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Od 16 do 18 marca na za-
proszenie władz Marien-
heide w inauguracji ju-

bileuszowych obchodów 600.lecia 
miasta przebywała czteroosobowa 
delegacja z Białej pod przewodnic-
twem burmistrza Edwarda Plicko.

 W sobotę 18 marca w godzinach 
wieczornych w Pedagogicznym Cen-

trum Szkoły Zbiorczej w Marienheide 
odbyła się of icja lna inauguracja 
obchodów rocznicowych. Życzenia 
władzom i mieszkańcom złożył bial-
ski burmistrz Edward Plicko, który 
wręczył gospodarzom przygotowany 
na tę okoliczność pamiątkowy obraz 
z widokiem Białej.

Kolejny raz nadszedł moment 
zmierzenia się z czołówką zespo-
łów tanecznych naszego kraju. 26 

marca 2017 roku grupy Little i Gold 
Stars, a także soliści i solistki Studia 
Tańca Adamant wystartowali w Mi-
strzostwach Polski Cheerleaders fe-
deracji PFT  w Sosnowcu.

 W trakcie całodziennych zmagań w licz-
nych kategoriach tanecznych udało nam się 
wywalczyć dziewięć medali. Tytuły Mistrzów 
Polski uzyskali Wiktoria Batel  Markus Gon-
sior w duecie cheerjazz senior oraz formacja 
Little Stars w kategorii cheerjazz junior. Sre-

bro wywalczyli Gold Stars w  formacji Fre-
estyle Pom senior oraz Cheerjazz senior, 
Little Stars w kategorii Freestyle Pom junior, 
Karolina Dapa i Dominika Zelasko w duecie 
Cheerjazz senior, Markus Gonsior i Wiktoria 
Batel w kategorii Freestyle Pom senior, Milena 
Apostel i Nadia Szczepańska w duecie Che-
erjazz junior. A Markus Gonsior w konkuren-
cji solowej Acro Solo wywalczył brąz. Kolejny 
raz reprezentanci naszego miasta i gminy sta-
nęli do walki z m.in. takimi ośrodkami jak 
Sosnowiec, Oświęcim czy Gdańsk. 
Tym bardziej jesteśmy dumni z sukcesów, które 
dają nam motywację do dalszej ciężkiej pracy.
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Z przyjacielską wizytą

dokończenie na str. 6

dokończenie na str. 6
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Adamant Dance Studio
mistrzami Polski

Radosnych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 Niech będą one dla nas wszystkich czasem pokoju,

wyciszenia, zadowolenia i optymizmu.
Tego wszystkim życzy w imieniu radnych

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Roden

Wiosennych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

nadziei, radości, szczęścia, 
optymizmu i wszelkiej pomyślności 

życzy wszystkim
mieszkańcom gminy

Burmistrz Edward Plicko

Rewitalizacja rynku
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Na sesji Rady Miejskiej 30 
marca 2017 roku zapa-
dły ważne decyzje. In-

formacje dotyczące ograniczenia 
niskiej emisji, przy dofinansowaniu 
ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, zostały omówione 
przez pracownice WFOŚ i GW.

 Radni zostali zapoznani z informacją 
o stopniu zaspokajania pomocy i opieki 
społecznej w gminie Biała, za 2016 rok. 
Skrót przedstawiamy w  oddzielnym 
materiale. Również skrót informacji 
z  działalności Stacji Opieki „Caritas” 
zamieszczamy oddzielnie. W  czasie 
obrad złożone zostały również: raport 
z monitoringu zadań z zakresu Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny oaz 
sprawozdanie z  działalności Komisji 
rewizyjnej Rady Miejskiej. Szczegółowo 
omówiony został raport z monitoringu 
Strategii Rozwoju Gminy za lata 2015–2016, 
którego skrócone omówienie zamiesz-
czamy w oddzielnym materiale. Podjęto 
uchwałę w sprawie zasad przyznawania 
usług opiekuńczych oraz zwolnień 
(częściowych lub całkowitych) z opłat 
za te świadczenia.

 W  części uchwał dotyczących pla-
nowanej rewitalizacji bialskiego Rynku 
uczestniczyło kilkunastu mieszkańców 
miasta. Projekt odnowienia centrum 
zaprezentowali przedstawiciele biura, 
któremu zlecono jego opracowanie. 
Obecni na sali mieszkańcy miasta 
ustosunkowali się do tego zamierzenia 
pozytywnie. Projekt prezentujemy wraz 
ze zdjęciami w  osobnym materiale. 
12 radnych zaakceptowało go, dwóch 
natomiast wstrzymało się od głosu.
Podjęta została uchwała w sprawie zmian 
w  budżecie gminy na 2017 rok oraz 
proponowanych zmian w  wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Biała na lata 
2017–2028. Za przyjęciem tej ostatniej 
głosowało 12 radnych.
 Podjęto dwie uchwały w  sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie 

zastawu rejestrowego na zabezpie-
czenie terminowych spłat pożyczek 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej: 
na budowę oczyszczalni ścieków oraz 
budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ulicy Opolskiej.

 Ponadto podjęte zostały uchwały 
w sprawach:

 – przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapo-
bieganiu bezdomności zwierząt na 
terenie bialskiej gminy

 – w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z organiza-
cjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w  ustawie (z  24 
kwietnia 2013 roku o  działalności 
pożytku publicznego i o wolontaria-
cie) projektów prawa miejscowego 
w  dziedzinach dotyczących dzia-
łalności statutowej tych organizacji

 – w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i  gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego

 – w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych prowadzonych przez 
gminę Biała

 – w  sprawie określenia kryteriów 
rekrutacji do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez bialską gminę

 – w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie umowy dzierżawy na okres 10 lat 
oraz odstąpienia od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy

 W  wolnych wnioskach Grażyna 
Dolak – sołtys Chrzelic odczytała pismo 
zarządu OSP w tej miejscowości w sprawie 
zakupu samochodu strażackiego dla 
jednostki. Pojawił się zarzut – wobec 
burmistrza – niedotrzymywania złożonych 
chrzelickim strażakom obietnic.
 Na zakończenie sesji burmistrz 
Edward Plicko i przewodniczący rady 
Robert Roden złożyli radnym, sołtysom 
i mieszkańcom gminy życzenia pogodnych 
i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Ryszard Nowak

Pierwsza wiosenna sesja

Przez szesnaście lat niepubliczną 
szkołę w Grabinie prowadziło Koło 
Związku Górnośląskiego. Kilka 

miesięcy temu członkowie stowarzyszenia 
w Grabinie po przeliczeniu dochodów 
i wydatków doszli do wniosku, że dalsze 
istnienie placówki nie ma szans powo-
dzenia ze względu na niż demograficzny 
oraz wysokość dotacji. Dlatego też koło 
grabińskie, którego przewodniczącą była 
Ewa Kontny, postanowiło zrezygnować 
z  dalszego prowadzenia szkoły w  ra-
mach stowarzyszenia górnośląskiego 
(wziąwszy pod uwagę, że członkowie 
zarządu stowarzyszenia odpowiadają 
za ewentualne powstałe braki związane 
z  funkcjonowaniem placówki). W  tej 

sytuacji przewidziana została, z dniem 
31 sierpnia 2017 r., likwidacja istniejącej 
przez 16 lat szkoły.
 Część rodziców zamieszkałych 
w Grabinie postanowiła walczyć o dal-
sze istnienie szkoły. Jedną z  nich jest 
Magdalena Sobota, członkini nowo 
powstałego (17 marca 2017 r.) stowa-
rzyszenia. Oczekuje ono na pomoc 
i porady co do dalszego funkcjonowania 
szkoły w Grabinie; obecnie jest na etapie 
rejestracji sądowej. Burmistrz Edward 
Plicko zgłasza gotowość do przekazania 
stowarzyszeniu budynku szkolnego. Czas 
pokaże, czy realne będzie dalsze istnienie 
niepublicznej szkoły w Grabinie.

Na rzecz istnienia szkoły w Grabinie

W 2017 roku planowana jest przebu-
dowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Białej 

(PSZOK) mieszczącego się przy ul. Lipowej. 
Przebudowany zostanie budynek z pełnym 
zapleczem sanitarno – socjalnym, zagospo-
darowany zostanie plac i wyposażony w nie-
zbędną infrastrukturę. Stworzony zostanie 
pełnowartościowy punkt spełniający wszel-
kie wymogi środowiskowe i budowlane.
 Koszty planowanej przebudowy w 2017 r. 
sporządzenie dokumentacji technicznej oraz 

wniosku o  dofinansowanie – 30.000 zł. 
W 2018 roku na roboty budowlane prze-
znaczy się 500.000 zł, przy czym dofinan-
sowanie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego wyniesie 
85% tj. 425.000 zł, a wkład własny 75.000 zł. 
Na chwilę obecną zadanie planowane do reali-
zacji ze środków własnych, ewentualnie 
w przypadku gdy zadanie będzie się mie-
ścić w środkach na gospodarkę odpadami 
– to zostanie ono pokryte z tych środków.

Od 25 lat w  Białej działa stacja 
Opieki Caritas, która jest jedną 
z 48 stacji na Opolszczyźnie. 

