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Duet Adamant Dance Studio awansował do Mistrzostw Europy!
 W dniach 15-16 marca 2014 odbyły się kolejne Mistrzostwa Polski Cheerleaders tym razem 
w Łochowie. Był to dla nas siódmy start w tej imprezie. Zaczęliśmy z rozmachem – nasz duet 
Natalia Mazurkiewicz i Markus Gonsior wywalczyli brąz oraz awans do mistrzostw europy.
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Awans tancerzy
do mistrzostw Europy

Niech Święta Wielkanocne upłyną w świątecznym, 
wiosennym ciepłym nastroju, staną się okazją 
do rodzinnych spotkań, przyniosą wiele wiary i nadziei.

Tego życzy w imieniu radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej

Robert Roden

Zdrowych, pogodnych 
i radosnych Świąt 

Wielkanocnych, wiele 
optymizmu, szczęścia 

i spokoju
życzy Burmistrz
Arnold Hindera

11 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury zorganizowany został  Kon-
kurs Kroszonkarski, w którym wzięli udział uczniowie szkół pod-
stawowych z Białej, Łącznika i Grabiny oraz  uczniowie bialskiego 

i łącznickiego gimnazjum. Większość kroszonek była wykonana tech-
nikami rytowniczymi. W konkurskie wzięło udział 26 uczniów. Jurorzy 
przyznali dwa pierwsze miejsca. Zajęły je Wiktoria Heda i Diana Bryndza, 
drugie miejsca przypadły Karolinie Hebdzyńskiej i Simonie Różyczce. Ju-
rorzy wyróżnili ponadto kroszonki wykonane przez  Kingę Heda, Wero-
nikę Mocha i Annę Wojciechowską.

Konkurs kroszonkarski
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Dnia 25 maja 2014 r. wybierać będziemy posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego. Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach od 7.00 
do 21.00. Przekazujemy mieszkańcom naszej gminy istotne informa-

cje dotyczące tychże wyborów, ze szczególnym uwzględnieniem upraw-
nień dla wyborców niepełnosprawnych.

•  Gmina Biała podzielona jest na 16 stałych obwodów głosowania. Ponadto każdo-
razowo do wyborów tworzone są 2 tzw. obwody odrębne – tj. w Szpitalu w Białej 
oraz w Domu Pomocy Społecznej w Grabinie.
  Obecnie obowiązujący podział na stałe obwody dokonany został na mocy uchwały 
Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. W porównaniu do poprzedniego 
podziału nastąpiły pewne zmiany, tj. w 2 obwodach nastąpiły zmiany granic obwo-
dów oraz w 1 obwodzie nastąpiła zmiana siedziby komisji wyborczej. Wspomniana 
zmiana dotyczy mieszkańców Miłowic, którzy nie będą głosować już w Kolnowicach 
lecz w Śmiczu w Szkole Podstawowej. Natomiast dla mieszkańców z obwodu Nr 6 
(sołectwa: Brzeźnica, Górka Prudnicka, Frącki) nastąpiła zmiana siedziby komisji 
wyborczej z Szkoły Podstawowej w Pogórzu na remizę OSP w Pogórzu.
   Wyborcy z Białej oraz pozostałych sołectw gminy głosować będą w tych samych 
lokalach wyborczych co w ostatnich wyborach.

•  Zwiększona została do 5 liczba lokali wyborczych dostosowanych dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych i są to lokale:
 – Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Białej z siedzibą w Urzędzie Miejskim,
 – Obwodowej Komisji Nr 3 w Białej z siedzibą w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury, przy ul Prudnickiej 35,

 – Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łączniku z siedzibą w Publicznym Gimnazjum,
 – Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pogórzu z siedzibą w Remizie OSP,
 – Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Solcu z siedzibą w Sali Samorządu Mieszkańców.

Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek, może głosować w jednym z wybra-
nych przez siebie lokali, dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wniosek taki należy złożyć najpóźniej do dnia 12 maja 2014r. w  Urzędzie 
Miejskim w Białej w Ewidencji Ludności.

•  Z głosowania korespondencyjnego może skorzystać wyborca posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do głosowania kore-
spondencyjnego wyznaczono Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Białej z siedzibą 
w Urzędzie Miejskim. Uprawniony do skorzystania z tej formy głosowania wyborca 
zgłasza stosowny wniosek (wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności) 
do tut. Urzędu. Wniosek taki można wnieść najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r.

•  Z głosowania przez pełnomocnika może skorzystać wyborca posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który 
najpóźniej w dniu glosowania ukończy 75 lat. Wniosek o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa do głosowania należy złożyć do Urzędu najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r.

•  Jednocześnie informujemy, że wyborca który w dniu wyborów przebywał będzie 
poza miejscem swego zamieszkania może otrzymać z tut. Urzędu zaświadczenie 
o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wniosek (złożony 
pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej) o zaświadczenie można składać 
w Urzędzie Miejskim w Ewidencji Ludności najpóźniej do dnia 23 maja 2014 r.

•  Na koniec przypominamy o zabraniu do lokalu wyborczego dokumentu tożsamości, 
gdyż komisja wyborcza przed wydaniem karty do głosowania zobowiązana jest 
sprawdzić tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub każdego 
innego dokumentu z fotografią.

 Każdy mieszkaniec, który chce uzyskać bliższe informacje czy wyjaśnienia 
w zakresie zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego może zwrócić 
się o ich uzyskanie do Urzędu Miejskiego w Białej do pełnomocnika ds/wybo-
rów – Sekretarza Gminy Biała. Pakiet informacji wyborczych umieszczony jest 
również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.biala.
gmina.pl w zakładce: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.

 Grażyna Biały  Sekretarz Gminy

Wybory do Parlamentu Europejskiego Niepełnosprawni mogą pracować

Nowy sołtys w Ogierniczach

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania dotychczasowy sołtys 
w Ogierniczach Teresa Rosenberg złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.
Z braku kandydatów do przyjęcia tej funkcji na zebraniu wiejskim 

w lutym nie przeprowadzono wyborów. 7 kwietnia na kolejnym zebraniu w Ogier-
niczach kandydatka do pełnienia tej funkcji Brygida Trinczek została wybrana 
jednogłośnie. W skład nowej rady sołeckiej wybrano: Huberta Kamrata, Jerzego 
Szyrokiego, Norberta Uliczkę, Gabrielę Batel i Gabrielę Zając. Rada sołecka w tym 
składzie będzie pełniła powierzone funkcje do czas upływu obecnej kadencji. 
Nowe wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich podstawowych ogniwach 
samorządowych zostaną przeprowadzone w I kwartale 2015 r.
 Nowy sołtys Brygida Trinczek pracuje w sanatorium w Mosznej. Również jej 
mąż pracuje zawodowo. Wychowują troje dzieci. Najstarszy syn ma 18 lat, drugi 
w  tym roku szkolnym uczęszcza do klasy szóstej szkoły podstawowej, a  córka 
(najmłodsze dziecko) jest uczennicą klasy II szkoły podstawowej.

Fundacja Aktywizacja we współpracy z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje dwuletni pro-
jekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pod nazwą 

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich 
i małomiasteczkowych”.

 Działania realizowane są bezpośrednio w środowisku lokalnym osób z niepeł-
nosprawnością i ich otoczenia, w tzw. e-Centrach (Publicznych Punktów Dostępu 
do Internetu- PIAP-ów). Na terenie naszej gminy takie e-Centrum funkcjonuje 
w Solcu, gdzie od października odbywają się zajęcia mające na celu wzrost 
kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych z naszej gminy. Oczywiście 
wszystkie zajęcia są bezpłatne, zwracane są także koszty dojazdu. Aby pomóc 
osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy, Fundacja zapewnia m.in. wsparcie 
mentora (konsultacje zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych) i prawnika. 
Kolejnym krokiem są indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe, m.in. z obsługi 
komputera, księgowości, e-marketingu, administracji samorządowej, prowadzenia 
działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej. Na pomoc mogą liczyć również 
osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych, chcące się przekwalifikować lub 
zdobyć nowe uprawnienia. Praktycznej nauce zawodu towarzyszą płatne staże, a także 
dofinansowanie na rozpoczęcie lub kontynuację nauki i pomoce dydaktyczne.
 Grupa solecka jest już na półmetku działań uwzględnionych w projekcie. Po przy-
stąpieniu do projektu każdy uczestnik stworzył wraz z mentorem Indywidualny Plan 
Działań, uwzględniający indywidualne zainteresowania i możliwości w podjęciu 
pracy. Na przełomie listopada i grudnia obyły się intensywne kursy Podstawowej 
Obsługi Komputera, Warsztaty Umiejętności Społecznych oraz warsztaty z praw-
nikiem i mentorem dla osób z rodzin i otoczenia osób niepełnosprawnych. Sukces 
osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy jest mocno związany ze wsparciem 
jakie otrzymują oni od najbliższego otoczenia. Dlatego Fundacja Aktywizacja kładzie 
nacisk na wspieranie i szkolenie rodzin uczestników projektu. Każdy z uczestników 
projektu wraz z opiekunem i trenerem samodzielności mógł także wziąć udział 
w Integracyjnych Wyjazdowych Warsztatach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 
(IWWASZ) odbywających się w Centrum Szkoleniowym Falenty niedaleko Warszawy. 
W czterodniowych warsztatach wzięli udział przedstawiciele e-Centrów z różnych 
regionów Polski, co było doskonałą okazją do integracji, poznania nowych osób, 
podejmowania wspólnych działań twórczych, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia 
wiedzy z obszaru aktywizacji społecznej i zawodowej. Pierwszego dnia każda z grup 
miała się zaprezentować oraz opowiedzieć trochę o swoim e- Centrum. Nasza ekipa 
postanowiła przedstawić się w nietypowy sposób. Uczestnicy projektu pod wodzą pana 
Piotra Myszyńskiego przygotowali krótki pokaz pantomimiczny z wykorzystaniem 
masek stworzonych przez pana Piotra. Został on nagrodzony gromkimi brawami. 
Dodatkowo, sala na której prezentowały się grupy, była przyozdobiona obrazami 
Pana Myszyńskiego, specjalnie w tym celu przywiezionymi do Warszawy. Zajęcia 
merytoryczne podczas IWWASZ-u były prowadzone w formie gier i warsztatów 
praktycznych, których zadaniem było stworzenie projektu, założenie organizacji 
pozarządowej czy spółdzielni socjalnej w wybranej przez siebie formie. Uczestnicy 
i Uczestniczki warsztatów mieli możliwość zdobycia wiedzy m.in. na temat form 
prawnych działalności, sposobów przygotowania planu działania, po wypracowanie 
różnych form współpracy przy projektach lokalnych. Zwieńczeniem warsztatów była 
uroczysta kolacja połączona z zabawą taneczną, którą bardzo mile wspominamy.
 Poza szkoleniami uczestnicy projektu spotykają się regularnie w e-Centrum 
na warsztatach z mentorem, na których uczą się skutecznej komunikacji, sposo-
bów redukowania napięć czy wyrażania siebie poprzez sztukę. Zdobywają także 
praktyczne umiejętności w tworzeniu CV, listu motywacyjnego itp. Takie zajęcia 
są świetną okazją do integrowania się, wymieniania doświadczeń czy spędzenia 
czasu w miłym towarzystwie.
 Oprócz zajęć grupowych, każdy z uczestników ma szansę zakwalifikować 
się na specjalistyczne kursy zawodowe. Jedna z naszych uczestniczek przeszła 
dwutygodniowy kurs handlu z obsługą kasy fiskalnej- także w Falentach pod War-
szawą. To intensywne szkolenie, poprzez zdobycie kwalifikacji i przede wszystkim 
praktyki w dziale handlu, z pewnością umożliwi jej znalezienie i podjęcie pracy 
w przyszłości. Kolejnym kursem indywidualnym zorganizowanym przez Fundację 
dla uczestnika z e- Centrum w Solcu jest szkolenie „Zasady rysunku fachowego 
i malarstwa sztalugowego”, w którym uczestniczy pan Piotr Myszyński. Pokazuje 
to, że fundacja podchodzi indywidualnie do każdego uczestnika i bierze pod uwagę 
preferencje czy zainteresowania osoby, dla której przygotowuje szkolenia.
 To dopiero półmetek projektu. Na pozostałych naszych uczestników czekają 
jeszcze szkolenia indywidualne, staże zawodowe i – miejmy nadzieję – stała praca 
w przyszłości. Żeby to było możliwe, konieczne jest propagowanie wśród społe-
czeństwa, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów 
oraz organizacji pozarządowych z całego kraju działań zwiększających zatrudnianie 
osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Właśnie do pracodawców 
skierowana jest specjalna kampania towarzysząca projektowi. O tej kampanii 
oraz więcej o projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów 
wiejskich i małomiasteczkowych”, sposobach rekrutacji i efektach działań można 
przeczytać na stronie www.aktywizacja.org.pl. Katarzyna Stroka

