzy 
po trzy, jak według nich powinien wyglądać 
świat, dołączając kolejne selfie z kawą. Świat 
stanął na głowie. Odpowiadając na Pana 
pytanie – tylko w  tym sensie wolałabym 
pracować w tamtych warunkach, bo tamte 
czasy, jak wszyscy wiemy, były, przynaj-
mniej w Polsce, mocno nieciekawe.
– W „Na dobre i na złe” gra Pani Agatę Woź-
nicką. Patrząc na popularność serialu, nie 
boi się Pani przypięcia łatki tej roli?
– Każdy każdemu nieustająco przypina 
jakieś łatki. Tacy już jesteśmy, my ludzie. 
Opinie o innych wyrabiamy sobie na skróty. 
Grając w serialu, aktor świadomie godzi się 
na takie ryzyko. Dla wielu jestem jednak 
bardziej kojarzona z Moniką z Rancza. A ci, 
którzy chodzą do teatru, mają jeszcze inny 
mój obraz zawodowy, chyba najpełniejszy. 
W każdym razie jestem wdzięczna, że gra-
jąc w serialach mam stałą grupę widzów, 
dzięki czemu wiem, że zechcą mnie wysłu-
chać, kiedy będę chciała mówić o rzeczach 
ważnych, jak na przykład na koncercie 
w Białej. Inaczej mówiąc, popularność nie-
sie ze sobą również odpowiedzialność za to, 
co się mówi. A bać, to tylko Boga się boję, 
choć też nie do końca, bo ufam, że jeste-
śmy w życzliwej relacji.

– Czy zdarzyło się Pani, że ktoś wziął Panią 
za graną postać?
– Bardzo często słyszę pozdrowienie 
„dzień dobry, pani doktor”, ale zawsze 
są to jakieś żarty.
– Czego poszukuje Pani w  rolach, które 
Pani wybiera?
– Pewnego wyzwania, zarówno na pozio-
mie treści, jak i na poziomie formy. Szukam 
ról, dzięki którym lepiej mogę poznać siebie 
lub zrozumieć innego człowieka.
– Może zostawmy aktorstwo, bo przyje-
chała Pani z projektem muzycznym. Jakie 
są dalsze plany w tej branży?
– Aktualnie pracuję nad autorską płytą, która 
będzie w  całkiem innym charakterze niż 
to co widzowie mieli okazję usłyszeć pod-
czas koncertu w Białej. Jeden utwór, pt. „Źró-
dło”, już gramy, cieszy się wielką przychyl-
nością publiczności, biorę to za dobry znak.
– A gdy akurat Pani nie gra i nie śpiewa, to 
co Pani lubi robić prywatnie?
– Żyć każdą chwilą najpełniej.
– Jakieś słowa dla osób chcących pójść 
w Pani ślady…
– Żeby broń Boże nie szli w moje ślady, tylko 
w swoje! Podobno na łożu śmierci ludzie nie 
żałują tego co zrobili, żałują tego, czego nie 
odważyli się zrobić.
– A dla mieszkańców naszej gminy?
– Lubię klimat Białej. Widać, że jest 
to pogodne, spokojne miejsce, gdzie każdy 
może rozwijać się tak, jak chce. Cieszy 
mnie również, że Biała jest znana z tego, 
że przynajmniej dwie różne kultury żyją 
tu ze sobą w zgodzie. Atmosfera podczas 
koncertu była wyjątkowa. Poza tym, że bar-
dzo wiele elementów sprzyjało mi tego wie-
czoru (na przykład była liczna reprezen-
tacja mojej Rodziny), według mnie szcze-
gólne było to, że wszyscy na sali mniej lub 
bardziej się znali i czuli się ze sobą dobrze. 
I to może warto kultywować. Dlatego życzę 
mieszkańcom Białej, aby mieli częściej 
okazje (lub nawet sami tworzyli warunki) 
do częstszych dobrosąsiedzkich spotkań.
– I na koniec pytanie, które zawsze zadaję 
moim rozmówcom. Czego nauczyła się Pani 
sama, a wolałaby, żeby ktoś Panią nauczył?
– Jak użyć aktorstwa do opowiadania o rze-
czach ważnych.

rozmawiał Rafał Christ

Robert Hellfeier znany jest czy-
telnikom „Panoramy Bialskiej” 
jako autor artykułów z zakresu 

historii lokalnej. Pochodzi ze Smo-
larni, obecnie zaś mieszka w Niem-
czech. Pomimo mukowiscydozy, 
nieuleczalnej choroby, z którą sie 
zmaga, ożenił się, został ojcem i na-
dal rozwija pasje.