Swoim działaniem obejmuje teren miasta 
i gminy Biała. Zadania i cele bialskiej stacji 
realizują dwie wykwalifikowane pielęgniarki. 
Ich praca ukierunkowana jest na środowisko 
domowe pacjentów. Do ich podstawowych 
obowiązków należą: pielęgnacja i lecznictwo. 
Do nich zalicza się karmienie chorych, poda-
wanie leków, płynów infuzyjnych, świadcze-
nia diagnostyczne, pobieranie materiałów 
do badań, a także przysposabianie domow-
ników do wykonywania prostych czynności 

higienicznych i pielęgnacyjnych. Znaczącą 
pomocą jest wypożyczany do domu sprzęt 
rehabilitacyjny między innymi: łóżka elek-
tryczne, materace p. odleżynowe, ssaki, kon-
centratory tlenu, rotorz, krzesła toaletowe, 
wózki inwalidzkie, podnośniki do wanny itp. 
Są one bardzo pomocne chorym i ich rodzi-
nom. W  2016 roku miały miejsce ponad 
3.000 wizyt u 121 osób, z czego 15 wyma-
gało codziennych wizyt.
 Od 1995 r. przy ośrodku gabinet 
rehabilitacyjny, który stwarza możli-
wości rehabilitacji niepełnosprawnych. 
Dysponuje on odpowiednim sprzętem. 

31 marca ruszyła kolejna edycja pro-
gramu „Działaj lokalnie”, w Borach 
Niemodlińskich, skierowanego 

do organizacji pozarządowych w gminach: 
Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambino-
wice, Niemodlin, Paczków, Strzeleczki i Tuło-
wice. Uruchomione zostały dwie ścieżki 
tematyczne, które będą miały pierwszeń-
stwo dofinansowania.
I  ścieżka – „Działaj lokalnie. Naturalnie”, 
na którą przeznaczono 12.000 zł; to pro-

jekty, które będą zawierały działania na rzecz 
ochrony środowiska, przyrody, edukacji przy-
rodniczej i ekologicznej.
 II ścieżka – „Młodzi Działają lokalnie”; 
to zachęcenie do działania osób poniżej 
25. roku życia. Na realizację przeznaczono 
10.000 zł.
 Nabór, w bieżącej edycji, trwa od 31 marca 
do 3 maja 2017 r. Maksymalna wysokość 
grantu wynosi 6.000 zł, a zamierzone dzia-
łania muszą trwać od 3 do 6 miesięcy. 

Na placu przyszkolnym w Białej trwa 
budowa boisk. Koszt przedsię-

wzięcia ok. 2,5 mln zł. Na placu powstanie 
zespół boisk (do piłki nożnej, ze sztuczną 
trawą, kort tenisowy – pierwszy na terenie 
gminy ze sztuczną nawierzchnią, boisko 
wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, 
siatkówkę i koszykówkę.

 Wszystkie boiska zostaną ogro-
dzone i otrzymają oświet lenie 
elektryczne. Na terenie kompleksu 
sportowego znajdować się będzie 
budynek sanitarno-rekreacyjny 
wraz z prysznicami i sanitariatami, 
pomieszczenia dla sędziów i ok. 100 
m kw. sala rekreacyjna. 

Planowana przebudowa

Z działalności Stacji Opieki Caritas

Nabór wniosków do „Działaj lokalnie”

Budowa zespołu boisk
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Ło zwyczajach wielkanocnych

Boł to rok 1958, jak piyrwszy rołz spotkałach 
se ze świanconyj jołdła w  Wielkoł Sobota. 
Przyniys mi trochał tyj  świanconki mój przy-
szły chop. Mioł to w taki  ustrojonyj koszyjku, 
wyścielonyj bioło wysztikowanoł serwetkoł 
i ustrojony zielonyj barwinkał i taki jakby 
zielony łowies co znałach z pola na wiosna. 
Ale u niego doma to rosło na mokrej ligni-
nie na talerzu. Siłał tał mioł w tyj koszyjku 
sortów tego jedzienia i boła tyż sól i chrzon 
w małej krałzce. Z tego nołwiałcej pamian-
toł taką pieczonka z cielancego miałsa, swi-
ołzanoł, abo zawinionoł jakoś, a poszczodku 
boło jajco. Z tyj pieczonki dał mi kołszczek 

skosztować i zaprosił mie na wielkanocne 
śniołdanie, tak kole 10 rano.  Myślałach, co 
to za śniołdanie, u nołs doma tał żołden nie 
miał czasu we świałta wielce śniołdać. Sio-
stra leciała do kościoła na rannoł, przedtyj 
trza boło jeszcze pokludzić, no i jak przyszła 
z kościoła, to jakiś krajczek zjadła i szyko-
wała se do warzenia łobiadu. Tak, iż jak my 
przyszli z wielkiej o jedenastej, to już zupa 
boła na stole. Bo ło tyj czasie w kożdo nie-
dziela boł łobiołd u nołs doma.
 Joł tał zaszła i zastałach wielki łokroł-
gły stół piyknie nakryty. W tyj łowsie sie-
dział baranek z czerwionł fanko, a na stole 
boło tela rozmaitych dań, chtorych wcale 
nie znałach. A całoł uczta zaczła se z dzie-
leniem jajka i składania życzeń zdrowych i 
wesołych świąt. To se możecie myśleć jakie 
joł łoczy robiyła. 
No i tak to se zaczło, że jak my już byli razał 

na swoji, to my wszystkie te zwyczaje pomie-
szali i wprowadziyli w życie rodzinne i je prze-
strzegali. Tak iż joł we Wielki Piątek dzieci 
fajnie łoblykła, naszykowała dloł kożdego do 
taszy tytkał z maszkietoma i szła z nimi do 
Bożego Grobu porzykać, a potyj pocałować 
rany Pana Jezusa na wielkim krzyżu co leżał 
na kościele. I kożdemu ech kulła tał tytkał, 
tak jak to moja muter robili z nami. I tego 
łon nie znał. A w Wielką Sobotał naszyko-
wałach koszyczek ze wszystkij po kąszczku 
co banie na stole świątecznym i szłach to 
poświałcić. Jak dzieci podrosły to łone cho-
dziły, a teraz chodzą łod nich dzieci. 

 I śniadanie wielkanocne uroczyście szyku-
jał, choć mój chłop już dołwno nie żyje. Od 
niego też wia, iż ten chrzan, który se je na 
wielkanoc, to na pamiątkał Chrystusa cier-
piącego na krzyżu i pojonego żółcią i octał.
Loł niego to zajś boło nowe, że joł robiła kro-
szonki, takie szkrobane i farbione we skórach 
łod cebuli. Tego to nie znał. Nowe też było, 
iże małe synki od somsiadów, abo znajomych 
przyszli w piyńdziałek wielkanocny mie posi-
kać i kożdy dostał do tego swojego nelonboj-
tla, co mioł przy sobie kroszonki abo masz-
kiety. Abo to też było nowe dloł niego, że joł 
w piyndziałek wielkanocny dloł dzieci robiła 
gniazda w zygródce z jajkoma, abo inszymi 
bomblikoma i rozprawiałach im, iże zajon-
czek rano tu boł z taki wielki kosza na ple-
cach i chopsał po zygrodce i kajś to musiał 
skować. Jernika co to boło szpasu przy tym 
łowieniu tego gniołzda. 

Wnuczek też se feste radował z tego zajonczka 
tał w zygródce. Jak boł  już wielki, toch  nie 
wiedziałach se już rady, kaj to skować coby 
tak drabko tygo nie znołd. To powiesiłach ten 
bojtel na stromie i długo, długo musioł szukać. 
Dobrze że teraz już idzie ta holcwolał kupić, 
coby to gniołzdo boło richtich kolorowe, tak 
jak joł to pamiantoł z dzieciństwa i do tego 
jeszcze śpiewali my taki wiersz po niemiecku 
i wom go przetłumaczyłach. Idzie to tak:

Zajonczku kochany,
przyjdź do mnie nad ranem

Przynieś mi jajeczka, możesz do łóżeczka
Pod mój mały jasiek zanieś,
postaroł se szybko znaleźć

 Możesz tyż skować za szrank,
abo w konciku za ofenbank.

 Życza wszystkim czytelnikom „Pano-
ramy Bialskie” dużo zdrowia i smacznego 
jajka na Wielkanoc 2017.

31 marca w sali Gminnego Centrum 
Kultury w  Białej odbyło się 

spotkanie dotyczące wykonywania 
kroszonek świątecznych prowadzone 
przez Iwonę Pissarczyk – twór-
czynię ludową. Przedstawiła ona 
tradycje związane ze zdobieniem 
jaj wielkanocnych na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat. Po wykładzie 
obecni na spotkaniu próbowali 
swoich umiejętności. Jedyny wśród 
obecnych rodzic-mężczyzna również 
podjął wyzwanie w  tym zakresie. 
Na zdobienie jajek świątecznych 
dała się skusić również instruktorka 
GCK – Dominika Rak.
 Iwona Pissarczyk posiada certy-

fikat nadany przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
potwierdzający, że jest ona rzeczy-
wistym członkiem STL w zakresie 
plastyki obrzędowej, w  kategorii 
„kroszonka”. Pani Iwona uczyła 
się tej trudnej sztuki artystycznej 
sama, przez wiele lat. Zadebiutowała 
w  1991 r. w  Gminnym Konkursie 
Kroszonkarskim, zdobywając II 
miejsce. W dorobku ma wiele nagród 
i  wyróżnień. W  minionym roku 
na XXV Wojewódzkim Konkursie 
Plastyki Obrzędowej w  kategorii 
dekorowania jajek uzyskała wyróż-
nienie. Iwona Pissarczyk od kilku lat 
jest mieszkanką Ligoty Bialskiej.