Trener Samodzielności
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biczować, coby cie skoczki nie gryźli. Za to 
dostali dary do miechówki, co mieli przy-
wionzane do drugiej rałki. Kołsek kołołcza, 
pomalowane jajco, abo też jakiś piniondz. 
Zajś na wtorek po wielkanocy mogły dzioł-
chy synków schmackostrować (biczować) co 
my też przecał za młodu robiły we wtorek. 
Próbowały my za te poniedziałkowe lołniy 
gonić i zbić ich szkrobołczką. Chciało by se 
rzec, iż „Jeder Brauch ist im Nachbarndorf 
auch” czyli każdy zwyczaj jest też w sąsied-
niej wsi, jyno se inaczej zwie . Bo my soł na 
Śląsku kaj we śląskiej mowie wmieszane som 
mowy naszych bliskich i dalszych somsiadów.
 A wiecie iż śląskoł gwara jest terołz bardzo 
modnoł u młodzieży w szkołach i nie jyno u 
nołs na Opolszczyźnie, ale i dalej w Polsce. 
Przyjała se tyż na dobre u muzyków i arty-
stów w kabaretach, co piyrwyj bóło unmej-
glich, bo nie przeszła przez cenzura. Terołz 

corołz czałściej ludzie chcoł gwara śląska 
poznać i zrozumieć, a nie tak jak za komuny 
zabronić. Dobrze też jest , iż corołz myni 
zawołdzajom  ludziom germanizmy we ślą-
skiej mowie. Już bez te wyjazdy do inszych 
landów i krajów słyszoł wiela to roztomaj-
tymi dialektoma tał ludzie rzondzoł. Jak joł 
zaczła 19 lołt tymu w Radio Opole rozpra-
wiać po śląsku, tyż bóło roztomajcie. Napi-
sałach nawet taki wiersz, pt „Oni są przeciw.”

Nie widziełi, nie słyszełi, nie czytali, 
Ale som przeciw
Europo, bołdź cierpliwoł, 
Jeszcze długo baniesz musiała czekać 
Na tych co mur noszoł w sobie.

 To tela na dzisiej i nie dejcie se za feste na 
piyńdziałek wielkanocny  łoblołć, a już wcale 
nie  biczować
 Życzał wom wesołych, zdrowych Świąt 
Wielkanocnych.

Za połra dni przyjdzie ta wielka noc, alle-
luja, Jezus zmartwychwstał. Nie pamiałtoł 
dołwno, coby bóła takoł ciepła zimy, jak w 
tyj roku, ale tyż na  wiosna ludzie robioł wiel-
kie porzontki,bo chcoł  wygonić wszystko co 
boło złe z miast i wsi. Choć terołz to corołz 
myni ty zwyczaje soł praktykowane jak, poł-
lenie żuru wy wielki tyjdzień,  abo topienie 
Marzanny, bo bodejś to zanieczyszcza rze-
kał i jest nieekologiczne, to jednak se wspo-
minoł jak to piyrwyj bóło. Myśła, iż jeszcze 
terołz ludzie wierzą, iż wciepniona Marzanna 
do Osobłogi moł być niesiona z wodoł aż 
do morza i wtedy ostatecznie pódzie zima. 
Wierzono też, iż Marzanna, abo po niemiecku 
Strohpupa, boła też odbiciem śmierci, chtóro 
trza wygonić, coby mogła przyjść wiosna. 

Ten zwyczaj pochodzi z Frankenlandu i bez 
Niemcy przyszoł na Śląsk i dalej na wschód. 
Praktykowany aż do XX wieku. Serbowie 
padali na Marzanna smerć, na Morawach 
zajś Marena, jakby se nie zwiała znaczy to 
samo pragnienie ciepła i radości i śpiewaniem 
Raduj się nieba Królowo, alleluja. 
 Dzisiaj przed wielkanocoł chcał woł o 
takim niemieckim zwyczaju porozprawiać, 
chtory bół na wioskach kole Głubczyc i  
Prudnika obchodzony w pieńdziałek wiel-
kanocny, zwioł se Schmackostern. Zwyczaj 
był znany w całych Niemcach i mioł przy-
pomnić biczowanie Pana Jezusa. 
 Wczas rano synki ze wsi ze wiołzanymi 
witkoma i wplecionymi w nie szlajfoma szli 
łod chałupy do chałupy kaj boły dziołchy i 
kobiety i śmigali jy po plecach, do tego śpie-
wali dialektem niemieckim „madla madla 
lodich paitscha, dos dich nicht die Flohe 
beisa” to znaczy dziołcho, dziołcho dej se 

Ogłoszenie o przetargu
 Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej ogłasza przetarg 
ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 
Koraszewskiego 1 (basen) o powierzchni użytkowej 8,3 m2. Oferty 
należy składać, w zamkniętych kopertach do dnia 07.05.2014 r. 
do godz. 12:00 w pokoju nr 102 (I piętro) w tut. Centrum na adres: 
Gminne Centrum Kultury w Białej, 48‒210 Biała, ul. Prudnicka 35 
z dopiskiem na kopercie „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy 
przy ul Koraszewskiego 1 w Białej”.
• Najem lokalu obejmuje okres od 01.06.2014r do 30.09.2014r.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2014r o godz. 12:30 w siedzibie Centrum, 

pokój nr 101 (I piętro)
• Prace remontowe- adaptacyjne w lokalu przyszły najemca wykona na własny 

koszt, po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
 Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej zastrzega sobie prawo 
do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej Rafał Magosz

Wielkanoc Schmackostern

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej

O pracach wykonanych przez Miejsko – Gminną Spółkę Wodną w 
Białej w 2013 r. w zakresie oczyszczania rowów i naprawy urzą-
dzeń drenarskich pisaliśmy już na łamach „Panoramy Bialskiej”. 

Powoli mijają już dni Wielkiego 
Postu. Z każdą chwilą przybliżamy 
się do świąt wielkanocnych, tego 

centralnego punku wszystkich obchodów 
związanych z naszym przeżywaniem 
tajemnicy zbawienia. Wszystko, co naj-
ważniejsze w dziele naszego odkupienia, 
prowadzi do Niedzieli zmartwychwsta-
nia. Kiedy w ten niedzielny poranek 
ogłaszane są słowa Chrystusa: Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem, dla 
nas, wierzących stają się one radosną 
nowiną, a zarazem przesłaniem które 
powinno dotrzeć do wszystkich ludzi. 
Jako wierzący wkładamy dużo wysiłku, 
aby zrozumieć i odkryć tę prawdę wiary. 
Potrzebujemy na to nie tylko czasu, ale 
również dodatkowych znaków, które 
będą kierowały naszą myśl na tę rado-
sną nowinę. W liturgii 
Triduum paschalnego 
towarzyszy nam mnóstwo 
znaków, które kierują nasz wzrok na fakt 
zmartwychwstania. Wśród tych znaków 
jest również obrzęd błogosławieństwa 
pokarmów wielkanocnych.
 Praktyka błogosławienia pokarmów 
w dzień Wigilii paschalnej zalicza się 
do jednej z starszych form obrzędowości 
Wielkiej Soboty. Patrząc na współczesny 
sposób obchodu Świąt Wielkanocnych, 
z całą pewnością można zauważyć, że ten 
obrzęd jest wciąż gorliwie pielęgnowany 
w rodzinach. Podobnie jak inne praktyki 
pobożne, tak też poświęcenie pokarmów 
z pewnością uzupełnia bogactwo treści 
religijnych wypływających z liturgii 
Triduum Paschalnego.
 Celebracja Misterium paschalnego 
do V wieku miała charakter ściśle sakra-

mentalny, gdyż na liturgię Wielkanocy 
składało się przede wszystkim sprawo-
wanie sakramentów Chrztu i Eucharystii. 
W kolejnych wiekach zaczęły rozwijać się 
obrzędy o charakterze uzupełniającym. 
W skutek różnych zmian kulturowych, 
wierni zaczęli jednak mniej skupiać się 
na liturgii sakramentów paschalnych, 
a wyżej stawiać zwyczaje i obrzędy 
takie jak: święcenie ognia, wody, cierni 
i pokarmów, a także czuwanie przy 
Grobie i procesję rezurekcyjną.
 Obrzęd, o którym mowa, w źródłach 
liturgicznych posiadał różne określenia: 
benedictio, sanctificatio, consecratio, 
signatio i oratio. W języku polskim, 
przełożono powyższe nazwy na termin 
święcenie. To ostatnie określenie do-
minowało w piśmiennictwie i mowie 

wiernych. Obrzęd błogosławieństwa 
stał się święceniem, a w konsekwencji 
to, co zostało poświęcone, przyjmowało 
nazwę święcone.
 Faktycznie termin święcone w kul-
turze polskiej od XVI w. oznaczał trzy 
rzeczywistości:
obrzęd poświęcenia sam w sobie
1. ogół pokarmów poświęconych na Wiel-

kanoc
2. posiłek świąteczny, zaczynany czynnością 

dzielenia się jednym ze składników 
pokarmu poświęconego: pierwotnie 
– barankiem, w późniejszym okresie 
– chrzanem i jajkiem lub tylko samym 
jajkiem.

 Twierdzenia o typowo słowiańskim 
charakterze tego obrzędu, zamieszczone 

w licznych szkicach historyczno – etno-
graficznych XIX w., są nie do przyjęcia 
biorąc pod uwagę źródła liturgiczne takie 
jak: sakramentarze, ordines, mszały, 
pontyfikały, agendy i rytuały. Źródła te 
mówią o starokościelnym pochodzeniu 
tego obrzędu. Pierwsze świadectwa prak-
tykowania obrzędu poza Polską sięgają 
przełomu VII i VIII w. Odnoszą się one 
zarówno do Kościoła na Wschodzie, 
jak i na Zachodzie. Porównanie formuł 
błogosławieństwa, zawartych w księgach 
wschodnich i zachodnich, wyklucza 
wzajemne zapożyczenia tekstowe.
 Omawiane błogosławieństwo Polska 
przejęła z Zachodu. Pierwsze świadectwa 
datowane są na początek wieku XIV. 
W Polsce w XIX w. „święcone” cieszyło 
się bardzo dużą popularnością. Łączna 

liczba tekstów, którymi posługiwano 
się w obrzędzie, obejmowała pięćdzie-
siąt różnych formuł, gdyż starano się 
mieć odrębną formułę do święcenia 
każdego pokarmu i napoju. Należy 
pamiętać, że święcono wszystko: baranka 
i inne pokarmy mięsne (ptaki, szynkę, 
słoninę, kiełbasę), jajka (od XII w.), ser, 
masło, ryby, olej, chleb, różne ciasta, mleko 
z miodem (pozostałość po zwyczaju 
chrzcielnym), wino, piwo oraz liczne 
dodatki np.: chrzan, sól, pieprz, czosnek, 
jabłka i zioła.
 Obrzęd święcenia spełniali biskupi, 
kapłani, diakoni, lektorzy i ludzie 
świeccy. Oderwanie obrzędu od liturgii 
Mszy rezurekcyjnej oraz tendencja 
do święcenia wszystkiego, co przygo-

towano na stół wielkanocny sprawiły, 
że obrzęd opuścił z czasem świątynię. 
Świadectwa wskazuję, że już w XIV 
wieku obrzęd był sprawowany w domach 
wiernych. Była to jednak praktyka 
bardzo czasochłonna dla duszpasterzy. 
Na poświęcenie w domach brakowało 
czasu w Niedzielę Wielkanocną, więc 
rozpoczynano obrzęd w Wielką Sobotę, 
a z czasem nawet już w Wielki Piątek 
(świadectwa z XIX i XX w.). Święcenie 
pokarmów i napojów wielkanocnych 
jest do dziś praktykowane nie tylko 
w Polsce, lecz również w innych krajach 
np.: w Austrii, w Bawarii i we Włoszech.
Wybierając się na wielkosobotnie bło-
gosławieństwo z koszykiem pokarmów 
przygotowanych na stół wielkanocny, 
powinniśmy pamiętać o tej bogatej sym-

bolice, ukrytej w obrzędzie 
benedykcji. Uczta paschal-
na, do której zasiadamy 

w niedzielny poranek zmartwychwstania 
dopełnia radości, którą otrzymujemy 
przede wszystkim przez sakramenty 
wielkanocne: pokutę i Eucharystię. 
I taka powinna być właściwa kolejność 
wnikania w tajemnicę Paschalną: wpierw 
spotkanie sakramentalne z Chrystusem 
zmartwychwstałym, a następnie spotkanie 
w gronie rodzinnym, przy poświęconych 
pokarmach.