– Co go skłoniło do wyjazdu?
– Chyba to, co w przypadku większości 
osób opuszczających kraj, czyli brak 
pracy – mówi Robert Hellfeier. – Poza 
tym bardziej niż opuszczenie swojej 
ojczyzny, pasuje tutaj sformułowanie, 
że pojechałem na Zachód za drugą po-
łówką. Ówczesną narzeczoną, a obecną 
żoną. To ona przetarła szlaki.
 Nasz rozmówca sugeruje, że decyzja 
o  założeniu rodziny nie była trudna. 
Pewne rzeczy w  życiu po prostu się 
dzieją. Z kolei rolę w wyborze emigracji 
odegrała – oprócz kwestii materialnych 

– choroba.
– Jako osoba mająca świadomość różnic 
(między Polską a – mówiąc ogólnie – krajami 
zachodnimi) dotyczących standardów 
życia z  mukowiscydozą wiedziałem, 
że tutaj będzie mi w  tej kwestii lepiej. 
Lepsza opieka medyczna, inne standardy 
i większy dostęp do leków. Pod pewnymi 
względami choroba nie zna granic... 
W pewnym obszarze obowiązują te same 
metody leczenia (czy też próby przedłużenia 
życia – bo tak trzeba to nazwać w przy-
padku mukowiscydozy). Będąc za granicą 
pozyskałem kilka kontaktów do osób, które 
również wyjechały z Polski do Niemiec 
i które także zmagają się z mukowiscydozą. 
Wymieniamy się wiedzą, doświadczeniami 
i spostrzeżeniami w tematyce choroby. Nie 
ukrywam również, że oprócz medycyny 
konwencjonalnej sięgam po różnego 
rodzaju „medykamenty” z półki niekon-
wencjonalnej i testuję na sobie to i owo.
Robert Hellfeier przyjeżdża od czasu do czasu 
do Polski. Wizyty w kraju są w dalszym 

ciągu okazją do pozyskiwania informacji 
historycznych z zakresu Smolarni i okolic. 
Jak przyznaje – motywacja niekiedy spada 
(gdy człowiek ma wrażenie, że ludzie 
nie chcą współpracować, zobowiązują 
się do czegoś, a  potem nie dotrzymują 
słowa). A  poza tym – doba ma tylko 
(aż?) 24 godziny, także dla społeczników 
i historyków-amatorów.
– Mówiąc wprost, brakuje swego rodzaju 
pośrednika, który byłby tu, na miejscu. 
Zbierał relacje, pozyskiwał materiały, 
pomagał itd. – stwierdza Robert Hellfeier. 
– Nie ukrywam jednak, że staram się 
w pewien sposób zwolnić. Wyobraź sobie, 
że przyjeżdżasz do Polski z rodziną na 2 
tygodnie i przez ten czas prawie w ogóle 
nie ma cię w domu – w domu, w którym 
tylko śpisz i  wpadasz coś zjeść, a  resztę 
czasu poświęcasz na… historię. W  tym 
samym czasie urlop przelatuje ci między 
palcami i  nie masz nawet kiedy spędzić 
porządnie czasu z rodziną. Tak to wygląda 
w rzeczywistości. Bartosz Sadliński

Lubię klimat Białej
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Jan Wotka ur. 1933 r., zm. 19.11.2016 r., zam. Pogórze
Walter Goreczka ur. 1936 r., zm. 21.11.2016 r., zam. Górka Prudnicka

Jan Gerus ur. 1931 r., zm. 23.11.2016 r., zam. Biała
Henryk Siemiginowski ur. 1948 r., zm. 28.11.2016 r., zam. Biała