Świąteczne kroszonkiDziałania strażaków

Styczeń, luty i marzec to czas pod-
sumowań ubiegłorocznej działal-
ności ochotniczych straży pożar-

nych na terenie Gminy Biała. Do zor-
ganizowania walnego zebrania spra-
wozdawczego obliguje statut – pod-
stawowy dokument każdej organizacji.

 Na terenie gminy Biała działa 16 jednostek, 
14 z nich to jednostki typu „S”, dwie z nich, 
tj. OSP Biała i Chrzelice, są w KSRG, pozo-
stałe dwie to jednostki typu „M”, Obecnie 
to na tych organizacjach spoczywa cała odpo-
wiedzialność zarówno ratowniczo-gaśnicza, 
jak i prewencyjna. Z upływem czasu zmie-
nił się zasadniczo charakter akcji, w których 
jednostki OSP zmuszone są brać udział. Pole 
jest szerokie – od ochrony ppoż, przez ratow-
nictwo medyczne i drogowe, do zabezpiecza-
nia terenu i usuwania skutków klęsk żywio-
łowych. Jednostki te, w miarę możliwości 
finansowych, doposażane są w sprzęt ppoż.
Walne zebrania sprawozdawcze odbywają 
się we wszystkich 16 jednostkach na terenie 
gminy. Kampania sprawozdawcza rozpoczęła 
się 05.01.2017 r. w Chrzelicach, a zakończyła 
07.03.2017 r. zebraniem w Gostomi. W czasie 
spotkań strażacy przedstawiają sprawozdania 
z działalności danej jednostki oraz sprawoz-
dania finansowe za miniony rok.
 Po odczytaniu sprawozdań przed komisją 
rewizyjną odbywa się głosowanie nad udziele-
niem absolutorium dla zarządu za okres spra-
wozdawczy. Druhowie ustalają i zatwierdzają 
także plan działalności oraz plan finansowy 
na bieżący rok. W zebraniach biorą udział 
strażacy, młodzieżowe drużyny pożarni-
cze, przedstawiciele władz samorządowych, 
członkowie Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP oraz zaproszeni goście.
 Do najważniejszych działań podejmo-
wanych w  ubiegłym roku przez ochotni-
ków z gminy Biała można zaliczyć: udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, uczestnic-
two w uroczystościach o charakterze lokal-

nym, religijnym, państwowym i  strażac-
kim, pomoc w organizacji różnego rodzaju 
imprez, współpracę z  lokalnymi organiza-
cjami, udział w zawodach sportowo-pożarni-
czych, Memoriał im. Henryka Spyry, a także 
zacieśnianie współpracy z partnerskimi jed-
nostkami: w Niemczech oraz w Czechach.
 W ubiegłym roku strażacy z gminy Biała 
98 razy wyjeżdżali na akcje: 25 razy do poża-
rów, 70 – do miejscowych zagrożeń i wyzwań 
(takich jak wypadki drogowe i kolizje, poła-
mane drzewa i inne przeszkody na drodze, 
zabezpieczanie lądowiska Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego, pompowanie studni, neu-
tralizacja plam oleju na drodze); 3 wyjazdy 
okazały się alarmami fałszywymi). Najczę-
ściej do zdarzeń wyjeżdżali ochotnicy z Białej.
Statystyka przedstawia się następująco. Biała 
– 67 (KSRG), Pogórze – 15, Łącznik – 13, 
Chrzelice – 12 (KSRG), Prężyna – 4, Śmicz 
– 4, Gostomia – 3, Grabina – 3, Ligota Bial-
ska – 2, Nowa Wieś Prudniacka – 2, Olbrach-
cice – 1, Rostkowice – 1, Górka Prudnicka – 
0, Józefów – 0, Ogiernicze – 0, Wilków – 0.
 W 2016 r. w budżecie gminy zaplanowano 
– na utrzymanie gotowości bojowej OSP – 
418 322 zł, w tym 28 322 zł przeznaczonych 
zostało na realizację funduszu sołeckiego, 
a 120 000 zł na zakup samochodu pożarni-
czego dla OSP Chrzelice.
 Pieniądze zostały przeznaczone między 
innymi na konserwację sprzętu, ubezpie-
czenie samochodów, przeglądy i naprawy, 
zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, 
szkolenie druhów, badania lekarskie i inne.
Dźwięk syreny strażackiej oznacza zawsze 
czyjąś krzywdę i nieszczęście. Dlatego ser-
decznie dziękujemy druhom za działania 
podejmowane w obliczu zagrożenia życia 
i mienia mieszkańców. Jesteśmy wdzięczni 
również za wszelką pomoc przy organizo-
waniu różnorodnych świąt i uroczystości. 
Na strażaków można liczyć w każdej sytuacji!

Artur Sztechmiler

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej

Przebudowa drogi wojewódz-
kiej na 407 na odcinku Łącznik 
– Pogórze i w Pogórzu, koszt 

całkowity zadania to 10.000.000 zł. 
Zadanie planowane jest do realizacji 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego, gdzie dofinansowanie 
wynosi 85% kosztów, tak więc wkład 
gminy wynosić będzie 750.000 zł. 
Nie znany jest jeszcze termin wyko-
nania zadania, planowany jest w la-
tach 2019 – 2020, tak więc w 2020 
roku planowane są inwestycje na 
kwotę 1.024.000 zł i z tych środ-
ków będzie można sfinansować to 
przedsięwzięcie.

Szanowni Czytelnicy

W jednym z poprzednich wydań 
gazety informowaliśmy o za-

mierzonym przedstawieniu informacji 
z przebiegu tegorocznych zebrań 
sołeckich. Okazało się, że opracowanie  
sprawozdania wymaga dogłębnej analizy, 
która zostanie przygotowana dopiero 
pod koniec kwietnia, ze względu na 
konieczność przygotowania innych 
pilnych dokumentów. Z tych przy-
czyn informację o zebrań sołeckich 
przedstawimy w majowym wydaniu 
„Panoramy Bialskiej”.
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Rozpoczynając – w Środę Popiel-
cową – czas Wielkiego Postu, 
każdy z nas przyjął zewnętrzny 

znak pokutnego wymiaru rozpo-
czynającego się okresu. Znak po-
piołu mocno podkreśla wezwanie 
do nawrócenia, akcentuje przezna-
czenie człowieka do wieczności – 
do tego, co nie jest obecne jedynie 
w jakimś fragmencie czasu. Odno-
sząc się do zamysłu Boga, w którym 
On przeznacza człowieka do miłości 
(i to w wymiarze wiecznym), przyj-
mujemy dar Wielkiego Postu już nie 
tylko jako wezwanie, ale i szansę 
na odbudowanie zagubionej blisko-
ści wobec Boga.

 W  pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu modlitwa mszalna zawiera prośbę 
obejmującą cały wysiłek człowieka 
wkraczającego w ten szczególny okres: 
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy 
przez doroczne ćwiczenia wielkopostne 
postępowali w  rozumieniu tajemnicy 
Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili 
święte życie. Modlitwa wypowiedziana 
przez kapłana w imieniu całej wspólnoty 
Kościoła staje się równocześnie bardzo 
ważną wskazówka dotyczącą drogi, którą 
każdy z nas powinien przebyć. Droga 
wielkopostna będzie nas prowadzić przez 
punkty zwrotne, w których odkrywać 
będziemy tajemnice odkupienia. Każdy 
z wspomnianych punktów to pojedyncze 
wydarzenie w  życiu Jezusa. Bliższe 
odniesienie do pojedynczego faktu 
będzie przybliżało nas do zrozumienia 
istoty miłości Boga do człowieka, 
ale jednocześnie będzie wskazywało 
na konieczność refleksji, a  następnie 
działania po stronie człowieka, który 
pragnie tę miłość przyjąć.
 Samo słowo „tajemnica” wskazuje na coś, 
co jest ukryte, niedostępne bezpośrednio 

i dla każdego. Misterium, 
czyli tajemnica, w od-

niesieniu do Chrystusa 
jak najbardziej odpo-

wiada tej definicji. 
Człowiek, który 

zatrzyma się 

i po-
dejmie 
refleksje 
nad tajemni-
cą, w efekcie 
przeniknie 
tę tajemni-
cę, a więc 
stanie się 
jej czę-
ś c i ą . 