Opr. O. Ireneusz Sajewicz

Źródło: Ks. M. Pisarzak, Błogosławieństwo 
pokarmów i napojów wielkanocnych w: 
Wielkanoc i Niedziela – SLP 2, Opole 1994

Słów kilka o święconce

 Na tegorocznym Walnym Zgro-
madzeniu bialskiej Spółki Wodnej 
zaproponowano podwyższenie o 2,5% 
wysokości składek płaconych przez 
rolników. Większość uczestników ze-
brania (14 osób, przeciwko 3 osobom) 
wypowiedziała się za pozostawieniem 
stawek składki członkowskiej w wysokości 
obowiązującej w 2013 r. Podwyższenie 
stawki – stwierdził sołtys Leonard Kusber 
z Ligoty Bialskiej – spowodowałoby 
wystąpienie ze spółki części rolników. 
Gabriela Neugebauer – sołtys z Pogórza 
zwróciła uwagę na to, że mechaniczne 

oczyszczanie rowów zostało wykonane 
dobrze i rolnicy są zadowoleni z jakości 
wykonanych w tym zakresie prac. Bar-
bara Stein – sołtys z Gostomi wskazała 
na potrzebę zachowania rowów przy 
polach rolników i niezaorywanie ich. 
Zebrani zatwierdzili sprawozdanie komisji 
rewizyjnej spółki za 2013 r. zamykające 
się wydatkami w kwocie 161.535,83 zł.
 W 2014 r. planuje się wykonanie 
prac konserwatorskich polegających 
na oczyszczeniu 13.800 mb rowów 
na kwotę 82,800 zł i remont 2.000 mb 
drenarki na wartość 26.000 zł. 
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Zbiórka publiczna to wszelkie 
publiczne zbieranie ofiar w 
gotówce lub naturze na pe-

wien z góry określony cel. Ta forma 
zbiórki wymaga pozwolenia właści-
wego urzędu.

 Pozwoleń na przeprowadzenie 
zbiórki publicznej udzielają, w drodze 
decyzji administracyjnej:
• wójt, burmistrz (prezydent miasta) – 

jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona 
na obszarze gminy lub jej części,

• starosta – jeżeli zbiórka ma być 
przeprowadzona na obszarze powiatu 
lub jego części obejmującej więcej niż 
jedną gminę,

• marszałek województwa – jeżeli 
zbiórka ma być przeprowadzona na 
obszarze województwa lub jego części 
obejmującej więcej niż jeden powiat,

• minister właściwy do spraw we-
wnętrznych – jeżeli zbiórka ma być 
przeprowadzona na obszarze obejmu-
jącym więcej niż jedno województwo.

 Zbiórka publiczna może być 
zorganizowana przez:
• organizacje pozarządowe posiadające 

osobowość prawną (np. fundacje, 
stowarzyszenia zarejestrowane w 
Krajowym Rejestrze Sądowym);

• komitety organizacyjne powołane 
w celu przeprowadzenia zbiórki, 
powstające na mocy aktu organiza-
cyjnego uchwalonego i podpisanego 
przez jej członków.

 Cel przeprowadzanej zbiórki musi 
być ściśle określony przez przepro-
wadzającego zbiórkę publiczną i musi 
być tożsamy z zadaniami statutowymi 
organizacji.

 Zbieranie pieniędzy przez funda-
cję/  stowarzyszenie/komitet może 
odbywać się poprzez:
• zbieranie datków do puszek kwe-

starskich lub skarbon stacjonarnych 
(muszą być ponumerowane i zabez-
pieczone);

• dobrowolne wpłaty na wskazane, wy-
odrębnione dla danej zbiórki konto;

• sprzedaż cegiełek (wzór cegiełki, 
dołącza się do wniosku o pozwolenie);

• sprzedaż przedmiotów i usług;
• domokrążne zbieranie ofiar (a więc 

odwiedzanie domów, bądź mieszkań 
i proszenie o ofiary) ustawowo jest 
ograniczone do przypadków, gdy 
przeprowadzenie zbiórki w takiej 
formie jest społecznie uzasadnione 
na danym terenie i ze względu na 
charakter zbiórki np. w przypadku 
klęski żywiołowej.

 Zbieranie ofiar w naturze może 
być dozwolone tylko w przypadku, 
gdy wszystkie dary będą mogły być 
w niezmienionej postaci zużyte na cel 
określony w pozwoleniu (np.: bezpłatne 
odstąpienie na rzecz przeprowadzają-
cego zbiórkę mebli, środków czystości, 
przyborów szkolnych, artykułów 
spożywczych).

 Nie musimy mieć pozwolenia, gdy 
zbiórka dotyczy:
• zbiórki kościelnej – prowadzonej na 

terenach należących do Kościoła lub 
w trakcie uroczystości kościelnych;

• zbiórki prowadzanej w drodze loterii 
pieniężnych lub fantowych, jeśli nie 
są przeprowadzane w miejscach 
publicznych;

• zbiórki koleżeńskiej prowadzonej 
w lokalach prywatnych, w gronie 
znajomych;

• zbiórki prowadzonej w szkole (wśród 
młodzieży) – za zgodą władz szkol-
nych;

• zbiórki organizowane w instytucjach 
publicznych (wśród pracowników) – 
za zgodą przełożonych.

 
Jak rozpoznać 

czy przeprowadzana zbiórka
nie jest oszustwem?

 Oszustem jest osoba, która puka 
do Twoich drzwi: zbiórki tego typu 
są nielegalne!
 Zbiera się zwykle dla sierot, głodnych 
i bezdomnych. Mało kto przecież wie, 
że zbieranie pieniędzy po domach bez 
odpowiedniego zezwolenia jest niele-
galne i żadna prawdziwa organizacja 
tego nie robi.

 Prawdziwy pracownik lub wolon-
tariusz organizacji ma legitymację, na 
której widnieje:
• numer
• nazwę przeprowadzającego zbiórkę 

i jego adres (organizacja)
• cel zbiórki publicznej
• nazwa organu, który udzielił po-

zwolenia
• numer i data wydania pozwolenia
• fotografia osoby przeprowadzającej 

zbiórkę oraz jej imię, nazwisko, adres
• określenie ważności legitymacji
• podpis osób uprawnionych do re-

prezentowania przeprowadzającego 
zbiórkę

• pieczęć instytucji przeprowadzającej 
zbiórkę

• Ponadto fundacje często dają koor-
dynatorowi zbiórki upoważnienie 
do przeprowadzenia zbiórki wraz z 
kopią pozwolenia na zbiórkę udzie-
lonego fundacji, którą ten okazuje 
na życzenie osób zainteresowanych.

• 
 Puszki, do których zbierane są 
pieniądze, powinny mieć:
• numery oraz plomby, których nie 

można zerwać bez widocznych 
uszkodzeń

• nazwę i adres przeprowadzającego 
zbiórkę

 Jeśli chcesz być pewien, że dar dla 
organizacji, naprawdę do niej trafi, 
wyślij pieniądze na jej konto lub 
przynajmniej zadzwoń do organizacji 
w celu sprawdzenia czy rzeczywiście 
taką zbiórkę publiczną przeprowadza!

 W razie wątpliwości  można 
sprawdzić autentyczność wydanego 
zezwolenia w Urzędzie Miejskim w 
Białej w godzinach od 7:30 do 15:30 
pod nr telefonu: 77 4388553 lub 77 
4388543, bądź też zgłosić sprawę na 
Policji pod nr telefonu 774387160 

(Posterunek w Białej) lub 997.

Zbiórki publiczne Karta ratownicza
Co warto wiedzieć?

 Karty ratownicze to pozornie zwykła 
kartka papieru A4, która może uratować 
życie. Przedstawia rzut z góry i boku 
pojazdu z zaznaczonymi elementami 
wzmocnień karoserii, umiejscowienia 
zbiornika na paliwo, poduszek powietrz-
nych, pirotechnicznych napinaczy pasów, 
generatorów gazu, jednostki sterującej, 
akumulatora. Warto wozić ją zawsze 
ze sobą i trzymać w łatwo dostępnym 
miejscu (np. za osłoną przeciwsłoneczną).
 Co roku na polskich drogach pro-
wadzone są tysiące akcji ratowniczych 
podczas których, ratowane jest życie 
pasażerów – liczy się wtedy każda sekunda.
 Pomysłodawcy akcji wskazują, 
że konstrukcja, wzmocnienia i systemy 
bezpieczeństwa pojazdów z roku na rok 
są coraz doskonalsze i coraz lepiej 
chronią życie i zdrowie pasażerów. 
Z drugiej jednak strony stanowią coraz 
większe wyzwania dla załóg ratowniczych 
w czasie akcji. Zgodnie z badaniami 
niemieckiego automobilklubu ADAC 
dla aut wyprodukowanych w latach 
1990‒92 czas ten w 40% wypadków nie 
przekracza 50 min., ale już dla samochodów 
wyprodukowanych w latach 2005‒2007 
tylko 20% akcji ratowniczych kończy się 
przed upływem 50 minut.
 Na drogach jeździ setki modeli 
samochodów i każdy jest inaczej skon-
struowany dlatego aby przyspieszyć 
wydobycie pasażerów z rozbitego pojazdu 
opracowano europejski system „Karta 
ratownicza pojazdu”.
 Karta ratownicza zawierająca informację 
producenta na temat modelu Twojego 

auta pozwala często skrócić czas akcji 
ratowniczej o minuty często decydujące 
o życiu lub śmierci.

Jak zdobyć kartę?

 Wejdź na adres strony akcji – kartyra-
townicze.pl – znajdziesz tam informację 
gdzie pobrać odpowiednią dla Twojego 
modelu samochodu kartę. Można wydru-
kować na drukarce kolorowej i umieścić 
w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy. 
Jeśli nie masz możliwości wydrukowania 
karty organizatorzy akcji rekomendują 
zgłoszenie się po kartę do autoryzowa-
nych punktów akcji lub dealera marki 
Twojego auta. W punktach otrzymamy 
też NALEPKI INFORMACYJNE
 Służba ratownicza musi wiedzieć, 
że w samochodzie znajduje się Karta 
ratownicza. Temu służy umieszczenie 
na samochodzie specjalnej nalepki.
 Nalepkę informującą należy przykleić 
od wnętrza pojazdu w lewym dolnym 
rogu szyby (od strony kierowcy).
 Pamiętaj żeby nalepka nie ograniczała 
widoczności kierowcy.

OSP KSR-G Chrzelice

8. stycznia ruszyła akcja spo-
łeczna „Karta ratownicza w 
pojeździe”. Najważniejszym 

elementem akcji jest bezpłatna dys-
trybucja kart ratowniczych dla sa-
mochodów jeżdżących po polskich 
drogach. Celem akcji zaś jest pod-
niesienie bezpieczeństwa polskich 
kierowców i ich pasażerów.

Już dzisiaj rusza konkurs „Otwórz 
szufladę – I wojna światowa w 
rodzinnych pamiątkach i wspo-

mnieniach na Górnym Śląsku” orga-
nizowany przez Dom Współpracy 
Polsko-Niemiecki we współpracy 
z Konsulatem Republiki Federalnej 
Niemiec w Opolu. Ideą konkursu 
jest upamiętnienie 100-ej rocznicy 
wydarzeń I wojny światowej i co za 
tym idzie zwrócenie uwagi na za-
nikającą pamięć społeczeństwa na 
ten temat i często zawiłe losy rodzin 
Górnego Śląska.

 Konkurs ten ma na celu zebranie 
wszelkich pamiątek i wspomnień ro-
dzinnych obrazujących szeroko pojętą 
historię, wydarzenia i kulturę tamtych lat. 
Poprzez pamiątki rozumiane są wszystkie 
przedmioty, symbole, a także spisane 
doświadczenia, przeżycia, spostrzeżenia 
odnoszące się w bezpośredni lub też 
pośredni sposób do tego okresu.

 Powyższy projekt skierowany jest do trzech 
grup wiekowych: 13‒15; 16‒19; i wzwyż. 
Forma nadsyłanych prac konkursowych 
to zdjęcia lub skany fotografii, pamiątek 

(np.: list, fotografia, pamiętnik, przedmioty 
militarne, rysunek, muzyka, rzeźba itp.) 
wraz z historią/opisem obiektu. Prace 
konkursowe należy wysłać na adres haus@
haus.pl bądź nadesłać drogą pocztową 
lub dostarczyć osobiście na poniżej 
wskazany adres:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37
44‒100 Gliwice

(z dopiskiem
„Konkurs: Otwórz szufladę”)

 Termin nadsyłania prac mija 16 
maja 2014 roku (decyduje data stempla 
pocztowego!).
 Z każdej kategorii wiekowej zostaną 
nagrodzone trzy najlepsze prace. Wyniki 
konkursu ogłoszone zostaną bezpośrednio 
przez organizatora.