Urszula Peszel ur. 1977 r., zm. 29.11.2016 r., zam. Śmicz
an Godowski ur. 1924 r., zm. 29.11.2016 r., zam. Chrzelice

Magdalena Sobek ur. 1933 r., zm. 30.11.2016 zam. ost. Radostynia
Józef Slawik ur. 1952 r., zm. 15.12.2016 r., zam. ost. Biała

Anna Gonsior ur. 1931 r., zm. 15.12.2016 r., zam. Ligota Bialska
Elżbieta Kusber ur. 1942 r., zm. 16.12.2016 r., zam. Prężyna

Ryszard Apostel ur. 1940 r., zm. 23.12.2016 r., zam. Chrzelice
Hubert Wistuba ur. 1945 r., zm. 25.12.2016 r., zam. Wasiłowice

Jan Uliczka ur. 1949 r., zm. 02.01.2017 r., zam. Otoki
Teodora Andrearczyk ur. 1947 r., zm. 02.01.2017 r., zam. Dębina

Eryk Fiołka ur. 1930 r., zm. 13.01.2017 r., zam. Browiniec Polski
Agnes Uliczka ur. 1930 r., zm. 13.01.2017 r., zam. Biała

Krystyna Helfajer ur. 1954 r., zm. 14.01.2017 r., zam. Biała
Ryszard Żelazko ur. 1950 r., zm. 15.01.2017 r., zam. Chrzelice

Anna Urbanek ur. 1939 r., zm. 15.01.2017 r., zam. Solec
Leon Andrearczyk ur. 1943 r., zm. 15.01.2017 r., zam. Dębina

Najmniej popularną dziedziną 
aktywności Eryka Murlow-
skiego wydaje się być gene-

alogia, nie tylko rodu Hellerów, ale 
także – czy raczej: przede wszyst-
kim – własnej rodziny. Mrówcza, roz-
łożona w czasie praca dała jednak 
efekty. Spróbujmy je streścić.

 Początkiem lat 90. Eryk Murlowski roz-
począł wędrówkę po miejscach, w których 
prawdopodobne wydawało się znalezienie 
śladów jego rodziny. Mieszkaniec Chrzelic 
był zapalonym historykiem i genealogiem-
-amatorem; oddał się benedyktyńskiej pracy 
poszukiwacza swoich korzeni. Przed ćwier-
ćwieczem internet nie był jeszcze w Pol-
sce rozpowszechniony (mówiło się o nim 
rzadko i w formie ciekawostki), wtedy też 
Murlowski nie miał jeszcze samochodu – 
poruszał się autobusem, no i pieszo. Dojeż-
dżał do Strzelec Opolskich, a stamtąd uda-
wał się do poszczególnych miejscowości. 
Przejrzał około trzy tysiące ksiąg parafial-
nych – śladami chrztów, małżeństw i pogrze-
bów docierał do informacji o krewnych, na 
ich trop trafił w Leśnicy, Staniszczach Wiel-
kich, Szymiszowie, Jemielnicy, Raszowej, na 
Górze Świętej Anny i w Mechnicy.
 O ile ostatnia z wymienionych miejsco-
wości leży w powiecie kędzierzyńsko-kozie-
skim, o tyle sześć pozostałych – w strzelec-
kim. Leśnica i Góra Świętej Anny pojawiają 
się najczęściej w artykułach napisanych przez 
Eryka Murlowskiego, a  będących pokło-
siem jego genealogicznych dociekań. Tek-
sty ukazywały się w m.in. „Nowym Głosie 
Jemielnicy” w 2003 roku (numery 1, 2 i 3), 
a ich tytuły to kolejno: „Krótka historia rodu 
Murlowskich”, „Portrety przodków, czyli skąd 
nasz ród” oraz „Drzewa genealogiczne, czyli 
układanie rodzinnych puzzli”. Streszczenie 
genealogicznej aktywności chrzeliczanina 
znalazło się natomiast w „Nowej Trybunie 
Opolskiej” w 2011 roku (nr 35) – artykuł 
Krzysztofa Strauchmanna „Dziesięć poko-
leń Murlowskich”. Do tych czterech źródeł 
można więc sięgnąć celem pogłębienia wie-
dzy zawartej w tym artykule.
 Im dalej w las, tym więcej drzew
 Teksty historyczno-genealogiczne to jed-
nak efekt końcowy – zbieranie tego, co się 
wcześniej posiało. Eryk Murlowski wykazał 
się niemałą cierpliwością. Nie tylko werto-
wał wspomniane już księgi parafialne (dostał 
nawet upoważnienie od ówczesnego sekreta-
rza kurii, które – mówiąc przenośnie – było 
kluczem do otwierania różnych drzwi), ale 
także... chodził od domu do domu, pukał 
i pytał, czy tu mieszkali jego krewni (a może 
ktoś coś słyszał na ten temat). Jak wspo-
minał chrzeliczanin (właśnie na łamach 