W  odniesieniu do tajemnic z  życia 
Chrystusa będzie to oznaczało uczest-
nictwo w darach, które przyniosło nam 
wcielenie Syna Bożego. Niewątpliwie 
najważniejszym darem jest odnowienie 
naruszonych przez grzech więzi miłości 
pomiędzy Stwórcą a stworzeniem.
Tajemnica Chrystusa, pełnia prawdy 
o Bogu i człowieku, jest najpełniej wi-
doczna w dniach Triduum Paschalnego. 
Wszystkie wydarzenia, pomiędzy Ostatnią 
Wieczerzą w Wielki Czwartek a porankiem 
Zmartwychwstania, są jednym wielkim 
świętowaniem tajemnicy naszego odku-
pienia. Triduum Paschalne nie jest więc 
w żadnym wypadku przygotowaniem 
do Wielkanocy. Misterium Odkupienia 
dokonane przez Chrystusa obejmuje 
mękę, śmierć i  zmartwychwstanie. 
Wszystkie te elementy stanowią całość. 
Nie można wejść w tajemnicę tego zwy-
cięstwa bez pełnej, osobistej obecności 
w tajemnicy dni Triduum. Wewnętrzny 
związek pomiędzy wydarzeniami z życia 
Chrystusa a życiem człowieka, o którym 
była mowa w modlitwie mszalnej, staje 
się teraz bardziej czytelny. Człowiek, 
który poprzez swój wysiłek stara się 
zrozumieć tajemnice Chrystusa, staje 
się aktywnym uczestnikiem odkupienia, 
które te tajemnice urzeczywistniają.
 Wielki Czwartek, misterium eucha-
risticum, skupia nas wokół wieczernika. 
W tym dniu wspólnota Kościoła odkrywa 
tajemnicę dwóch sakramentów: Eucha-
rystii i kapłaństwa. W obu tych znakach 
zostaje nam dany dar obecności Boga. 
Znak Eucharystii, znak prawdziwej 
i pełnej obecności Boga, pokarm, a więc 
umocnienie dla wszystkich zmierza-
jących na spotkanie z  Odkupicielem, 
znak jedności wspólnoty wszystkich 
uczniów zgromadzonych wokół swojego 
Nauczyciela, ale również bezkrwawa ofiara 
składana na ołtarzu, równa w  swojej 
istocie tej złożonej na krzyżu. Bogactwo 
tajemnicy Eucharystii odkrywamy tyle 
razy, ile razy możemy w niej uczestniczyć. 
Jednak wielkość, wymowę i znaczenie 
tego znaku odkrywamy u samego źródła, 
czyli w Wielki Czwartek. Bez wahania 
można powiedzieć, że w Mszy Świętej 
Wieczerzy Pańskiej przybliżamy się 

do rozumienia tajemnicy miłości Boga 
wobec człowieka.

 Mówiąc o Wielkim Czwartku, 
nie można pominąć daru sakra-
mentu kapłaństwa. W tym znaku 
sakramentalnym z woli Jezusa mają 
urzeczywistniać się największe 
tajemnice Odkupienia, a  więc 
dar miłosierdzia, miłości Boga 
i łaski dla uczniów. Wymieniając 
sakramenty, które sprawowane 

są przez kapłanów, wymie-
niamy jednocześnie dary 

obecne w sakramencie 
kapłaństwa. Wzajem-
ne przenikanie się 
tych rzeczywistości 

ukazuje nam tajemnicę 
zawartą w tym sakra-

mencie. Dar kapłaństwa 
nie jest ukierunkowany 
tylko na człowieka, który 
go otrzymał. Kapłaństwo 
jest darem, który z  natury 
ustanowienia ma być udzielany 

dla wspólnoty Kościoła. Kapłan 
jest jednocześnie tym, który 

otrzymuje i tym, który przekazuje 

dalej. Nie można mówić o kapłaństwie, 
nie mówiąc: powołanie, służba, posługa, 
dar.
 Wielki Piątek, misterium mortis, 
tajemnica przeniknięta ciszą. W ciszy 
łatwiej jest usłyszeć głos Boga. Ten głos 
Boga obecny w  tajemnicy Wielkiego 
Piątku przepełniony jest cierpieniem, 
ponieważ to głos męki, zdrady, osamot-
nienia. Rozważamy wtedy mękę Jezusa, 
patrząc na wszystkie sceny, w których 
tak doskonale widać grzech człowieka. 
Tajemnica Wielkiego Piątku kieruje 
naszą uwagę na jeden znak – krzyż. 
W tym dniu jesteśmy świadkami zmiany 
znaczenia znaku. Do tej pory krzyż był 
narzędziem tortur, uśmiercania naj-
większych przestępców. Od momentu, 
w którym Jezus pozwolił się do niego 
przybić, staje się on znakiem zwycięstwa. 
W  tym dniu tajemnica Krzyża to dla 
wspólnoty Kościoła wezwanie do (jego) 
adoracji i odnowienie (jego) znaczenia 
oraz obecności w codziennym życiu.
 Wielka Sobota, misterium contem-
plationis, niesie w sobie wciąż tajemnicę 
ciszy. Złożenie Jezusa do grobu to pozorne 
zwycięstwo szatana, jeszcze bardziej 
mobilizuje wierzących do uświadomienia 
sobie siły i potęgi zła. W codziennym 
życiu człowiek czasami doświadcza jego 
pozornego królowania. Mrok i cisza nie 
pozostają jednak na zawsze. Pomimo 
panującej ciemności powoli, delikatnym 
płomieniem, zaczyna rozbłyskiwać na-
dzieja zmiany. Sobotnia liturgia Wigilii 
Paschalnej, wraz z uroczystym wniesie-
niem świecy paschalnej i wyśpiewanym 
orędziem paschalnym, przywraca radość. 
Noc przejścia z  ciemności do światła 
to tajemnica Boga, który wyprowadza 
człowieka z niewoli grzechu. W blasku 
Paschału słowa Orędzia przynoszą 
wezwanie do zmiany: Raduj się, ziemio, 
opromieniona tak niezmiernym blaskiem, 
a  oświecona jasnością Króla wieków, 
poczuj, że wolna jesteś od mroku, 
co świat okrywa! Tajemnica Chrystusa 
to tajemnica wolności od grzechu, szatana 
i wszystkiego co ogranicza człowieka. 
Najlepiej to widać w  sprawowanym 
w  tę noc sakramencie chrztu, który 
przywraca utraconą godność dziecka 
Bożego.
 Wielka Niedziela, misterium resur-
rectionis, jest naturalną kontynuacją 
nocy paschalnej. Kościół zachęca, aby 
na zakończenie liturgii Wielkiej Soboty, 
w uroczystej precesji donośnym głosem 
obwieścić światu radość ze zmartwych-
wstania Chrystusa. Poranek niedzielny 
jest tak naprawdę początkiem jednego, 
wielkiego obchodu radosnych świąt 
zmartwychwstania. Tajemnica Paschalna 
jest szczytem całego dzieła odkupienia. 
W każdej chwili, w każdym momencie 
człowiek powinien względem niej 
orientować swoje życie.
 Triduum Paschalne – najważniejsze 
dni naszej wiary, dni, które tworzą spójną 
całość. Życzę wszystkim czytelnikom 
głębokiego ich przeżycia, odkrycia 
na nowo tajemnic, które w tych dniach 
obecne są w znakach liturgicznych. Niech 
wejście w tajemnicę paschalną poprowadzi 
nas wszystkich wprost do tajemnicy 
najważniejszej: Zmartwychwstania 
Pańskiego.

o. Ireneusz Sajewicz MI
kamilianin

Krok w stronę tajemnicy Sukcesy 
językowe 
uczniów

W 2017 roku dwie gimnazjalistki 
z Łącznikapo raz kolejny odniosły 

sukcesy na konkursach na szczeblu woje-
wódzkim. Wiktoria Ernst na wojewódzkim 
etapie konkursu z języka niemieckiego 
yajęła IV miejsce, natomiast jej szkolna 
koleżanka została laureatką Wojewódz-
kiego Dyktanda w Języku Niemieckim. 
Nauczycielką języka niemieckiego 
w  łącznickim gimnazjum jest Dorota 
Haberecht. Rozmowę z laureatkami i ich 
nauczycielką zamieścimy w  kolejnym 
wydaniu gazety. Na zdjęciach laureatki 
ze swoją nauczycielką.
 Informujemy również, że uczennica 
gimnazjum w Łączniku Magdalena Pre-
usner w marcowym konkursie poetyckim 
w języku polskim na szczeblu powiatowym 
zajęła I miejsce. Wszystkim laureatkom 
konkursowych zmagań gratulujemy. 

Laureaci 
konkursu poezji 

niemieckiej
Podstawówka:
klasy 1-3
 I Diana Kycia ZSP w Białej, filia Śmicz
II Nataly Robotta – ZSP w Łączniku
III Maik Rieger – ZSP w Białej
III Jan Miczka – ZSP w Łączniku
wyróżnienie – Kewin Famulla – NSP 
w Grabinie

klasy 4-6
I Emilia Bierek – ZSP w Łączniku
I Michał Spyra – ZSP w Łączniku
II Kamil Uliczka – ZSP w Białej
III Marlena Cholewa – ZSP w Białej

Gimnazjum:
I Emilia Sajonz – PG w Białej
II Wiktoria Ernst – PG w Łączniku
III Patryk Bieniek – PG w Białej

Kampania w DFK 
zakończona

Po zakończeniu zebrań w kołach 
DFK 7 marca w Krobuszu odbyło 

się zebranie sprawozdawcze Zarządu 
Miejsko - Gminnego Towarzystwa 
Społeczno - Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim, na którym podsumo-
wano roczną pracę organizacji. Do spraw 
poruszonych na zebraniu nawiążemy 
w następnym wydaniu gazety.
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Turniej wiedzy pożarniczejPierwszy dzień wiosny

W słynny od lat Dzień Wagaro-
wicza (a więc 21 marca) żad-
nemu uczniowi klas IV–VI nie 

wpadło do głowy, aby iść na wagary!