Więcej informacji na temat konkursu 
znajduje się na stronie www.haus.pl.

Kontakt:
Natalia Kuczera,

tel. 32 461 20 70, faks: 32 461 20 71,
e-mail: haus@haus.pl

Konkurs „Otwórz szufladę”
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Na terenie miasta Białej utwo-
rzone zostanie nowe so-
łectwo, w skład którego 

wejdą ulice Stare Miasto, Szynowice 
i Świerczewskiego obejmujące gra-
nice obecnego samorządu miesz-
kańców nr 2.

 Inspiracją jego powstania był przykład 
Jarocina, który wyodrębnił część obszaru 
miejskiego i utworzył na tym obszarze sołec-
two. Uchwały w tej sprawie zakwestionował 
nadzór wojewody. Od tej decyzji władze Jaro-
cina odwołały się, a Naczelny Sąd Admini-
stracyjny uchylił decyzję nadzoru prawnego 
wojewody. To był również korzystny sygnał 
dla bialskich władz. Wstępne rozmowy w tej 
sprawie z biurem prawnym wojewody opol-
skiego wykazały, że wojewoda nie zakwestio-
nuje decyzji w sprawie utworzenia na tere-
nie Białej sołectwa.
 28 marca odbyło się zebranie mieszkań-
ców zamieszkałych na obszarze wchodzą-
cym w skład dotychczasowego samorządu 
mieszkańców nr 2. Argumenty przemawia-
jące za utworzeniem w części Białej sołectwa 
przedstawił w wystąpieniu burmistrz Arnold 

Hindera. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że 
nowo założone sołectwo w 2015 r. otrzyma 
na realizację własnych zadań rocznie ok. 17 
tys. zł, przy czym o  ich przeznaczeniu na 
określone cele zdecydują sami mieszkańcy. 
Ponadto takie rozwiązanie jest korzystne 
również ze względu na to, że część środków 
wydatkowana na ten cel jest refundowana 
i zwracana gminie. W głosowaniu jawnym 35 
uczestników zebrania głosowało za likwida-
cją dotychczasowego samorządu mieszkań-
ców (9 osób było przeciwko), a za utworze-
niem w jego miejsce sołectwa 38 osób wypo-
wiedziało się „za”. Dziwić może wystąpienie 
jednej z uczestniczek zebrania, która zdecy-
dowanie okazała się przeciwna utworzeniu 
w  miejsce dotychczas istniejącego samo-
rządu mieszkańców sołectwa. Wśród prze-
ciwników utworzenia nowego sołectwa było 
kilku młodych uczestników zebrania.
 W tym roku Rada Miejska w Białej zatwier-
dzi decyzje zebrania i statut sołectwa. Miesz-
kańcy sołectwa pozostaną nadal mieszkań-
cami miasta. Ustalona zostanie również 
nazwa nowego sołectwa.

Ryszard Nowak

Będzie sołectwo w mieścieAwans tancerzy do ME

Biuro Powiatowe Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Pru-
dniku z siedzibą w Białej informuje, 

ze wnioski o przyznanie płatności w ramach 
systemu wsparcia bezpośredniego, pomocy 
finansowej z tytułu wspierania gospodaro-
wania na obszarach górskich i innych obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospoda-
rowania (płatności ONW) i płatności rol-
nośrodowiskowej składamy po na jednym 
formularzu wniosku.
 Wypełniony wniosek wraz z materiałem 
graficznym należy złożyć w BP ARiMR w ter-
minie do 15 maja 2014 roku. Jeżeli wniosek 
zostanie złożony po dniu 15 maja 2014r., 
ale nie później niż do dnia 9 czerwca 2014 r. 
za każdy dzień roboczy opóźnienia stoso-
wane będą zmniejszenia należnej Państwu 
kwoty płatności o 1%. Wniosek o przyzna-
nie płatności można złożyć także drogą elek-
troniczną za pomocą formularza dostępnego 
na stronie internetowej ARiMR.
 Formularz zmiany do wniosku o przyzna-
nie jednolitej płatności obszarowej, specjalnej 
płatności obszarowej do powierzchni upraw 
roślin strączkowych i motylkowych drobno-
nasiennych, płatności ONW oraz płatności 

rolnośrodowiskowej można składać do dnia 
2 czerwca 2014 r.
 Formularz zmiany do wniosku można 
także złożyć do 9 czerwca 2014 roku. Zmiana 
ta spowoduje zmniejszenie kwoty płatno-
ści, odnoszącej się do powierzchni dzia-
łek rolnych, dla których dokonano zmian 
lub do powierzchni działek rolnych, które 
zostały dodane, o 1% za każdy dzień opóź-
nienia (licząc od dnia 3 czerwca 2014r. włącz-
nie).Przewidujemy w zależności od ilości 
przyjętych wniosków, prace na dwie zmiany 
w dniach od 12 do 15 maja 2014 roku.
 W chwili obecnej brak jest kolejek w BP. 
Zachęcamy do wcześniejszego składania 
wniosków i nie czekania na ostatnia chwilę.
 Informujemy również, że w czasie 
trwania Pikniku Europejskiego w dniu 
3 maja  w godzinach 9:00-15:00 czynne 
będzie Biuro Powiatowe ARiMR w Białej  
przy ul. Kościuszki 24 gdzie rolnicy mogą 
składać wnioski o płatności obszarowe 
i płatności rolno – środowiskowe oraz 
zapoznać się z działalnością Agencji.

Kierownik Prudnickiego Biura
Powiatowego z siedzibą w Białej

Jan Salamon

Informacja ARiMR

złote gody
Stanisława i Józef Ginzel

zam. Biała ślub: 28.03.1964 r.
Regina i Emanuel Zboroń

zam. Nowa Wieś Prudnicka ślub: 18.04.1964 r.
Jadwiga i Konrad Spyra

zam. Czartowice ślub: 30.04.1964 r. 

Informacja o zamknięciu dróg 

Gmina Biała informuje, iż w związku z modernizacją linii kolejowej nr 306 
Krapkowice – Prudnik planowane są zamknięcia przejazdów kolejowych 
w ciągu dróg gminnych ul. Kilińskiego i ul. Stare Miasto w Białej.

 Generalny Wykonawca robót - Skanska S.A. planuje zamknięcia przejazdów 
kolejowych w następujących terminach: 

• w ciągu ul. Stare Miasto - od 05.05.2014 r. do 19.05.2014 r.
• w ciągu ul. Kilińskiego - od 26.05.2014 r do 13.06.2014 r.

 Objazd planowany jest obwodnicą miasta DW 414.

Pogodnych, słonecznych Świąt Wielkanocnych, 
miłych i radosnych spotkań przy świątecznym stole 

z bliskimi oraz wszelkiej pomyślności i zadowolenia 
dla rolników ich rodzin
 Życzą 
Pracownicy Biura Powiatowego ARIMR
z siedzibą w Białej

W drugim dniu rywalizacji wystar-
towały zupełnie nowe składy 
naszych grup turniejowych LIT-

TLE (junior młodszy) i GOLD (junior) STARS. 
LITTLE STARS w składzie: Markus Gonsior, 
Natalia Mazurkiewicz, Nikola Białek, Julia 
Kaczmarczyk, Eliza Podgórni, Alicja Cze-
reba, Nadia Szczepańska, Milena Apostel, 
Agnieszka Walczyk i Natalia Jankowska oka-
zali się najmłodszą grupą w swojej katego-
rii wiekowej, a dla większości tancerzy był 
to pierwszy w życiu występ przed publiczno-
ścią, mimo to z wdziękiem przeszli elimina-
cje i ostatecznie uplasowali się na IV miejscu. 
Tuż po nich grupa GOLD STARS w składzie: 
Aleksandra Babula, Martyna Drążek, Wikto-
ria Batel, Klaudia Perdek, Katarzyna Bożek, 
Karolina Dapa, Alicja Fudali, Julia Tyrpuła, 
Wiktoria Filipowsky i Jessica Sacher po zacię-
tej walce z konkurencją dostała się do finału 
i zajęła VI miejsce. W związku z powyższym 
uważamy tegoroczny występ podczas MP 
za udany i już zabieramy się do pracy, aby 
w przyszłym roku powalczyć o więcej. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim za wsparcie! 

dokończenie ze str. 1
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Koło Gospodyń po reaktywacji
Interesująca aktywacja społeczno-

ści chrzelickiej poprzez działalność 
Stowarzyszenia Odnowy Wsi za-

inspirowała kobiety do wznowienia 
swojej działalności w ramach KGW.

 W chrzelickiej kawiarence przygoda znów 
się zaczęła, 22.11.2005r z inicjatywy pani soł-
tys Danuty Roden i przedstawicielki TODR 
w  Prudniku Teresy Barańskiej doszło do 
spotkania 37 aktywnych kobiet na którym 
zadecydowano o reaktywacji KGW, wybrano 
Zarząd. Przewodniczącą została pani Maria 
Bień, z-ca Teresa Tarach, skarbnikiem Klau-
dia Pelka, a w skład zarządu weszły również: 
Danuta Kosmęda, Elżbieta Szmidt.
 Przyjęto regulamin i  wyznaczono kie-
runki działania. Koło podejmowało ścisłą 

współpracę z Opolskim Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego w  Łosiowie, Wojewódz-
kim Związkiem Rolników, Kółek i  Orga-
nizacji Rolniczych w Opolu, Izbą Rolniczą 
w Opolu z samorządem gminnym, powia-
towym i wojewódzkim oraz organizacjami 
naszej wsi: Odnową Wsi, OSP, DFK, LZS. 
Praca polega na szerzeniu i propagowaniu 
życia kulturalnego na wsi poprzez warsz-
taty muzyczne, kulinarne, organizację let-
niego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
pielęgnowanie i kultywowanie wielokultu-
rowej tradycji naszych przodków, a nade 
wszystko wspólna integracja. Z inicjatywy 
Przewodniczącej przy KGW został założony 

Chór ZGODA pod kierownictwem mgr Anity 
Bąk, liczący 26 osób w tym 6 panów. Sku-
pia się na integracji poprzez muzykę bierze 
udział w licznych przeglądach pieśni kreso-
wej, biesiadnej, śląskiej, niemieckiej. Współ-
pracuje z GCK w Białej oraz Kołem teatral-
nym – wystawiane sztuki to: Ciocie na wyda-
niu, Piąty nieboszczyk, Kopciuszek po śląsku 
itd. Kilkakrotnie uczestniczyliśmy w woje-
wódzkim przeglądzie zespołów kolędniczych 
„Herody” z twórczością religijną.
 Stawiając pierwsze kroki w dziedzictwie 
kulinarnym delegacja KGW odwiedziła Pań-
stwa Teresę i Witolda Hreczaniuk, którzy 
podjęli nas tradycyjną herbatką z  melisy 
oraz wyjątkową gościną. Gospodarze przy-
bliżyli nam zasady uczestnictwa w konkur-
sach opowiedzieli o swoich licznych sukce-

sach. To spotkanie dowiodło, iż potencjał 
naszej organizacji jest bardzo duży dlaczego 
więc nie próbować…
 W 2006 roku wystartowałyśmy w Kulinar-
nym Dziedzictwie po raz pierwszy, w konkur-
sie na Babę Wielkanocną w OODR w Łosio-
wie. Z inicjatywy koleżanki Wandy Błażej-
czyk przygotowałyśmy do konkursu Rodzinę 
Bab Kresowych, wypiekanych w garnkach 
według receptury jej mamy. To był oryginał, 
który przyciągał uwagę mediów, a w rezulta-
cie komisja konkursowa Kulinarnego Dzie-
dzictwa przyznała I miejsce, co dało nam 
szanse do aplikowania do najwyższej pre-
stiżowej nagrody PERŁA 2007, jaką odebra-

łyśmy podczas Międzynarodowych Targów 
Polagra Farma w 2008. Sukces ten odbił się 
uczestnictwem na żywo w Telewizji Polskiej 
w programie „Kawa czy herbata”. Koło star-
towało też w wojewódzkim konkursie na naj-
aktywniejsze KGW gdzie zajęło III miejsce 
na 100 Kół w województwie opolskim
 W 2010 na zebraniu sprawozdawczym 
powołano nowy Zarząd, na czele którego 
stanęła T. Tarach. Największymi sukcesami 
były I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich, I miejsce w Konkursie 
kiszenia kapusty w powiecie Nyskim, pasmo 
sukcesów na niwie kulinarnej wygrane liczne 
konkursy oraz udział w konkursach zręcz-
nościowych np. Złota kosa w Piątkowicach, 
gdzie nasze Sołectwo znalazło się w czo-
łówce, Wyścigi Drezyn itp…
 Dzisiaj możemy być dumne z własnych 
osiągnięć, nadal solidnie pracujemy, podej-
mujemy trudy założonych przez siebie pla-
nów, ponadto rozwijamy swoją działalność 

regulaminową.
 Koło uzyskało status Samodzielnego 
Koła Gospodyń Wiejskich jest zarejestro-
wane w OZRiOS w Opolu, posiada siedzibę, 
Regon, NIP, Rachunek bankowy, a co za tym 
idzie stało się dobrym partnerem dla innych 
zewnętrznych organizacji w realizacji róż-
nych zadań.
Obecnie stoimy przed nowym zadaniem 
mianowicie przygotowujemy się do reali-
zacji projektu pod nazwą „Spotkania przy 
stole”, którego realizacja planowana jest na 
drugie półrocze 2014.
 Dziękujemy bardzo wszystkim którzy 
włączyli się do naszych działań poprzez  
wspieranie naszej działalności regulami-
nowej, a dzięki  ogromnej pracy członkiń 
koła i  wytrwałości naszych rodzin ranga 
naszej organizacji jest na wysokim pozio-
mie i  przyczynia się do promocji naszej 
małej Ojczyzny.