Rodzinne tropy
Eryka Murlowskiego

NTO), mieszkańcy poszczególnych miej-
scowości byli początkowo nieufni, uważali, 
że zbieranie informacji o przodkach służy 
zapewne otrzymaniu podwójnego obywa-
telstwa. Trzeba było wyjaśniać, że w  tych 
poszukiwaniach nie chodzi o względy czy-
sto praktyczne, a raczej o zaspokojenie cie-
kawości oraz – no właśnie – chęć spotkania 
się z rodziną, nawiązania z nią kontaktu.
 Eryk Murlowski chodził też po cmenta-
rzach, oglądał płyty nagrobne w poszuki-
waniu nazwisk; sporo również dzwonił, np. 
po urzędach. Wypytywał o coś, co jeszcze 
w  latach 90. nie było tak silnie chronione 
– o dane osobowe. Jednak – mimo to – nie 
zawsze szło łatwo. Bez proszenia, negocjowa-
nia – ani rusz. Potem pojawił się (a w zasa-
dzie rozpowszechnił) internet, więc stop-
niowo sprawa zaczynała wyglądać prościej. 
A wraz z nastaniem „ery” portali społecz-
nościowych poszukiwanie rozproszonych 
w świecie znajomych czy krewnych stało się 
wręcz modą.
 Efekty genealogicznych dociekań poja-
wiały się stopniowo – chrzeliczanin utwo-
rzył sporych rozmiarów komputerową bazę 
krewnych, spis liczył 1500 osób (łącznie: 
żyjących oraz zmarłych); nazwisko poja-
wiało się w  dwóch wariantach (czasem 
z  końcówką „ski”, innym razem „sky”). 
Poszukiwania prowadziły zresztą aż za 
ocean – także do Ameryki dotarł ród 
Murlowskich. I  tu ciekawostka – w USA 
mieszka reżyser John Murlowski, twórca 
takich filmów jak „Muskularny Święty 
Mikołaj” czy „Klub tajnych agentów” (oba 
z  Hulkiem Hoganem). Filmowca można 
namierzyć w serwisie Filmweb.
 Na ślady swoich krewnych Eryk Murlow-
ski trafił też w Niemczech (był to m.in. Jens 
Murlowski, który – podobnie jak Eryk – 
prowadził agencję ochrony), a  także bli-
żej: w Katowicach, Bolesławcu, Szczecinie. 
Z jego amatorskich badań wynikało, że wszy-
scy Murlowscy, do których dotarł (bo też nie 
znalazł wszystkich, niekiedy trop się urywał), 
to osoby ze sobą spokrewnione, mające jed-
nego przodka (o tym jednak później). Cza-
sami – jak przyznawał bohater naszego arty-
kułu – z pozoru owych więzów krwi nie było: 
osoby mieszkające w nieodległych od siebie 
wsiach myślały, że są sobie obce. Jednak – 
jak się okazywało – nic bardziej mylnego; 
po prostu bywało tak, że krewniacy poróż-
nili się przed laty i tak już zostało. Niektórzy 
nawet walczyli przeciwko sobie na froncie.
 Trop wiedzie do Raszowej
 Ambicją Eryka Murlowskiego było zro-
bienie dużego zjazdu osób noszących jego 
nazwisko. Miał on się odbyć na Górze Świę-
tej Anny, niestety nie udało sie go zrealizo-
wać. Doszło jednak do skutku zaproszenie 
grupy krewnych z  Ameryki do Chrzelic. 
Spędzili tam dwa dni.
 Wróćmy jednak na ziemię strzelecką. Dzia-
dek Leopold przeprowadził się do Chrze-
lic właśnie spod Jemielnicy (z kolei o pra-
dziadku Bolesławie wiadomo, że był rzeź-
nikiem; zawód częsty w  tym rodzie). Tam 
więc prowadził trop, który wiódł 10 poko-
leń do tyłu – w 1685 roku przyszedł na świat 
Paulus Murlowski, protoplasta rodu; miesz-
kał prawdopodobnie w Raszowej (tam urodził 
się jego syn, którego późniejsza żona pocho-
dziła z  kolei z  Leśnicy). Wspomniany już 
Paulus był prawdopodobnie synem emigranta 
z Moraw – i tu ślad się urywa. Istnieje hipo-
teza, że przodków (jeszcze wcześniejszych) 
należy szukać w morawskim rodzie Murlow.