 W tym dniu nauczyciele języka niemiec-
kiego (Herbert Teichmann, Kamila Fojcik-
Garbowska, Kornelia Markowska) oraz 
nauczycielki języka angielskiego (Jolanta 
Samitowska i Dorota Smolska) przygoto-
wali szereg atrakcji związanych z posługi-
waniem się językiem obcym, jak również 
znajomością kultury, tradycji i historii kra-
jów anglo- i niemieckojęzycznych.
 Dzień językowy w naszej szkole przebiegał 
pod hasłem „Kolej na języki”. Pierwszym miej-
scem, jakie odwiedzili uczniowie, była stacja 
„Apel”, gdzie młodzież miała okazję zapoznać 
się z najsławniejszymi zabytkami Wielkiej 
Brytanii i Niemiec, uczestniczyć w angiel-
skim śniadaniu oraz składać zamówienie 
na słynną niemiecką sałatkę ziemniaczaną. 
Na tej stacji przedstawiono również szereg 
ciekawostek oraz zapoznano uczniów z regu-
laminem i planem całego dnia językowego.
 Na stacji „Stadion narodowy” ucznio-
wie przebrani w stroje narodowe poszcze-
gólnych państw rozegrali mecze piłki noż-
nej. Zabawy było co niemiara, zaś ocenie 
podlegały stroje, gadżety oraz kibicowa-
nie i zachęcanie do gry.
 Stacja „Piosenka, scenka i quiz” była 

wyzwaniem dla miłośników lekcji angiel-
skiego i niemieckiego. Przedstawiciele 
poszczególnych klas śpiewali piosenki w obu 
tych językach. Ulubienicą uczniów była Mar-
garet, której piosenki najczęściej wybierano.
 Scenki rodzajowe przedstawione po pio-
sence ukazywały wizytę u lekarza, w kinie, 
czy restauracji. Uczniowie mieli okazję 
pochwalić się doskonałą znajomością języ-
ków, robiąc zakupy, oprowadzając po domu 
lub przeprowadzając wywiad. Trzecim eta-
pem był quiz wiedzy o krajach anglo- i nie-
mieckojęzycznych, gdzie uczniowie loso-
wali pytania i odpowiadali na nie.
 Ostatnią, czwartą stacją, którą odwiedziła 
nasza młodzież, była stacja „Plakat”. Ucznio-
wie przygotowali tutaj plakaty dotyczące sław-
nych pisarzy, a także kuchni, muzyki, zabyt-
ków, dyscyplin sportowych, znanych polity-
ków i artystów z wybranych krajów.
 Na wszystkich stacjach zabawa była bar-
dzo udana, a uczniowie chętnie uczestniczyli 
w wyznaczonych dla nich zadaniach. Jesteśmy 
dumni z naszych podopiecznych, że tak pięk-
nie posługiwali się językami obcymi. Szcze-
gólne gratulacje należą się klasie IVb, która 
zwyciężyła w całym turnieju oraz laureatom 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego: uczniom Rolandowi Sollochowi i Oli-
vierowi Torce, którzy w tym dniu odebrali 
(z rąk pana Herberta Teichmanna) dyplomy.

Jolanta Samitowska

czyli „Kolej na języki” w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej 17 marca w Białej odbyły się eliminacje 
Gminnego Konkursu Wiedzy Po-

żarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Zgłoszono uczniów w dwóch kategoriach 
wiekowych – szkoły podstawowe i gim-
nazjaliści. 
 Konkurs przeprowadzony został 
w dwóch etapach – pisemnym i ustnym. 
Komisja przyznała (w  kategorii szkół 

podstawowych): I  miejsce Łukaszowi 
Brechmerowi (z  Białej), II miejsce 
Weronice Puchale (również z Białej), III 
miejsce Gabrieli Miczce (z Łącznika). 
W kategorii gimnazjalistów trzy pierwsze 
miejsce zdobyli uczniowie gimnazjum 
w Białej. Zwyciężył Piotr Brajer (przed 
Pawłem Brajerem i Marcelem Mokrym).

4 kwietnia odbył się konkurs 
kroszonkarski dla szkół. Wy-
konane ozdoby świąteczne 

oceniało jury w składzie: Renata 
Szneiweis, Iwona Pissarczyk i Elż-
bieta Grocholska.
Laureaci:
Szkoły podstawowe:
1. Wiktoria Pissarczyk – SP Radostynia
2. Emilia Latus – SP Radostynia
3. Oliwia Latus – SP Radostynia

 
Gimnazja:
1. Magdalena Gnielka – PB Biała
2. Karolina Nowak – PG Łącznik 
2. Julia Luszczyk – PG Biała
3. Iwona Zając – PG Biała
3. Kinga Heda – PG Biała
 
Wyróżnienia: Wanessa Przyklenk, 
Weronika Mocha, Wiktoria Heda  – 
wszystkie PG Biała

Gminny Konkurs
Kroszonkarski
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dokończenie ze str 1

dokończenie ze str 1W czasie pobytu członkowie 
naszej delegacji rozma-
wiali z kilkoma osobami, 

poznanymi wcześniej, odwiedzili 
dom Josefa Bonczka – inicja-
tora zawarcia partnerstwa, byłego 
mieszkańca Białej zasłużonego dla 
naszej gminy. Spotkali się również 
z pracownikami Urzędu w Marien-
heide, w sobotę 18 marca nasza 

delegacja zwiedziła niemiecką Ko-
lonię. Odbyły się również spotka-
nia z władzami, na których wska-
zywano na potrzebę dalszego za-
cieśnienia współpracy pomiędzy 
obu partnerskimi miastami. Go-
ście zostali zaproszeni w więk-
szej grupie na kolejne obchody 
jubileuszowe, które odbędą się 
17 września.

Z przyjacielską wizytą Adamant Dance Studio
mistrzami Polski

Formację Gold Stars reprezentowali 
w  tym roku: Wiktoria Batel, Mar-

kus Gonsior, Karolina Dapa, Dominika 
i Patrycja Zelasko, Wiktoria Horbacz, Oli-
via Poremba, Nikola Białek, Julia Kacz-
marczyk, Wiktoria Larysz, Aleksandra 
Poremba i Aleksandra Gaszyńska; nato-
miast grupę Little Stars: Milena Apostel, 
Agnieszka Walczyk, Nadia Szczepańska, 
Eliza Podgórni, Alicja Czereba, Nata-
lia Jankowska, Oliwia Prębska, Emilia 
Jeleń, Urszula Rogowska, Bianka Bie-
luta, Milena Cieślińska i Wiktoria Pissar-
czyk. Wszyscy mistrzowie i wicemistrzo-
wie Polski uzyskali awans do Mistrzostw 
Europy, które odbędą się w Pradze. Przed 
nami kolejne Mistrzostwa Polski Che-
erdance – tym razem federacji PSCh, 
które odbędą się w Łochowie. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy nas wspierali, 
a  szczególnie naszym sponsorom: fir-
mie Ustronianka, Bankowi Spódziel-
czemu z  Białej oraz Gminnemu Cen-
trum Kultury w Białej. Serdecznie dzię-
kujemy i prosimy o trzymanie kciuków 
podczas kolejnych zmagań.

Świąteczny czas 
niech będzie dla 

wszystkich Czytelników 
okresem wiary, nadziei 

i serdeczności
- tego życzy

Redakcja 
„Panoramy 
Bialskiej”
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Rewitalizacja bialskiego rynku

Będzie Centrum 
Integracji

W ramach rewitalizacji centrum 
Białej planuje się przeprowa-
dzenie remontu obiektu po 

byłym kościele ewangelickim przy 
ul. Kościuszki. W wyremontowanym 
obiekcie planowane jest powstanie 
Centrum Integracji wraz z Gminną 
Biblioteką obecnie mieszczącą się 
w budynku przy ul. Prudnickiej.

W ramach rewitalizacji bial-
skiego Rynku powstanie 
nowa przestrzeń na pły-

cie Rynku wraz z nowym syste-
mem komunikacyjnym, pole-
gająca na dwustronnym ruchu 
drogowym w kierunku ul. Prud-
nickiej i wzdłuż ul. Armii Ludo-
wej. Wyznaczone zostaną nowe 
miejsca parkingowe. Powsta-
nie ogólnodostępna przestrzeń 
publiczna, która wyposażona 
zostanie w miejsca do wypo-
czynku i rekreacji, oświetlenie 
uliczne i zieleń miejska. Wy-
znaczone zostaną nowe miej-
sca parkingowe. Rozważane 
będzie zainstalowanie na par-
kingach na Rynku parkome-
trów. Planowane jest pokrycie 
nawierzchni Rynku płytami be-
tonowymi o wymiarach 80 x 
80 cm. Centrum miasta będzie 
spełniało rolę wypoczynku i in-
tegracji. W centralnym punkcie 
Rynku ma zostać zbudowana 
fontanna. Przy ulicach przyle-
głych do Rynku powstaną ko-
lejne parkingi. Między innymi 
na obecnym placu zabaw, który 
zostanie przeniesiony na ul. Pru-
dnicką (na plac za siedzibą OPS). 
Bez wprowadzenia wymienio-
nych zmian projekt nie otrzyma 
dofinansowania w ramach środ-
ków na rewitalizację. Do zagad-
nień tych, bardziej szczegó-
łowych nawiążemy w jednym 
z kolejnych wydań gazety. 
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Informacja z monitoringu strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2015–2016

Rada Miejska w  Białej, 14 li-
stopada 2014 r., Uchwałą nr 
X X XIV. 387. 2014,  prz y ję ła 

do realizacji Strategię Rozwoju Gminy 
na lata 2014–2020 z perspektywą 
do roku 2025.