Zarząd SKGW Chrzelice

Konkurs recytatorski w języku niemieckim

W marcu w sali Gminnego Centrum 
Kultury w Białej odbył się XX Kon-
kurs Recytatorski w języku niemiec-

kim. Wzięły w nim udział trzy grupy wiekowe 
uczniów szkół: grupa klas I – III i IV – VI 
ze szkół podstawowych i grupa gimnazjalna. 
Występy młodych recytatorów oceniała komi-
sja wyłoniona przez organizatora.
 W grupie najmłodszej (kl. I – III) pierwsze 
miejsce zajęła Anna Haberecht z filii SP w Pogó-
rzu, drugie Manuela Wohel z filii SP w Śmiczu, 
a trzecie Emilia Bierek z SP w Łączniku.

 W kategorii klas IV – VI zwyciężył Paweł 
Apostel z SP Biała, przed Marcelą Neu-
kirch z Łącznika i Mirellą Cholewą z Białej. 
Ponadto wyróżnienia otrzymali: Wiktoria 
Ernst i Joanna Lisson – z Łącznika i Marcin 
Barysz Białej. W grupie gimnazjalistów zwy-
ciężył Patryk Lenart przed Danielą Woehl  
z Łącznika oraz Dominiką Sobek, Patry-
cją Roskosz i Julią Pikotą gimnazjalistkami 
z Białej, zdobywczyniami trzeciego miejsca.

Dominika Rak
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Rocznica śmierci biskupa Powitanie wiosny w Gostomii

22 marca 2014 r. w trzydzie-
stą rocznicę śmierci opol-
skiego biskupa pomocni-

czego ks. Wacława Wyciska w ko-
ściele parafialnym p.w. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w Olbrach-
cicach odbyła się uroczysta msza 
św. ku czci zmarłego duchownego 
pochodzącego z Olbrachcic i po-
chowanego na miejscowym przy-
kościelnym cmentarzu.

 Mszę św. koncelebrowaną w godzinach 
popołudniowych odprawił ordynariusz 
gliwicki ks. bp. Jan Kopiec. Współcelebran-
sami byli: opolski biskup pomocniczy ks. 
Paweł Stobrawa, przeprowadzający w marcu 
kanoniczną wizytację parafii wchodzących 
w skład bialskiego dekanatu, olbrachcicki 
proboszcz ks. Henryk Prygiel, proboszczowie 
okolicznych parafii oraz ks. Henryk Wycisk 
bratanek zmarłego biskupa.
 W okolicznościowej homilii ks. Bp Jan 

Kopiec wskazał między innymi na żarliwą 
wiarę zmarłego biskupa, która stanowiła 
dobry przykład do naśladowania i pogłę-
biania wiary wśród wiernych. Bp. ks. J. 
Kopiec jeszcze w okresie gdy był biskupem 
pomocniczym w Opolu często odwiedzał 
kościół w Olbrachcicach w kolejne rocznice 
śmierci bpa W. Wyciska i w czasie obchodów 
rocznicowych związanych z istnieniem 
świątyni w tej miejscowości.
 Po mszy św. jej uczestnicy wraz z biskupami 
oraz duchownymi udali się na przykościelny 
cmentarz, na którym pochowany został 
bp. Wacław Wycisk. Odmówiona została 
modlitwa w jego intencji oraz położono 
na płycie nagrobka znicze. Olbrachcice nie 
bez powodu nazywane są wsią biskupów. 
Należy stwierdzić, że w tej miejscowości 
urodził się również ks. bp. Karol Augustin, 
który był w początkach XX wieku bisku-
pem pomocniczym w ówczesnej diecezji 
wrocławskiej

Ryszard Nowak

Piękną porę roku, jaką jest wiosna 
dzieci z przedszkola w Gostomi 
powitały w dwóch etapach.

 W pierwszym dniu wiosny 20 marca 
przedszkolaki ze zrobionymi z pomocą mam 
stroikami (zwanymi też gaikami) i kukłą 
Marzanny udały się nad przepływającą przez 
wieś rzeczkę gdzie przy wielkiej wrzawie 
dokonały symbolicznego pożegnania zimy 
i przywitały wiosnę. W drodze powrotnej 
przedszkolaki miały okazję do obserwo-
wania budzącej się flory. Nie był to jednak 
koniec atrakcji. Już po kilku dniach pierw-
szego dnia kwietnia dzięki inicjatywie pań 
przedszkolanek Renaty Postawy i Ireny Kocik 
oraz pomocy rady rodziców, która wsparła 
finansowo przedsięwzięcie, dzieci przeżyły 
niezwykłe chwile mając możliwość bezpo-
średniego kontaktu z fauną – z jakże już 
nieczęsto spotykanych w naszym otoczeniu 
zwierząt, a jeszcze do niedawna nierozerwal-
nie związanych z naszym wiejskim środowi-
skiem – końmi. Zajęcia prowadzili licencjo-
nowani instruktorzy z gospodarstwa agrotu-
rystycznego „Stajnia u Jana” w Olszynce pani 
Edeltrauda Lupa i pan Jan Zadrożny. Zajęcia 

w czasie których każdy przedszkolak miał 
okazję kilkakrotnie dosiadać wierzchowca 
trwały pięć godzin. Były one tak zorganizo-
wane, aby każde dziecko miało możliwość 
pod bacznym okiem i nadzorem instruk-
torów oraz pań wychowawczyń oswoić się 
ze zwierzęciem. W pierwszej części zajęć 
każde dziecko odbyło przejażdżkę po placu. 
W drugim etapie instruktorzy uczyli indy-
widualnie każdego przedszkolaka podstawo-
wych technik umożliwiających utrzymanie 
się w siodle. W trzeciej i chyba najbardziej 
emocjonującej części po rozsiodłaniu konia, 
co dawało bezpośredni kontakt z rumakiem 
przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach hipo-
terapii. Według oceny instruktorów wszyst-
kie dzieci, a jest ich w przedszkolu 35 wyka-
zały się niezwykłym zdyscyplinowaniem oraz 
ujawniły wielkie zdolności hippiczne. Zajęcia 
odbywały się we wszystkie dni pierwszego 
tygodnia kwietnia.
 W zajęciach brali również udział ucznio-
wie klasy 1 i 3 miejscowej szkoły, która wraz 
z przedszkolem od września ubiegłego roku 
znajduje się w jednym budynku.

Lech Jasiński

W I kwartale br. odbyły się ze-
brania sprawozdawcze w 12 
kołach Towarzystwa Spo-

łeczno – Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim działających 
na terenie bialskiej gminy. 19 marca 
w Solcu odbyło się zebranie spra-
wozdawcze gminnego DFK.

 Sprawozdanie z działalności organizacji 
w 2013 r. przedstawiła przewodnicząca 
Elżbieta Graba. Zebranych zapoznano 
również ze sprawozdaniem finansowym 
gminnego DFK i sprawozdaniem komisji 
rewizyjnej. Przedstawiono także plan 
pracy na 2014 r. Informację o  pracy 
radnych powiatowych z ramienia gmin-
nej organizacji złożył członek Zarządu 
Powiatu Janusz Siano. Burmistrz Arnold 
Hindera przedstawił bilans dokonań 
władz gminnych w mijającej czteroletniej 
kadencji samorządowej. Wskazał między 
innymi na zagadnienia związane z budową 
na terenie bialskiej gminy elektrowni 
wiatrowych, które są szansą na likwidację 
części emisji szkodliwych gazów do 
atmosfery. Mówca zaproponował, aby 
do 50 proc. Wpływów z  podatku od 
turbin wiatrowych odprowadzanych do 
budżetu gminy zostało przeznaczonych 
na sfinansowanie działań mieszkańców 

związanych z wdrażaniem modernizacji 
systemów ogrzewania, czyli wymianę 
pieców węglowych na piece ekologiczne, 
w tym montaż ogniw fotowoltaicznych 
(słonecznych produkujących energię 
elektryczną). Biorąc pod uwagę ilość turbin 
wiatrowych planowanych do montażu 
na terenie gminy dochody z tego tytułu 
mogą wynieść ok. 500 tys.zł. 
Obecny na zebraniu członek Zarządu 
Wojewódzkiego TSKN Ryszard Donitza 
przedstawił między innymi plany zwią-
zane z  działalnością mniejszościowej 
organizacji na 2014 r. 
 Po zakończeniu zebrania sprawozdaw-
czego odbyła się konwencja wyborcza. 
E. Graba – przewodnicząca gminnego 
DFK przedstawiła listę kandydatów do 
Rady Miejskiej wyłonionych spośród 
osób zaproponowanych na zebraniach 
przez poszczególne koła. W niektórych 
miejscowościach np. w Łączniku wobec 
odrzucenia kandydatury jednego ze 
zgłoszonych, dodatkowe kandydatury 
zostaną podane w terminie późniejszym. 
Zaprezentowani zostali kandydaci z terenu 
gminy do Rady Powiatu Prudnickiego. 
Jednogłośnie została przyjęta kandyda-
tura Arnolda Hindery na burmistrza na 
kolejną kadencję.

Ryszard Nowak

Zebrania w DFK

Kroszonkarski 
sukces

Mieszkająca obecnie w Ligocie 
Bialskiej Iwona Pissarczyk na 
otwartym konkursie zdobie-

nia jaj wielkanocnych w Strzelcach 
Opolskich zajęła II miejsce.
 Taka była ocena jurorów, którzy 
jej kroszonkarskie dzieła uznali za 
jedne z najpiękniejszych. W 1999 r. 
została jedną z laureatek konkursu 
kroszonkarskiego w Strzeleczkach 
w kategorii młodzieżowej.
 W 2012 r. Zarząd Główny Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych zali-
czył ją w poczet twórców ludowych. 
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Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wy-
konania

1 2 3 4 5
1. Browiniec Polski 8 363,30 8 808,54 105,32

a) środki z funduszu sołeckiego 8 363,30 8 337,97 99,70
wydatki bieżące 4 863,30 4 863,30 100,00
zakup kamienia na drogi 3 363,30 3 363,30 100,00
wykonanie przepustów drogowych 1 500,00 1 500,00 100,00
wydatki majątkowe 3 500,00 3 474,67 99,28
remont dachu budynku świetlicy 2 500,00 2 474,67 98,99
remont instalacji elektrycznej 1 000,00 1 000,00 100,00

b) środki własne 0,00 470,57 x
zakup kamienia na drogi 470,57 x

2. Brzeźnica 11 402,21 14 728,83 129,18
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 11 402,21 11 381,96 99,82

wydatki bieżące 11 402,21 11 381,96 99,82
zakup kamienia na drogi 3 002,21 3 002,21 100,00
zakup drabiny do remizy strażackiej 500,00 499,00 99,80
odnowienie elewacji remizy strażackiej 600,00 598,00 99,67
zakup i ułożenie kostki brukowej pod namiot 3 000,00 2 997,76 99,93
wykonanie grilla 500,00 500,00 100,00
utwardzenie kostką wjazdu na boisko 2 000,00 1 984,99 99,25
zakup zmywarki do kuchni w świetlicy 1 800,00 1 800,00 100,00

b) Środki własne 0,00 3 346,87 x
zakup kamienia na drogi x 894,80 x
zakup stołu do tenisa do świetlicy x 2 273,96 x
zakup paliwa do kosiarki x 160,03 x
wykonanie grilla x 18,08 x