Bartosz Sadliński

16 l istopada dziewczęta 
z gimnazjum w Łączniku 
reprezentowały naszą 

gminę na zawodach powiatowych 
w halową piłkę nożną.

 Ten awans wywalczyły sobie, pokonując 
w zawodach gminnych drużynę dziewcząt 
z gimnazjum z Białej.
 Na turniej przybyły drużyny z: PG w Gło-
gówku, PG w Lubrzy, PG w Prudniku oraz 
PG w Łączniku. W skład drużyny z Łącz-
nika weszły następujące zawodniczki: Iwona 
Wottka, Paulina Glombik, Daria Opanowicz, 
Sylwia Robota, Wiktoria Rospleszcz, Sandra 
Rospleszcz, Julia Rusnak, Agata Kop, Sandra 
Weicht, Karolina Szolc.
 To były bardzo trudne mecze, gdyż wszyst-
kie uczestniczki turnieju podeszły do zawo-
dów z ogromnym zaangażowaniem, starając 
się wypaść jak najlepiej. Dziewczyny z Łącz-
nika dały z siebie wszystko i po długich oraz 
ciężkich zmaganiach dotarły do zwycięstwa 
i awansu do półfinałów wojewódzkich.

 23 listopada w  Prudniku odbyły się 
wojewódzkie półfinały halowej piłki noż-

nej dziewcząt szkół gimnazjalnych. Orga-
nizatorami turnieju byli: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny z Łącznika, nauczyciel Anna 
Lewandowska oraz Starostwo Powiatowe 
w Prudniku reprezentowane przez panią 
Annę Szkwarek. Dzięki gościnności pru-
dnickiego OSIR-u wszystkie mecze mogły 
się odbyć na miejskiej hali sportowej, przy 
ulicy Łuczniczej. Na zawody przybyły dru-
żyny: PG z Wołczyna reprezentujące powiat 
kluczborski, PG 7 Opole reprezentujące 
powiat opolski, PG w Chróścicach repre-
zentujące powiat Opole; była także drużyna 
z ZSP w Łączniku – gospodarze reprezen-
tujący powiat prudnicki.
 Wszystkie przybyłe drużyny pokazały bar-
dzo wysoki poziom pod względem umiejęt-
ności piłkarskich. Jednak ostatecznie zwy-
cięski puchar wywiozła z Prudnika drużyna 
z Wołczyna, awansując tym samym do fina-
łów wojewódzkich. Drugie miejsce zajęła dru-
żyna z Opola, trzecie – dziewczęta z Łącz-
nika, ostatnie przypadło Chróścicom. Dru-
żyny, które zajęły miejsca na podium, dzięki 
hojności pana starosty, otrzymały puchary 
oraz dyplomy.