 Stanowi ona dokument planistyczny 
będący narzędziem stymulowania i  pro-
jektowania rozwoju gminy – opracowane 
zostały założenia strategiczne oraz cele roz-
wojowe, podporządkowane naczelnej wizji 
dokumentu: „Gmina Biała – obszar z funk-
cjonalnymi rozwiązaniami poprawiającymi 
byt mieszkańców promujący rozwój i inno-
wacje związane z  tradycyjnymi branżami 
gospodarki oraz zielone miejsca pracy”.
 Dla osiągnięcia założonych w  strate-
gii celów działania prowadzone na terenie 
gminy Biała (przez samorząd gminy oraz 
jego jednostki organizacyjne) obejmują 
przedsięwzięcia sklasyfikowane tematycz-
nie i ukierunkowane na wzmocnienie roz-
woju gospodarczego gminy oraz jej zrów-
noważony rozwój.
 Monitoring strategii to działania pole-
gające na zbieraniu i  przetwarzaniu, 
na potrzeby zarządzania strategicznego, 
informacji w  zakresie rzeczowo-finanso-
wego wykonania przedsięwzięć w ramach 
celów i zadań strategicznych oraz osiągnię-
cia wskaźników ich rezultatu.
 Dla realizacji określonych części planu 
strategicznego opracowane zostały pro-
gramy skupiające się na konkretnych spra-
wach. To realizacje w krótszym horyzon-
cie czasowym (od 2 do 4 lat), z uwzględ-
nieniem przewidywanych kosztów zada-
nia, źródeł finansowania.

 Realizacja wybranych celów strategicz-
nych przyjętych niniejszą uchwałą przed-
stawia się następująco:

Cel strategiczny nr 1 – Stworzenie warunków 
do zwiększenia liczby mieszkańców gminy
Cel operacyjny 1.1 – Rozwój zasobów tkanki 
mieszkaniowej oraz działek budowlanych
Działanie inwestycyjne 1.1.1 Sprzedaż zaso-
bów komunalnych obecnych i pozyskanych 
na rynku wtórnym nieruchomości
 W 2015 r. zbyto 1 budynek z 6 lokalami 
mieszkalnymi, a w 2016 r. – 2 budynki z 7 
lokalami mieszkalnymi. Ponadto w 2016 r. 
nabyto 2 nieruchomości zabudowane i prze-
znaczone na cele mieszkaniowe.
 W okresie od 1.01.2015 do 31.12.2016 
zbyto 13 lokali mieszkalnych i 3 budynki 
mieszkalne. Sprzedaż lokali i  budynków 
stanowiących mienie komunalne nastą-
piła na rzecz ich dotychczasowych najem-
ców. W wyniku tych sprzedaży nie nastąpił 
wzrost liczby mieszkańców, jednak sprzedaż 
mieszkań dotychczasowym najemcom spo-
wodowała, że nabywcy nieruchomości lub 
ich następcy prawni przywiązali się do miej-
sca swojego dotychczasowego pobytu.
 Gmina nie sprzedawała działek gruntu 
przeznaczonych pod zabudowę jednoro-
dzinną z  powodu braku działek o  takim 
charakterze w zasobach komunalnych oraz 
braku możliwości pozyskania tego rodzaju 
działek na rynku wtórnym.

Cel operacyjny 1.3 – Wsparcie rodzin 
z małymi dziećmi oraz seniorów
Działanie inwestycyjne 1.3.2 – Aranżowanie 
przestrzeni publicznej zgodnie z oczekiwa-
niami grup mieszkańców na danym terenie
 W latach 2015–2016 utworzono 3 nowe 
tereny zielone (Pogórze, Gostomia i Grabina) 
– koszt: 10.652,00 zł. Zmodernizowano 3 
tereny sportowe i  rekreacyjne (Chrzelice, 

Laskowiec, Pogórze) – koszt: 49.031.35 zł. 
Złożono do Urzędu Marszałkowskiego w 2015 
i 2016 r. łącznie 164 wnioski, na podstawie 
których wdano 351 Opolskich Kart Rodziny 
i Seniora. Grupa emerytów w 2015 r. uczest-
niczyła w targach senioralnych w Opolu.

Cel strategiczny nr 2 – Wspieranie lokal-
nej aktywności gospodarczej i społecznej
Cel operacyjny 2.2 – Rozwój małej przed-
siębiorczości
Działanie inwestycyjne 2.2.3 – Dostosowa-
nie wyznaczonego obszaru miasta do orga-
nizacji eko-targów
 Na zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Biała – 
wyznaczenie terenów pod miejsca targowe 
w 2016 r. – wydatkowano 21.525,00 zł.

Działanie inwestycyjne 2.2.4 – Budowa 
małej infrastruktury turystycznej na obec-
nych i tworzonych trasach rekreacyjnych
 Na wyznaczenie miejsca dla podróżnych 
przy wjeździe do Białej i ścieżce rowerowej 
– parkingi, ławki, zieleń – I etap: dokumen-
tacja (realizacja w 2017 r.); w okresie reali-
zacji do 2018 r. przewiduje się wydatkowa-
nie brutto 365.147,00 zł.

Działanie społeczne 2.2.6 – Promocja tere-
nów Bialskiego Obszaru Rozwoju Gospo-
darczego (BORG)
 W celu pozyskiwania inwestorów, w tym 
również zagranicznych, inicjowano wiele 
form promocji, głównie poprzez bezpośred-
nie kontakty i wizyty przedstawicieli różnych 
firm, z którymi były prowadzone rozmowy.
Tereny inwestycyjne wchodzące w  skład 
Bialskiego Obszaru Rozwoju Gospodarki 
były promowane na witrynie internetowej 
gminy Biała www.biala.gmina.pl, jednakże 
z  uwagi na zmiany własności oraz poja-
wienie się nowych inwestycji, znajdują się 
na etapie aktualizacji.
 Ponadto istnieje ścisła współpraca z Opol-
skim Centrum Rozwoju Gospodarczego 
(OCRG) – jednostką organizacyjną powołaną 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego. Organizacja ta działa na rzecz 
rozwoju Opolszczyzny, wspiera nie tylko 
przedsiębiorców, ale też samorządy lokalne; 
organizuje również przedsięwzięcia regio-
nalne. W ostatnim czasie przekazano przed-
stawicielom OCRG pełną dokumentację doty-
czącą 6 terenów inwestycyjnych położonych 
na terenie gminy Biała, wraz z nieruchomo-
ściami. Niniejsze oferty inwestycyjne zostały 
umieszczone w bazie danych udostępnianej 
potencjalnym inwestorom.
 W  ramach tworzenia warunków dla 
nowych inwestycji gospodarczych i  zago-
spodarowania wolnych obiektów duży 
nacisk położony został na opracowywanie 
nowych i  aktualizację istniejących miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. W omawianym okresie uchwa-
lono i zatwierdzono MPZP dla miejscowo-
ści Pogórze, Gostomia i Chrzelice. Posiadane 
plany zagospodarowania pozwalają na szyb-
kie załatwianie spraw związanych z inwesto-
waniem na naszym terenie. Ponadto sprawy 
wnoszone przez zainteresowanych załatwiane 
są – w miarę możliwości – bardzo szybko, 
ku zadowoleniu osób starających się o wyda-
nie decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu.
 Poza tym, wychodząc naprzeciw potrze-
bom inwestorów, przyjęto Uchwałę nr 
XVII.169.2016 Rady Miejskiej w  Białej, 
z 29 września 2016 r., w sprawie zwolnień 
z podatku od nieruchomości stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną przezna-
czoną dla małych, średnich i dużych przed-

siębiorców prowadzących działalność gospo-
darczą na terenie gminy Biała.

Cel operacyjny 2.3 – Promocja Odnawial-
nych Źródeł Energii (OZE)
Działanie społeczne 2.3.6 – Prowadzenie 
kampanii promocyjnych i informacyjnych
 W  latach 2015–2016 Gmina Biała 
uczestniczyła w  „Programie dofinanso-
wania zakupu i montażu odnawialnych 
źródeł energii ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu” – zwanym „PRO-
SUMENTEM OPOLSKIM”.
 Informacje dotyczące ww. programu 
były publikowane na stronie internetowej 
gminy Biała www.biala.gmina.pl, nato-
miast zainteresowani mieszkańcy otrzy-
mywali informacje bezpośrednio od pra-
cowników tut. urzędu.