3. Chrzelice 52 964,84 62 278,73 117,59
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 20 996,14 20 970,65 99,88

wydatki bieżące 14 996,14 14 970,65 99,83
zakup kamienia na drogi 1 800,00 1 800,00 100,00
remont Wiejskiego Centrum Integracji 9 196,14 9 196,14 100,00
uporządkowanie terenu boiska przy 
Wiejskim Centrum Sportu i Rekreacji 1 500,00 1 474,51 98,30

remont szatni na boisku sportowym 2 500,00 2 500,00 100,00
wydatki majątkowe 6 000,00 6 000,00 100,00
zakup i montaż bramy wjazdowej w remizie strażackiej 6 000,00 6 000,00 100,00

b) inicjatywa lokalna 31 968,70 28 929,45 90,49
Modernizacja terenu sportowego 20 468,70 17 430,70 85,16
Zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego 
(historyczny konny wóz bojowy) 11 500,00 11 498,75 99,99

c) środki własne x 12 378,63 x
zakup kamienia na drogi x 108,59 x
remont Wiejskiego Centrum Integracji x 22,49 x
zakup drzwi wraz z montażem w szatni sportowej x 2 951,55 x
czyszczenie rowu x 5 500,00 x
udrożnienie kanalizacji deszczowej x 1 796,00 x
zakup i montaż bramy wjazdowej w remizie strażackiej x 2 000,00 x

4. Czartowice 7 986,57 21 000,00 262,94
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 7 986,57 7 986,57 100,00

wydatki bieżące 7 986,57 7 986,57 100,00
zakup kamienia na remont drogi 7 986,57 7 986,57 100,00

b) środki własne 0,00 13 013,43 x
udrożnienie rowu x 3 000,00 x
budowa drogi x 10 013,43 x

5. Dębina 7 408,93 22 682,26 306,15
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 7 408,93 7 408,93 100,00

wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 100,00
zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej 1 000,00 1 000,00 100,00
wydatki majątkowe 6 408,93 6 408,93 100,00
modernizacja drogi gminnej 6 408,93 6 408,93 100,00

b) środki własne 0,00 15 273,33 x
modernizacja drogi gminnej x 15 273,33 x

6. Frącki 7 383,81 61 503,20 832,95
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 7 383,81 7 383,81 100,00

wydatki bieżące 200,00 200,00 100,00
zakup paliwa do kosiarki 200,00 200,00 100,00
wydatki majątkowe 7 183,81 7 183,81 100,00
modernizacja drogi gminnej 7 183,81 7 183,81 100,00

b) środki własne 0,00 54 119,39 x
modernizacja drogi gminnej x 54 119,39 x

7. Gostomia 36 123,83 52 635,99 145,71
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 16 123,83 16 104,79 99,88

wydatki bieżące 16 123,83 16 104,79 99,88
zakup kostki brukowej na remont chodnika 15 064,00 15 064,00 100,00
zakup donic, kwietników i roślin na skwer zieleni 1 059,83 1 040,79 98,20

b) inicjatywa lokalna 20 000,00 19 811,51 99,06
zagospodarowanie placu zabaw 20 000,00 19 811,51 99,06

c) środki własne 0,00 16 719,69 x
remont drogi gminnej x 16 693,56 x
zakup paliwa do kosiarki x 26,13 x

8. Górka Prudnicka 9 995,77 87 185,27 872,22
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 9 995,77 9 995,77 99,06

wydatki bieżące 3 995,77 3 995,77 100,06
zakup ławo stołów oraz kwietników 3 995,77 3 995,77 101,06
wydatki majątkowe 6 000,00 6 000,00 100,00
modernizacja drogi gminnej 6 000,00 6 000,00 100,00

b) środki własne 0,00 77 189,50 x
naprawa przepustu drogowego x 499,00 x
zakup cementu pod wylewkę na ławki x 588,00 x
modernizacja drogi gminnej x 76 102,50 x

9. Grabina 17 618,84 18 947,73 107,54
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 15 470,84 15 425,44 99,71

wydatki bieżące 15 470,84 15 425,44 99,71
zakup kamienia na drogi 4 000,00 4 000,00 100,00
zakup strojów ludowych 2 000,00 2 000,00 100,00
zagospodarowanie obejścia wokół budynku OSP i świetlicy 2 000,00 1 998,83 99,94
zakup i montaż płytek do garażu w remizie 1 500,00 1 500,00 100,00
uporządkowanie placu przy pomniku 1 000,00 961,00 96,10
zakup kostki brukowej i wybrukowanie placu rekre-
acyjno-sportowego, zakup siatki do siatkówki i bramek 4 970,84 4 965,61 99,89

b) inicjatywa lokalna 2 148,00 2 148,00 100,00
Wyposażenie świetlicy w sprzęt audio-wizualny 2 148,00 2 148,00 100,00

c) środki własne 0,00 1 374,29 x
zakup kamienia na remont dróg x 724,31 x
zakup paliwa do kosiarki x 448,07 x
naprawa instalacji elektrycznej w świetlic x 128,42 x
zakup i montaż płytek do garażu w remizie x 73,49 x

10. Józefów 22 756,64 22 739,92 99,93
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 7 961,46 7 950,06 99,86

wydatki bieżące 7 961,46 7 950,06 99,86
wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP 5 511,46 5 511,46 100,00
zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw 200,00 200,00 100,00
wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej 750,00 747,41 99,65
założenie lampy oświetleniowej 500,00 500,00 100,00
zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni 1 000,00 991,19 99,12

b) inicjatywa lokalna 14 795,18 14 784,89 99,93

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wy-
konania

wybrukowanie terenu 14 795,18 14 784,89 99,93
c) środki własne 0,00 4,97 x

wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP x 2,72 x
zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw x 2,25 x

11 Kolnowice 11 703,59 15 582,92 133,15
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 11 703,59 11 694,15 99,92

wydatki bieżące 4 703,59 4 694,15 99,80
doposażenie placu wielofunkcyjnego 4 703,59 4 694,15 99,80
wydatki majątkowe 7 000,00 7 000,00 100,00
zakup traktorka do koszenia trawy 7 000,00 7 000,00 100,00

b) środki własne 0,00 3 888,77 x
zakup paliwa do koszenia trawy, 
przegląd techniczny kosiarki x 776,13 x

zakup traktorka do koszenia trawy x 2 199,99 x
zakup materiałów budowlanych do remontu szatni x 162,66 x
montaż tablicy ogłoszeniowej x 749,99 x

12 Krobusz 17 685,38 20 158,00 113,98
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 13 185,38 13 179,50 99,96

wydatki bieżące 13 185,38 13 179,50 99,96
remont skrzyżowania (ułożenie krawężników, 2 500,00 2 500,00 100,00
wymiana dywanika asfaltu)
zakup kosiarki spalinowej 1 600,00 1 599,44 99,97
organizacja imprez wiejskich 3 085,38 3 082,83 99,92
zakup dwóch skrzynek ppoż. wraz z wyposażeniem 4 000,00 3 998,32 99,96
zakup blaszanego garażu 2 000,00 1 998,91 99,95

b) inicjatywa lokalna 4 500,00 4 461,80 99,15
remont skrzyżowania (ułożenie krawężników, 
wymiana dywanika asfaltu) 4 500,00 4 461,80 25,93

c) środki własne 0,00 2 516,70 x
zakup paliwa do kosiarki x 54,90 x
remont drogi x 2 461,80 x

13. Laskowiec 14 283,35 45 963,93 321,80
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 7 283,35 7 276,97 99,91

wydatki bieżące 3 283,35 3 276,97 99,81
budowa i wyposażenie wielofunkcyjnego placu sportowego 2 083,35 2 076,97 99,69
budowa pieca pokojowego w świetlicy 1 200,00 1 200,00 100,00
wydatki majątkowe 4 000,00 4 000,00 100,00
modernizacja dachu świetlicy wiejskiej 4 000,00 4 000,00 100,00

b) środki własne 0,00 31 886,96 x
zakup kamienia na remont dróg x 2 949,97 x
modernizacja dachu świetlicy wiejskiej x 28 936,99 x

c) inicjatywa lokalna 7 000,00 6 800,00 97,14
budowa pieca pokojowego w świetlicy 7 000,00 6 800,00 25,93

14. Ligota Bialska 14 541,59 14 903,22 102,49
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 14 541,59 14 511,59 99,79

wydatki bieżące 2 541,59 2 511,59 98,82
zakup piły spalinowej 2 000,00 1 970,00 98,50
zakup mebli do świetlicy 541,59 541,59 100,00
wydatki majątkowe 12 000,00 12 000,00 100,00
budowa dwóch altan drewnianych na boisku 12 000,00 12 000,00 100,00

b) środki własne 0,00 391,63 x
zakup mebli do świetlicy x 58,41 x
budowa dwóch altan drewnianych na boisku x 333,22 x

15. Łącznik 46 669,94 72 625,57 155,62
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 25 115,00 25 104,92 99,96

wydatki bieżące 3 461,44 3 451,36 99,71
remont przystanku autobusowego 656,50 656,50 100,00
zakup dozowników na mydło i ręcznik do
sanitariatów w Wiejskim Centrum Sportu i Rekreacji 346,44 336,36 97,09
organizacja imprezy integracyjnej 2 458,50 2 458,50 100,00
wydatki majątkowe 21 653,56 21 653,56 100,00
rozbudowa remizy OSP 5 000,00 5 000,00
zakup i montaż sanitariatów (kontenera) przy Wiejskim 
Centrum Sportu i Rekreacji 16 653,56 16 653,56 100,00

b) inicjatywa lokalna 21 554,94 21 500,00 99,75
Modernizacja świetlicy wiejskiej 21 554,94 21 500,00 99,75

c) środki własne 0,00 26 020,65 x
remont przystanku autobusowego x 178,24 x
naprawa tablicy ogłoszeniowej x 270,17 x
rozbudowa remizy OSP x 2 240,03 x
zakup materiałów elektrycznych do remontu x 2 699,71 x
instalacji elektrycznej w szatni sportowej
czyszczenie rowu x 1 200,00 x
remont drogi gminnej x 19 188,00 x
zakup paliwa do kosiarki x 238,83 x
organizacja imprezy integracyjnej x 5,67 x

16. Miłowice 8 237,72 10 500,00 127,46
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 8 237,72 8 237,72 100,00

wydatki majątkowe 8 237,72 8 237,72 100,00
opracowanie projektu budowlanego na 8 237,72 8 237,72 100,00
przebudowę remizy na świetlicę

b) środki własne 0,00 2 262,28 x
opracowanie projektu budowlanego na przebudowę 
remizy na świetlicę x 2 262,28 x

17. Mokra 8 890,71 8 860,51 99,66
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 8 890,71 8 860,51 99,66

wydatki majątkowe 8 890,71 8 860,51 99,66
opracowanie projektu budowlanego na
przebudowę remizy na świetlicę oraz wykonanie 
instalacji elektrycznej w świetlicy 8 890,71 8 860,51 99,66

18. Nowa Wieś 10 322,27 13 861,76 134,29
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym|: 10 322,27 10 307,07 99,85

wydatki bieżące 10 322,27 10 307,07 99,85
zakup kamienia na remont dróg 3 000,00 2 984,80 99,49
organizacja festynu wiejskiego (integracja 2 322,27 2 322,27 100,00
mieszkańców)
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 1 000,00 1 000,00 100,00
remont świetlicy OSP 4 000,00 4 000,00 100,00

b) środki własne 0,00 3 554,69 x
organizacja festynu wiejskiego (integracja mieszkańców) x 142,65 x
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej x 90,24 x
udrożnienie rowu x 720,00 x
remont świetlicy OSP x 2 601,80 x

19. Ogiernicze 9 066,52 9 536,80 105,19
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 9 066,52 9 066,52 100,00

wydatki bieżące 9 066,52 9 066,52 100,00
zakup kamienia na remont dróg 1 500,00 1 500,00 100,00
budowa kanalizacji burzowej 7 566,52 7 566,52 100,00

b) środki własne 0,00 470,28 x
zakup kamienia na remont dróg x 470,28 x

20. Olbrachcice 18 687,68 60 140,63 321,82
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 13 687,68 13 687,68 100,00

wydatki majątkowe 13 687,68 13 687,68 100,00
rozbudowa szatni sportowej 13 687,68 13 687,68 100,00

b) inicjatywa lokalna 5 000,00 5 000,00 100,00
budowa nowego trzonu kuchennego 5 000,00 5 000,00 100,00

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wy-
konania

c) środki własne 0,00 41 452,95 x
przebudowa i udrożnienie mostu, wykonanie i mon-
taż barierki x 34 721,88 x

zakup paliwa do kosiarki, przegląd techniczny kosy 
spalinowej x 784,86 x

zakup materiałów budowlanych do remontu remizy x 165,91 x
rozbudowa szatni sportowej x 5 780,30 x

21. Otoki 9 769,74 9 768,27 99,98
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 9 769,74 9 768,27 99,98

wydatki bieżące 9 769,74 9 768,27 99,98
wykonanie kanalizacji deszczowej 9 769,74 9 768,27 99,98