A. Lewandowska

Piłkarskie zmagania

Zmiany na komisariacie Policji
Po ponad czterdziestoletniej pracy w policji na emeryturę prze-

szedł dotychczasowy kierownik posterunku w Białej Andrzej 
Bania, jeden z nielicznych policjantów z pracujących tak długo 

w służbach mundurowych w naszym kraju. Nowym kierownikiem bial-
skiego posterunku Policji został Jarosław Kociuga.

• 6.12.16 - nieznany sprawca w Chrze-
licach uszkodził karoserię samochodu 
należącego do jednego z mieszkań-
ców. Straty wyceniono na 5 tys. zł.

• 12.12.16 - W czasie transakcji zwią-
zanej ze sprzedażą samochodu do-
konano wyłudzenia internetowego. 
Straty na szkodę mieszkańca gminy 
wyceniono na 8 tys. zł.

• 15.12.16 - włamano się do marketu 
spożywczego DINO w Białej, skąd skra-
dziono gotówkę w kwocie 9273 zł.

• 1.01.17 - policja zatrzymała nietrzeź-
wego kierowcę samochodu porusza-
jącego się pojazdem wbrew orzeczo-
nemu zakazowi prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych.

• 12.01.17 - Mieszkaniec Białej lat 20 
dokonał uszkodzenia ciała jednemu 
z mieszkańców miasta.

• 15.01.17 - na obwodnicy Białej kie-
rowca lat 18 kierujący samochodem 
osobowym spowodował wypadek 
drogowy.



PANORAMA BIALSKA • STYCZEŃ • 2017 11

Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANE, 

ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 
(nawozy środki ochrony roślin itp.), 

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 17

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

Miejsce na 

Twoją reklamę

Regeneracja wyrobów z pierza
Pranie i czyszczenie kołder

Krzyżkowice 50, 48-231 Lubrza
tel. 77/4360988, kom. 608769437

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

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 668-848-119
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Pomoc 
dla 

Michałka Zoń

1%
Michałek urodził się z wada serca (tetralogia Fallota) oraz zwę-
żeniem podgłośniowym krtani. W wieku sześciu miesięcy miał 
założoną rurkę tracheostomijną, dzięki której może swobodnie 
oddychać. Gdy skończył jeden rok przeszedł pierwszą operację 
serca. Do drugiego roku życia rozwijał się prawidłowo był we-
sołym biegającym chłopcem. Gdy skończył dwa latka podjęto 
się drugiej operacji serca, niestety wtedy doszło do niedotle-
nienia mózgu co spowodowało porażenie czterokończynowe. 
W tej chwili Michałek jest poddawany intensywnej rehabi-
litacji. Osoby którym nie jest obojętny los Michałka prosimy 
o przekazanie swojego 1% podatku.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy
Rodzice Michałka 
zonania@onet.pl  

KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 26280 Zoń Michał
Darowizny można kierwoać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYC Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem: 26280 Zoń Michał – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Nazywam się Sandra Rudolf.
Jestem mieszkanką Białej. Od lat choruję na dystrofię 
mięśniową. Jeżeli możesz pomóż mi w moich zma-
ganiach z chorobą przekazując datek z dopiskiem 
„Dla Sandry Rudolf”.

OSP Biała

Podziękowania
dla Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku oraz rodziców i nauczy-
cieli, którzy przyczynili się do zorganizowania loterii fantowej na rzecz Michałka Zoń 
oraz dla wszystkich, którzy podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego zakupili losy.
Środki zebrane podczas tej akcji zapewnią Michałkowi dalszą rehabilitację.
Bardzo Dziękujemy.      Rodzice Michałka

Lieber Opa,
ich hab’ Dich lieb

und ich weiss
Du liebst auch mich!

Dafür danke ich Dir heute – 
das soll’n wissen alle Leute!

Liebe Oma,
Du bist ein Star!

Das war mir 
schon immer klar! 

Danke, dass ich Dich noch habe,
bleib bei mir für alle Tage!

Schick uns 
Wünsche

an deine Groβeltern
als Gedicht verfasst 

mit einem 
Foto 

von dir und deinen 
Groβeltern dabei.

Wir publizieren die 
drei besten Gedichte

und die entsprechende
drei Fotos

in der nähsten 
Ausgabe der Zeitung!

Viel Spaβ!