Cel strategiczny nr 3 – Rozwój przestrzeni 
publicznych gminy Biała
Cel operacyjny 3.1 – Aranżacja przestrzeni 
publicznych
Działanie inwestycyjne 3.1.1 – Przebudowa, 
modernizacje, budowa miejsc publicznych
 W latach 2015–2016 na place zabaw, siłow-
nie zewnętrzne (prace budowlane, remonty 
i doposażenie) w 9 sołectwach wydatkowano 
łącznie 81.135,74 zł.
 Na wyposażenie placu zabaw w  Miło-
wicach (9.289,86 zł), Brzeźnicy (1.800 zł), 
Laskowcu (12.096,45 zł), Ligocie Bialskiej 
(14.266,77 zł). Na zagospodarowanie i wypo-
sażenie terenu rekreacyjnego w Radostyni 
(4.000 zł), na remont placu zabaw Chrze-
licach (10.000 zł), na doposażenie placu 
zabaw w Nowej Wsi Prudnickiej (4.500 zł), 
na utworzenie siłowni zewnętrznej w Śmi-
czu (17.251,06 zł) i Grabinie (7.931,60 zł).
 Na zagospodarowanie i wyposażenie tere-
nów gminnych rekreacyjno-sportowych 
w sołectwach w  latach 2015–2016 wydat-
kowano łącznie 407.077,21 zł.
 Środki te zostaną wykorzystane na: 
wyposażenie terenów rekreacyjno-sporto-
wych w Chrzelicach (11.275,55 zł), Brzeź-
nicy (4.300 zł), Radostyni (16.840,27 zł), 
na zagospodarowanie terenów przy świe-
tlicy w Nowej Wsi Prudnickiej (7.000 zł), 
przy przedszkolu w Solcu (75.435,21 zł), przy 
szkole w Gostomi (26.361,24 zł), na wykona-
nie ogrodzenia przy placu zabaw w Olbrach-
cicach (6.949,40 zł), na rozbudowę placu 
rekreacyjno-sportowego w  Pogórzu 
(46.607,33 zł), na utwardzenie placu pod 
namiot biesiadny i zakup piłkochwytu w Śmi-
czu (13.527,70 zł) oraz na budowę altan 
w Olbrachcicach (11.877,24 zł), Laskowcu 
(8.500 zł) i Chrzelicach (3.806,02 zł).
 Na remonty dróg polnych w sołectwach 
w latach 2015–2016 wydatkowano łącznie 
122.620.96 zł.
 Remonty dróg polnych zaplanowane 
do wykonania w ostatnich dwóch latach: 
w Czartowicach (17.788,26 zł), w Dębinie 
(16.620,81 zł), we Frąckach (1.100 zł), w Gra-
binie (1.500 zł), w Mokrej (1.000 zł), w Pogó-
rzu (1.400 zł), w Prężynie (3.000 zł), w Rado-
styni (2.000 zł), w Wasiłowicach (11.296,33 zł), 
w Białej – Przedmieście (2.827,44 zł), w Bro-
wińcu Polskim (9.701,14 zł), w  Dębinie 
(8,094,10 zł), w Gostomi (1.000), w Nowej 
Wsi Prudnickiej (3.000 zł), w  Olbrach-
cicach (2.500 zł), w  Prężynie (1.200 zł), 
w  Rostkowicach (11.827,82 zł), w  Solcu 
(1.851,96 zł), w Śmiczu (2.200 zł), w Wasiło-
wicach (5.000 zł), w Ogierniczu (18.007,20 zł), 
na dokończenie budowy drogi gminnej 
w Żabniku (14,000 zł).
 Na budowy i przebudowy dróg gminnych 
w latach 2015–2016 wydatkowano: na prze-

budowę drogi transportu rolnego w Chrzeli-
cach: 267.468,63 zł, w Wilkowie: 340.192,23 zł; 
na przebudowy ulic –Wodociągowej w Białej: 
424.939 zł i ul. Nowej w Łączniku: 81.000 zł.

Działanie inwestycyjne 3.1.2 – Rewitali-
zacja zabytków
 W ramach tych zadań w 2014 roku doko-
nano: przebudowy budynku na Placu Zam-
kowym w Białej (kosztem 347.814 zł), spo-
rządzono dokumentację na przebudowę 
budynku przy ul. 1-go Maja 36 (200.000 zł) 
oraz dokumentację na przebudowę budynku 
przy ul. 1–go maja 44 (340.000 zł).

Działanie społeczne 3.1.3 – Budowa dróg 
rowerowych
 W  tym zakresie przewidziano I  etap 
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opol-
skiej w Białej (w ramach PROW) – 0,7 km 
(316.000 zł). W II etapie budowy – w latach 
2016–2018 – długość 1,0 km – przeznaczy 
się na realizację zadania 144.000 zł. Prze-
widziana jest budowa – do 2020 r. – ścieżki 
rowerowej o długości 6,5 km, wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 414 (Dębina – granica gminy).

Cel strategiczny nr 4 – Wypromowanie 
marki „Gmina Biała”
Cel operacyjny 4.1 – Prowadzenie sys-
tematycznych działań informacyjnych 
i promocyjnych
 Działanie społeczne 4.1.1 – Prowadzenie 
profilu gminy w mediach społecznościowych
 W roku 2015 zostało założone konto gminy 
Biała na portalu społecznościowym Face-
book, na którym publikowane są bieżące 
informacje istotne dla mieszkańców zarówno 
gminy Biała, jak i regionu. Podobny profil 
prowadzi Gminne Centrum Kultury w Bia-
łej, które skutecznie promuje i rozpowszech-
nia nie tylko wydarzenia kulturalne mające 
miejsce na terenie gminy Biała, ale również 
działalność społeczną skierowaną do ama-
torskich zespołów artystycznych oraz róż-
nych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów.

Cel operacyjny 4.2 – Organizacja imprez 
wyróżniających obszar w regionie
Działanie społeczne 4.2.2 – Organizacja 
nowych wydarzeń: eko-targów, jarmarków 
promujących lokalne zasoby (np. cukiernic-
two); targów staroci itp.
1.  Bialski Pchli Targ – impreza odbyła się 

w  trzech odsłonach, na parkingu przy 
kościele parafialnym w Białej (16 kwiet-
nia, 25 czerwca, 20 sierpnia 2016). Śred-
nia liczba osób, które rezerwowały miejsca 
handlowe, wynosi 10. Sprzedawano uży-
waną odzież, obuwie, zabawki dziecięce, 
sprzęt ogrodowy, książki, bibeloty, biżu-
terię, rowery, obrazy, porcelanę, firany. 
Za rezerwację miejsc handlowych nie 
pobierano opłat. Koszty organizacji przed-
sięwzięcia objęły tylko promocję w postaci 
plakatów reklamowych – 750 zł.

2.  Kiermasz mikołajkowy i rozświetlenie cho-
inki – kiermasz mikołajkowy odbył się 4 
grudnia 2016 w sali gimnastycznej Publicz-
nego Gimnazjum w Białej, można było 
nabyć ozdoby i stroiki świąteczne, pier-
niczki oraz słodkości. Wszystko okraszone 
było występami artystycznymi uczniów 
tejże szkoły. Następnie impreza przenio-
sła się do Rynku, gdzie burmistrz Białej 
dokonał uroczystego rozświetlenia cho-
inki, dodatkowymi atrakcjami były: pokaz 
fajerwerków oraz teatr ognia. Wydarzenie 
zorganizowano w kwocie 9.527 zł

Aleksandra Sokołowska
kierownik Referatu gospodarki

komunalnej i zamówień publicznych
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50 lat z poezją
31 marca w Gminnym Centrum 

Kultury w Białej odbyło się 
uroczyste spotkanie z poetą 

Tadeuszem Soroczyńskim, z okazji 
50-lecia twórczości.

 Tadeusz Soroczyński – znany jest wielu 
mieszkańcom naszej gminy, nie tylko lokal-
nym poetom. Urodził się 29 stycznia 1942 
roku w Busku nad Bugiem. Od 1945 r. mieszka 
na Śląsku Opolskim, od kilkunastu lat w Prę-
żynce. Z wykształcenia jest nauczycielem, 
od wielu lat pasjonuje się animacją kultury. 
Członek Związku Literatów Polskich i Górno-
śląskiego Towarzystwa Literackiego w Kato-
wicach. Znany na Opolszczyźnie działacz spo-
łeczny ruchu kulturalnego, gorący rzecznik 
spraw Polaków na Zaolziu.
 Debiutował w 1961 r. wierszem „Słowo” 
na łamach „Trybuny Opolskiej”. Drukował 
w pismach społeczno-kulturalnych i literac-
kich, a także almanachach i innych wydaw-
nictwach. Wielokrotnie nagradzany i odzna-
czany za działalność społeczno-kulturalną.
 Trzykrotny laureat „Złotej Strzechy” – kon-
kursu literackiego Raciborskich Dni Litera-
tury. W 1987 r. otrzymał pierwszą nagrodę 
w konkursie Nauczycielskiego Klubu Literac-
kiego w Opolu. Dwukrotny laureat Nagrody 
Literackiej „Głosu Nauczycielskiego”. W 1999 
r, otrzymał główną nagrodę w III Ogólno-
polskim Konkursie Poetyckim im. Stani-
sława Czernika. W 1990 r. został uhonoro-
wany Nagrodą Artystyczną Wojewody Opol-
skiego, a  także Nagrodą Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego (2000 r.) oraz Nagrodą 
Literacką im. Marka Jodłowskiego za war-
tości artystyczne piękna i moralnego prze-
słania w  40-letnich dokonaniach poetyc-
kich (2001 r.). Wydał siedemnaście tomików 
poetyckich. Znaczące miejsce w jego twórczo-
ści zajmuje przyroda. Dwa pierwsze zbiory 
noszą tytuły „Bliżej sadu” i „Daruję ci sad”.
 W Opolu Tadeusz Soroczyński pracował 
między innymi jako dyrektor Wydziału 
Kultury Urzędu Wojewódzkiego, był także 
sekretarzem Opolskiego Towarzystwa Kul-
turalno-Oświatowego.
 Spotkanie w Białej i rozmowę z jubilatem 
prowadziła Elżbieta Malik. Tadeusz Soroczyń-
ski poinformował również, że wiele zawdzię-