22. Pogórze 36 781,60 48 566,85 132,04
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 21 096,60 21 047,60 99,77

wydatki bieżące 21 096,60 21 047,60 99,77
zakup kamienia na remont dróg 11 086,60 11 086,60 100,00
zakup piły spalinowej 2 600,00 2 600,00 100,00
zakup rur na odwodnienie rowu 910,00 861,00 94,62
zakup roślin na upiększenie terenu wokół Wiejskiego 
Centrum Integracji 3 000,00 3 000,00 100,00

remont elewacji budynku świetlicy 3 500,00 3 500,00 100,00
b) inicjatywa lokalna 15 685,00 15 685,00 100,00

Wykonanie projektu „Zielone Oczko” miejsce integra-
cyjno-szkoleniowe 15 685,00 15 685,00 100,00

c) środki własne 0,00 11 834,25 x
zakup kamienia na remont dróg x 609,31 x
zakup środków czystości do świetlicy oraz żarówek x 725,21 x
remont elewacji budynku świetlicy x 192,32 x
zakup słupa do montażu tablicy informacyjnej x 254,46 x
naprawa dwóch mostów x 2 000,00 x
naprawa kładki betonowej x 2 400,00 x
czyszczenie rowu, ułożenie rur x 4 500,00 x
zakup kosiarki spalinowej x 636,90 x
zakup roślin, paliwa do kosiarki x 351,41 x
Wykonanie projektu „Zielone Oczko” miejsce integra-
cyjno-szkoleniowe x 164,64 x

23. Prężyna 12 808,65 39 396,35 307,58
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 12 808,65 12 720,72 99,31

wydatki bieżące 6 808,65 6 780,76 99,59
zakup kamienia na remont dróg 2 208,65 2 208,65 100,00
wyznaczenie granicy drogi gminnej 1 400,00 1 400,00 100,00
zakup i montaż tablic informacyjnych 1 200,00 1 200,00 100,00
remont remizy strażackiej 2 000,00 1 972,11 98,61
wydatki majątkowe 6 000,00 5 939,96 99,00
zakup stołów i krzeseł do świetlicy 6 000,00 5 939,96 99,00

b) środki własne 0,00 26 675,63 x
remont dróg gminnej x 19 003,50 x
zakup regałów oraz stołów do remizy x 2 010,19 x
zakup mebli kuchennych oraz nagrzewnicy do świetlicy x 4 686,99 x
zakup kamienia na remont dróg x 744,95 x
wyznaczenie granicy drogi gminnej x 200,00 x
zakup i montaż tablic informacyjnych x 30,00 x

24. Radostynia 20 320,15 22 108,27 108,80
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 15 320,15 15 320,15 100,00

wydatki bieżące 15 320,15 15 320,15 100,00
zakup paliwa do kosiarki oraz roślin do utrzymania 820,15 820,15 100,00
terenów zielonych
zakup materiałów budowlanych oraz remont świetlicy 14 500,00 14 500,00 100,00

b) inicjatywa lokalna 5 000,00 5 000,00 100,00
urządzenie świetlicy wiejskiej 5 000,00 5 000,00 100,00

c) środki własne 0,00 1 788,12 x
remont studzienki kanalizacji deszczowej x 1 230,00 x
zakup paliwa do kosiarki oraz roślin do 
utrzymania terenów zielonych x 558,12 x

25. Rostkowice 26 682,79 27 368,19 102,57
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 10 096,23 10 096,23 100,00

wydatki bieżące 8 096,23 8 096,23 100,00
remont dróg - zakup kamienia 8 096,23 8 096,23 100,00
wydatki majątkowe 2 000,00 2 000,00 100,00
zakup wyposażenia placu zabaw 2 000,00 2 000,00 100,00

b) środki własne 0,00 758,04 x
remont dróg - zakup kamienia x 758,04 x

c) inicjatywa lokalna 16 586,56 16 513,92 99,56
Utworzenie placu zabaw 16 586,56 16 513,92 99,56

26. Solec 9 970,66 9 957,71 99,87
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 9 970,66 9 957,71 99,87

wydatki bieżące 9 970,66 9 957,71 99,87
remont i uporządkowanie terenu wokół pomnika 4 000,00 4 000,00 100,00
uporządkowanie terenu wokół kamienia 1 370,66 1 370,00 99,95
organizacja pikniku rodzinnego 4 600,00 4 587,71 99,73

27. Śmicz 24 144,58 29 567,78 122,46
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 17 379,58 17 378,90 100,00

wydatki bieżące 17 379,58 17 378,90 100,00
wynajem namiotu i podestu do 
organizacji imprezy integracyjnej 6 000,00 5 999,91 100,00

zakup rur do udrożnienia kanalizacji deszczowej 3 500,00 3 500,00 100,00
zagospodarowanie skarpy 7 000,00 7 000,00 100,00
utrzymanie traktorka do koszenia trawy 879,58 878,99 99,93

b) inicjatywa lokalna 6 765,00 6 765,00 100,00
Organizacja imprezy 790 lat Śmicza 6 765,00 6 765,00 100,00

b) środki własne 0,00 5 423,88 x
zakup rur do udrożnienia kanalizacji deszczowej x 3 400,00 x
remont instalacji elektrycznej w remizie x 1 443,80 x
zakup paliwa do kosiarki x 580,08 x

28. Wasiłowice 9 116,75 9 372,95 102,81
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 9 116,75 9 088,80 99,69

wydatki bieżące 9 116,75 9 088,80 99,69
organizacja dożynek wiejskich 2 616,75 2 602,88 99,47
organizacja Dnia Dziecka 500,00 495,13 99,03
zakup i montaż dwóch tablic witających 3 000,00 3 000,00 100,00
remont podłogi w świetlicy wiejskiej 3 000,00 2 990,79 99,69

b) środki własne 0,00 284,15 x
zakup i montaż dwóch tablic witających x 284,15 x

29. Wilków 9 393,01 23 813,83 253,53
a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 9 393,01 9 382,70 99,89

wydatki bieżące 9 393,01 9 382,70 99,89
zakup kamienia na remont dróg 9 393,01 9 382,70 99,89

b) środki własne 0,00 14 431,13 x
zakup materiałów budowlanych do remontu remizy x 2 140,52 x
naprawa studzienki kanalizacji deszczowej x 1 500,00 x
zakup paliwa do kosiarki x 290,00 x
odwodnienie drogi x 9 500,00 x
wymiana siatki ogrodzeniowej na placu zabaw x 1 000,61 x
Razem wydatki 501 081,42 864 564,01 172,54
fundusz sołecki 350 078,04 349 633,66 99,87
inicjatywa lokalna 151 003,38 147 399,57 97,61
środki własne x 367 530,78 x

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała
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W dniu 7 kwietnia obchodzony 
jest Światowy Dzień Zdro-
wia, który poświęcony jest 

najważniejszym problemom zdro-
wia publicznego na świecie. W bie-
żącym roku hasłem przewodnim 
wybranym przez Światową Organi-
zację Zdrowia są choroby przeno-
szone przez wektory.

 Wektory to organizmy, które są przenosi-
cielami patogenów lub pasożytów. Poprzez 
wędrówkę i kontakt z otoczeniem przeno-
szą groźne drobnoustroje na inne organi-
zmy, często na ludzi. W ten sposób mogą 
wywołać choroby, które zagrażają życiu 
lub zdrowiu człowieka.
 Do chorób przenoszonych przez wek-
tory zaliczamy miedzy innymi malarię, 
gorączkę denga, Gorączkę Zachodniego 
Nilu, tropikalną chorobę wirusową – chi-
kungunye, kleszczowe zapalenie mózgu 
czy boreliozę. Zdecydowana większość 
chorób wektorowych występuje w  kra-
jach o ciepłym klimacie, jednak w dobie 
łatwości podróży po całym świecie mogą 
one wystąpić na każdym obszarze, rów-
nież w naszym regionie. Dlatego ważne 
jest aby osoby podróżujące do krajów tro-
pikalnych i subtropikalnych miały świado-
mość kiedy istnieje konieczność ochrony 
przed tymi chorobami i  wiedziały jakie 
środki profilaktyczne należy podjąć.
 Wskutek ocieplania się klimatu strefa 
narażenia na występowanie niektórych 
chorób tropikalnych będzie się powiększać.
 Z wektorowych chorób tropikalnych 
w  Polsce odnotowuje się zawleczone 
przypadki zachorowań na malarię 
i gorączkę denga.
 Malaria jest obecnie jedną z trzech naj-
ważniejszych oprócz AIDS i gruźlicy cho-
rób zakaźnych na świecie. W roku 2010 
na całym świecie zarejestrowano ponad 
200 mln zachorowań oraz 660 tys. zgo-
nów z powodu malarii. W Polsce rocz-
nie notuje się od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu zachorowań na tę chorobę, są to 
wyłącznie przypadki zawleczone. Cho-
roba atakuje krwinki czerwone, głów-
nymi jej objawami są: dreszcze, wysoka 
gorączka do 41oC, zlewne poty. Mala-
ria charakteryzuje się bardzo gwałtow-
nym przebiegiem, niestety w Polsce ist-
nieje wysoki współczynnik umieralno-
ści na malarię, co jest głównie związane 
z późnym rozpoznaniem tej choroby.
 Gorączka denga przyjmuje postać 
gorączki krwotocznej, najczęstsze objawy 
to wysoka temperatura ciała, bóle głowy, 
mięśni i stawów oraz wysypka. Objawom 
tym towarzyszą krwawienia wewnętrzne 
i zewnętrzne charakterystyczne dla gorą-
czek krwotocznych. W biednych krajach 
umiera 1 osoba na pięć zakażonych, w kra-

jach wysokorozwiniętych umieralność waha 
się 1 na 200 chorych (0,5%).
 Przeciwko malarii i gorączce denga nie ma 
szczepionek. Jedynym sposobem na zmini-
malizowanie ryzyka zakażenia jest ochrona 
przed ukłuciem przez komary. W przypadku 
malarii pomocne jest przyjmowanie leków 
przeciwmalarycznych.
 W  Polsce najczęściej występującymi 
chorobami wektorowymi są przeno-
szone przez kleszcze: borelioza i klesz-
czowe zapalenie mózgu. Aktywność klesz-
czy zależy od temperatury otoczenia, 
w naszym klimacie są one aktywne od 
początku wiosny do późnej jesieni. Pod-
czas żerowania, kleszcz do organizmu 
człowieka wprowadza bakterie i wirusy.
 Kleszczowe zapalenie mózgu to ostra 
choroba zakaźna ośrodkowego układu ner-
wowego. U 60‒70% zakażonych ludzi cho-
roba przebiega bezobjawowo. W przypad-
kach objawowych w pierwszej fazie wystę-
pują objawy grypopodobne, natomiast dru-
giej fazie może towarzyszyć zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu 
oraz zapalenie rdzenia kręgowego. Po prze-
bytym kleszczowym zapaleniu mózgu mogą 
wystąpić powikłania, tj: porażenia nerwów, 
niedowłady mięśni kończyn, czasem chorzy 
nie wracają do pełnej sprawności. Choroba 
rzadko ma przebieg śmiertelny.
 Przed kleszczowym zapaleniem mózgu 
można się jednak zabezpieczyć dzięki szcze-
pieniom. Trzy dawki szczepienia podstawo-
wego dają wysoką odporność (96- 100%), 
utrzymującą się przez co najmniej trzy lata.
 Borelioza – w  przebiegu tej choroby 
wyróżnia się dwa stadia. W  pierwszym 
stadium w  miejscu ukłucia przez klesz-
cza powstaje na skórze tzw. rumień wędru-
jący (czerwona lub sinoczerwona plama). 
Zmianie skórnej mogą towarzyszyć objawy 
ogólne takie jak: zmęczenie, ból mięśni, 
gorączka, ból głowy, sztywność karku. Po 
kilku tygodniach rumień wędrujący może 
ustąpić samoistnie, ale zakażenie rozprze-
strzenia się na wiele układów i narządów. 
Drugie stadium boreliozy związane jest naj-
częściej z zakażeniem układu nerwowego 
(neuroborelioza), układu kostno – stawo-
wego lub układu krążenia, z mało charak-
terystycznymi objawami klinicznymi.
 W zapobieganiu tej chorobie zaleca się 
noszenie odpowiedniego ubrania w czasie 
pobytu w lesie i innych miejscach bytowania 
kleszczy, stosowanie środków odstraszają-
cych kleszcze, szybkie i ostrożne usuwanie 
przyssanego kleszcza z powierzchni skóry 
a w przypadku wystąpienia zmiany skórnej 
zgłoszenie się do lekarza. Przeciwko bore-
liozie brak jest skutecznej szczepionki.

Opracowała: mgr Danuta Nowotarska 
st. asystent Oddziału Epidemiologii, Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Prudniku.