Tadeusz Soroczyński

Pr agną łem  zamieszkać 
w muzyce

Pragnąłem zamieszkać w muzyce
jak pszczoły wśród kwiatów
w południe grać ludziom
na flecie z trawy
zieloną kantatę wiatru

Podniosłem klucz porzucony
na wiolinowych ścieżkach
tylko otworzyć nuty
wejść do ogrodu dźwięków

Ale nie mogę iść dalej
droga ugrzęzła w słuchu
urywa się jak struna
w skrzypcach rzeźbionych
melodią

Nikt na mnie tam nie czeka
stoi drzewo bezlistne
smyk do którego przytroczę
swój ból.

cza swojej żonie Marii, która pomaga mu – 
ze względu na stan zdrowia – w pracy literac-
kiej. Wśród obecnych na spotkaniu znaleźli 
się miejscowi twórcy: Anna i Piotr Myszyń-
scy, Teresa i Witold Hreczaniukowie, ks. Man-
fred Słaboń, przedstawiciele środowisk twór-
czych z Nysy i Prudnika. Niektórzy z nich 
ciepło wspominali kontakty z Tadeuszem, 
jego dobre rady, pomoc i życzliwość.
 Obecna była także grupa młodzieży gim-
nazjalnej z Białej. Spotkanie upłynęło w cie-
płej i serdecznej atmosferze. Nasi twórcy 
odczytali wybrane utwory poety, on sam – 
niektóre z nich. Spotkanie uświetnili wystę-
pami: solistka Agata Bajorek oraz gitarzy-
sta Stanisław Michałowski.
 W czasie spotkania jubilat stwierdził m.in. 
że poezja jest dla niego śpiewem. Poniżej 
zamieszczamy jego wiersz „Pragnąłem 
zamieszkać w muzyce”.

Ryszard Nowak

W  dniu 17 marca w  Gmin-
nym Centrum Kultury w Bia-
łej została otwarta wystawa 

pt: „Kroszonki Opolskie” ze zbiorów 
udostępnionych przez Muzeum Wsi 
Opolskiej.

 Otwarciu wystawy towarzyszył 
wykład prowadzony przez Izabelę 
Jasińską z Muzeum Śląska Opolskie-
go i  jej męża Bogdana Jasińskiego 
z Muzeum Wsi Opolskiej.
 Opowiadali oni o  kroszonkach 
opolskich, kunsztownie zdobionych 
jajkach wielkanocnych, które są jed-
nym z najbardziej rozpoznawalnych 
wyrobów regionalnych.
 Najstarszą metodą zdobniczą jajka 
wielkanocnego na Śląsku Opolskim 
jest technika batikowa (XVIII-XIX).
 Opolskie kroszonki i pisanki sta-
nowią nieodłączny element tradycji 
naszego regionu.
 Dawniej używane barwniki do ich 
malowania były naturalne np. wywar 
z łupin cebuli, ozimin, buraka, itp.
 Nazwy jaj wielkanocnych w Polsce 
pochodzą od sposobu ich barwienia 
i  zdobienia: kraszanki, kroszonki 

– zdobione techniką rytowniczą, 
pochodzą od krasyczerwieni, urody, 
pierwotne jajka bowiem barwiono 
na kolor czerwony pisanki, zdobione 
„pisane” woskiem – technika batikowa 
oklejanki, tradycyjnie wykonane 
poprzez naniesienie ornamentu 
na kolorowe jajko z rdzenia sitowia.
 Obecnie często jajko oklejane jest 
pasmanterią ozdobną, cekinami, 
koralikami, itp.
 Pod bardzo zróżnicowaną kolorysty-
ką i ornamentyką pisanek i kroszonek 
kryją się nadal symboliczne znaczenia 
– niezmienne od setek lat- takie jak 
pojęcie szczęścia, miłości, zdrowia, 
szacunku, spełnienia marzeń itp. Ten 
szczególny język znaczeń ukształtował 
się w związku ze zwyczajem obda-
rowywania bliskich osób w okresie 
Wielkanocy malowanymi i zdobionymi 
jajkami.

 Wystawę „Kroszonki Opolskie” 
można oglądać do 30 kwietnia 2017r. 
w Gminnym Centrum Kultury w Białej.

Agnieszka Zuziak

Wystawa kroszonek
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Serdeczne podziękowania sąsiadom, znajomym, przyjaciołom 
oraz pracownikom Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 

wyrazy współczucia i udział w uroczystości pogrzebowej
Śp. MARIANA DUTKA

składają
żona i córki z rodzinami

"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutki, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze”

Księdzu Andrzejowi Czekańskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci MAMY
składają 

pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej

Józef Sokoll ur.1932 r., zm. 26.03.2017 r., zam. Łącznik
Maria Pintak ur.1924 r., zm. 27.03.2017 r., zam. Kolowice

W dniu 3 kwietnia 2017r w Bia-
łej odbył się gminny etap 
Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym. Celem turnieju jest poprawa 
stanu bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, a w tym bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży szkolnej.

 Rywalizacja odbywała się w dwóch 
kategoriach wiekowych: osobno dla 
uczniów gimnazjów i osobno dla uczniów 
szkół podstawowych. W turnieju wzięły 
udział drużyny ze szkół podstawowych 
i gimnazjów w Białej i Łączniku.
 Rywalizacja polegała na wykazaniu się 
wiedzą z zakresu znajomości przepisów 
dotyczących ruchu drogowego oraz udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
a także na zaprezentowaniu umiejętności 
jazdy na rowerze po torze przeszkód.

 W  kategorii szkół gimnazjalnych 
I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum 
w  Białej natomiast w  kategorii szkół 
podstawowych I miejsce zajęła Publiczna 
Szkoła Podstawowa w  Białej. Obie te 
szkoły zakwalifikowały się do etapu 
powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 W konkurencji indywidualnej wśród 
uczniów gimnazjów I miejse zajął Fabian 
Solloch, II miejsce Paweł Brajer III 
miejsce Rafał Brylka. W  konkurencji 
indywidualnej wśród uczniów szkół 
podstawowych I miejsce zajęła Manuela 
Woehl, II miejsce Emilia Czaja, III miejsce 
Łukasz Brehmer.
 Zwycięskim drużynom życzymy 
dalszych sukcesów w kolejnych etapach 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym.

Dorota Brajer

Turniej bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu w Białej
- w pobliżu kościoła (odzież damska, bielizna, tuniki, sukienki)

Zapraszamy w godzinach 900 – 1600

Przebudowa dróg
Trwają prace w zakresie 

przebudowy drogi powia-
towej na odcinku Górka 

Prudnicka – Pogórze. W 2018 
roku kosztem 5.300.000 zł 
planowana jest przebudowa 
drogi na odcinku Biała – Górka 
Prudnicka. Powiat planuje zło-
żyć wniosek o dofinansowa-
nie zadania w ramach środ-
ków z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych, 
gdzie dofinansowanie stanowi 
50% kosztów. Wkład gminy 
będzie wynosić 1.325.000 zł 
Zadanie planowane jest do re-
alizacji w 2018 roku, planuje 
się, aby oszczędności z prze-
targów na inwestycjach w na-
stępnym roku przeznaczyć 
na ten cel.
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

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

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

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

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na ratyCHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

Regeneracja wyrobów z pierza
Pranie i czyszczenie kołder

Krzyżkowice 50, 48-231 Lubrza
tel. 77/4360988, kom. 608769437
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Pomoc dla
Michałka Zoń

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

Michałek urodził się z wadą serca (tetralogia Fallota) oraz zwężeniem 
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 rozwi-
jał się prawidłowo był wesołym 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 rehabilitacji. Osoby którym nie jest 
obojętny los Michałka prosimy o przekazanie swojego 1% podatku.
Za okazaną pomoc z góry dziękujemy - Rodzice Michałka zonania@onet.pl

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” KRS 0005 2038.

OSP Biała

Es war einmal
ein Ei.

Es wolte schöner
sein.

Es fühlte sich so 
schwch…

s fühlte sich so
 blass…

Sich sonnen darf 
es nicht!

Darf tragen kein
Gewicht!

Es dachte sich
OK.

Jezt hat es ‘ne
Idee.

Ein Osterei zu
sein,

wird wunderbar und
fein!

Es färbte sich auf
grün,

jetzt ist es wunder - 
schön!

Doch plötzlich
ungeschikt…

macht die Schale
knick!

Da steht ein Kücken – 
grün!

Ist das jezt wunder – 
schön?

„OSTEREI…JEI, JEI…”

WÖRTEROSTEREI
Finde alle zehn Wörter – jede 

Richtung kann möglich sein; von 
rechts nach links, von links nach rechts, 

von oben nach unten, von unten 
nach oben.

Viel Spaß!