Światowy Dzień Zdrowia

Choroby wektorowe

• 17.02.2014 r.  – w Kolnowicach 
sprawca dokonał oszustwa interneto-
wego na szkodę mieszkańca tej miej-
scowości. Straty wyceniono na 800 zł.

• W nocy 19 na 20.02.  w Śmiczu 
złodziej włamał się do niezamiesz-
kałego budynku skąd skradł przed-
mioty wartości 3.000 zł.

• 19.02. w Białej 47 – letni sprawca 
dokonał uszkodzenia ciała młodo-
cianemu lat 13.

• 24.03. w Białej złodziej włamał 
się do niezamieszkałego budyn-
ku skąd skradł materiały budow-
lane wartości 3.900 zł.

• 27.03. siedemnastoletni sprawca 
włamał się do niezamieszkałego 

budynku w Grabinie skąd skradł 
wyroby z miedzi wartości 300 zł.

• W okresie od 17.02. do 27.03. 
na terenie gminy Biała policjanci 
zatrzymali siedmiu rowerzystów 
poruszających się po drogach pu-
blicznych po spożyciu alkoholu 
i wbrew orzeczonemu sądowe-
mu zakazowi. Przypadku miały 
miejsce: dwa w Łączniku – 4.03. i 
17.03., w Górce Prudnickiej – 3.03., 
w Chrzelicach – 17.03. i w Krobu-
szu – 18.03.  oraz na trasach: Biała 
– Solec – 7.03. i 9.03.,  Biała – Ligota 
Bialska – 12.03. 17.03. zatrzymano 
21 – letniego kierowcę poruszają-
cego się samochodem osobowym 
w stanie nietrzeźwości. 

Odeszli
Krystyna Gajda  ur. 1934 r. zm. 05.03.2014 r. zam. Wasiłowice

Stanisław Chrobak ur. 1921 r. zm. 15.03.2014 r. zam. Biała
Józef Cziomer ur. 1936 r. zm. 18.03.2014 r. zam. Górka Prudnicka

Cecylia Witek  ur. 1929 r. zm. 18.03.2014 r. zam. Krobusz
Jadwiga Noga  ur. 1931 r. zm. 23.03.2014 r. zam. Biała

Anastazja Chwiolka ur. 1927 r. zm. 30.03.2014 r. zam. Biała

Remont budynku

Rozpoczął się remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białej przy ul. 
Moniuszki. Na parterze budynku – o czym już pisaliśmy na naszych łamach 
urządzony zostanie żłobek, a na piętrze dwa mieszkania. Przewidywany koszt 

remontu i prac adaptacyjnych wyniesie 500 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia 
prac – wrzesień 2014 r. Wykonawcą remontu jest firma ANBUD z Krapkowic. 

Nowa nawierzchnia

Przeprowadzony został remont nawierzchni i chodników na ul Kołłątaja w Białej, 
łącząca ulice 1-go Maja ze Szkolną. Zerwana została z drogi stara trylinkowa 
nawierzchnia i położona nowa – bitumiczna. Koszt remontu wyniósł ok. 70 

tys. zł. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo drogowe z Głubczyc.

Remont Domu 
Katolickiego

Od kilkunastu tygodni prowadzony jest remont Domu Katolickiego 
w Białej położonego w sąsiedztwie miejscowego kościoła parafialnego. 
Trwa wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej, wodnej i wymiana 

okien. Wykonywana jest dodatkowa łazienka i toalety.
 Jak informuje o. Krzysztof Gorzelnik w  bialskiej parafii wykonany zostanie 
podjazd dla niepełnosprawnych, celem umożliwienia im korzystania z pomiesz-
czeń obiektu. Trwa również remont sceny w dużej sali budynku. Wyremontowane 
pomieszczenia będą wynajmowane również dla mieszkańców na organizację 
uroczystości komunijnych, rodzinnych i  okolicznościowych. Wykonywanie 
prowadzonych prac remontowych nadzorują proboszcz o. Franciszek Bieniek i o. 
Krzysztof Gorzelnik. Prace finansowane są z ofiar wiernych, zbiórek surowców 
wtórnych – złomu i makulatury. 

Na zdjęciu: o. Krzysztof Gorzelnik przed wejściem do remontowanego obiektu.
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Regeneracja wyrobów 
z pierza.

Pranie i czyszczenie kołder.
Oferujemy ręczniki dla firm. 

Krzyżkowice 50
tel. 77/4360988, kom. 608 769 437

W marcu 2014 r. odszedł od nas na zawsze
ś.p. Dariusz Trojak

piłkarz, trener i wielki przyjaciel sportowców.
Szczere wyrazy współczucia składa Rodzinie zmarłego

Gminne Zrzeszenie LZS w Białej
oraz działacze i zawodnicy LKS "Polonia” Biała

Przyjaciołom,
znajomym, sąsiadom 
i wszystkim, którzy 
okazali współczucie

oraz wzięli udział
w ostatniej drodze

naszej Drogiej Mamy, 
Babci i Prababci

ś.p. Cecylii Witek
serdeczne

podziękowania
składa
rodzina

tani cement portlandzki
materiały budowlane
Rudolf Grelich, 48-210 Olbrachcice 49 a
tel. 77 438 71 44 kom. 500 535 279

Sprzedam mieszkanie
80 m2 (4 pokoje i kuchnia)

w Łączniku, ul. Robotnicza 10/19
tel. kontaktowy 668 448 516

Firma wychodząc naprzeciw potrzebom swoich 
obecnych i przyszłych klientów 

serdecznie zaprasza do nowo otwartego biura 
w Białej, ul. Kościuszki 12 

tel. 504032606
RACHUNKOWOŚĆ 

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UE
DORADZTWO ROLNICZE

SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP
Certyfikat Ministerstwa Finansów

Akredytacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wynajem namiotów
- namiot 4 x 8  i  6 x 12
- stoły biesiadne
- rollbar 

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864 
 77 437 54 12
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

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

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Biała, ul. Opolska 18/1
REJESTRACJA tel. 691 785 050

USŁUGI
REHABILITACYJNE 

USŁUGI MEDYCZNE
GABINET KARDIOLOGICZNY

lek.med. Jarosław Bugajski
kardiolog

GABINET INTERNISTYCZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
spec. chorób wewnętrznych- krioterapia

- laseroterapia
- magnetoterapia

- ultradźwięki
- sollux
- masaż

- konsultacje
- ECHO serca
- Holter EKG

- Holter ciśnieniowy
- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe (test wysiłkowy)
- doppler tętnic

- konsultacje
- USG brzucha
- USG tarczycy

GABINET NEFROLOGICZNY
lek.med. Tomasz Szatny

nefrolog
- konsultacje
nefrologiczne

HIRUDOTERAPIA
leczenie pijawką lekarską

Biuro Rachunkowe MALEX

- roczne rozliczenie deklaracji 1% podatku 
należnego na rzecz OPS w Łączniku

- 5% rabatu z tyt. rozliczenia rocznego PIT

Łącznik, ul. Skowrońskiego 25
telefon: +48 728 949 755

czynne: Pn–Pt  1800–1930

Wesołych, pełnych spokoju i radości 
Świąt Wielkanocnych

spędzonych w rodzinnym gronie,
optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość. 

Wszystkim Mieszkańcom
Miasta i Gminy Biała

życzą
Zarząd i pracownicy

Banku Spółdzielczego w Białej.
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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”.

Od początku roku szkolnego 
2013/2014 Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Białej re-

alizuje program Rok Szkolny w Ruchu. 
Koordynatorem programu jest nauczycielka 
Teresa Szukalska wraz z nauczycielami 
wspierającymi nauczycielami Joanną 
Pawłowską i Markiem Czerniakiem. Głów-
nymi założeniami i celami tego projektu 
jest troska o prawidłową postawę ciała, 
zdrowe zwyczaje żywieniowe, aktywne 
spędzanie czasu, dbanie o prosty kręgo-
słup, czyli innymi słowy... nasi wuefiści 
pragną, by uczniowie uczęszczający 
do naszej szkoły byli sprawni i zdrowi.
 Jednym z działań w ramach „Woje-
wódzkiego dnia ćwiczeń śródlekcyjnych” 
było opracowanie broszurki z zestawami 
ćwiczeń dla poszczególnych poziomów 
klas. Nauczyciele wychowania fizycznego 
wyznaczyli w każdej klasie koordynatorów 
ćwiczeń śródlekcyjnych, którzy zostali 
zapoznani z materiałami pomocniczymi 
i zasadami przeprowadzania ćwiczeń oraz 
informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa 
uczniów podczas ćwiczeń. Wszystkie 
klasy z aplauzem przyjęły możliwość 
przysłowiowego rozprostowania kości 
i uwolnienia choć na chwilkę umysłu 
od zadań, ćwiczeń, testów czy recytacji.
 Kolejna akcja dotyczyła „Wojewódz-
kiego dnia prostego kręgosłupa”. W tym 
dniu na gazetkach szkolnych pojawiły się 
informacje jak dbać o kręgosłup. Uczniowie 
klas młodszych wskazywali na kartach 
zadaniowych prawidłowe i nieprawidłowe 
postawy ciała oraz wykonywali ćwiczenia 
wspierające utrzymywanie prawidłowej 
postawy. Natomiast klasy IV-VI brały 
udział w pogadankach na temat dbało-
ści o kręgosłup i również wykonywali 
stosowne do tego tematu ćwiczenia.
 Nie lada atrakcji mieli uczniowie podczas 
„Wojewódzkiego dnia lekkiego tornistra”, 
w którym to zorganizowano konkurs 
plastyczny i wystawę prac dotyczących 

tej tematyki, jak również odbył się pokaz 
pt. „Zdrowa moda”. Uczniowie zebrani 
na korytarzu szkolnym mogli podczas 
przerw podziwiać koleżanki na wybiegu, 
które to w profesjonalny sposób starały 
się zaprezentować prawidłową postawę 
ciała i właściwy sposób noszenia tornistra. 
Dodatkowo nauczyciele wf-u przepro-
wadzili akcję ważenia tornistrów.
 Inscenizacja opowiadania pt. „Zwierze-
nia 9-letniego kręgosłupa” przygotowana 
przez uczniów klasy VI B rozpoczęła 
„Wojewódzki dzień prawidłowej postawy”. 
W rzeczowy, ale i humorystyczny sposób 
przekazano uczniom jak się troszczyć 
o kręgosłup i prawidłową postawę. 
Na terenie szkoły umieszczono prace 
plastyczne wykonane przez uczniów, 
jak i hasła promujące dbanie o właściwą 
postawę ciała i kręgosłup.
 „Dzień przeciw otyłości” przebiegał 
równie ciekawie, jak pozostałe. Uczniowie 
mogli skosztować przepyszne sałatki 
warzywne i owocowe, jak również 
dowiedzieć się jak zdrowo i aktywnie 
spędzać czas. Specjalnie na tą okazję 
przygotowano plansze z warzywami 
i owocami, gazetki promujące zdrowe 
odżywianie i wiele atrakcji. 
 W dobie komputeryzacji i rozwoju 
różnych nowinek technicznych dzieci często 
spędzają czas przed monitorami laptopów, 
tabletów, PSP i innych sprzętów. Zapomi-
nają często o prawidłowej postawie ciała 
i o aktywnym spędzaniu czasu na świeżym 
powietrzu. Drogi Czytelniku – Rodzicu, 
Wujku, Ciociu, Przyjacielu naszych uczniów...
wspierajcie proszę wraz z nauczycielami 
naszej szkoły zdrowe nawyki żywieniowe, 
aktywne formy spędzania wolnego czasu 
oraz wskazujcie na prawidłową postawę 
ciała. Pokażmy naszym dzieciom jak można 
się bawić na podwórku, w ogrodzie, czy 
w parku. Niech komputer nie będzie ich 
jedyną alternatywą.

Jolanta Samitowska

Chcemy być
sprawni i zdrowi!

Bank przyjacielem sportowców

Od wielu lat Bank Spółdzielczy w Białej wspomaga finansowo pił-
karzy LKS „Polonia Biała”. W tym roku Zarząd Banku sfinansował 
zakup efektownych strojów dla zawodników. Sczególną przy-

chylnością polonistów otacza Franciszek Gąsior - prezes BS. Zarząd klubu 
i zawodnicy serdecznie dziękują Prezesowi i Zarządowi bialskiego Banku 
Spółdzielczego za okazywaną pomoc. Na naszym zdjęciu nowe stroje pre-
zentują prezes BS Franciszek Gąsior i prezes „Polonii” Sławomir Adamik

Niech Święta Wielkanocne będą dla naszych 
Czytelników czasem wiosennej radości, 

nadziei i wiary.
Tego życzy wszystkim Redakcja

„Panoramy Bialskiej”


