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Koncert Noworoczny

12

stycznia 2014 r. w sali Urzędu
Miejskiego w Białej zorganizowany został dla mieszkańców koncert noworoczny.
W dwuczęściowym programie wystąpiła
Bialska Orkiestra Dęta pod batutą Andrzeja
Weinkopfa, która zaprezentowała wiele utworów znanych kompozytorów między innymi:
Johanna Strausa, Wojciecha Kilara, Waldemara
Nowakowskiego i innych. W czasie koncertu
swoje wokalne umiejętności zaprezentowali
Andrea Rzyszka i Damian Weinkopf. Oprawę

taneczną zapewnił zespół Stars i młodzież
gimnazjalna. W przerwie koncertu odbyła
się licytacja gadżetów z której dochód przeznaczony został na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wśród gadżetów przeznaczonych do licytacji znalazły się m.in. zegar
ścienny, poduszeczka, kalendarze, koszulki,
torba. Sala już przed koncertem była wypełniona po brzegi, dla wielu uczestników zabrakło miejsc siedzących. Jest to potwierdzeniem,
że z roku na rok koncerty organizowane przez
bialskie Gminne Centrum Kultury cieszą się
coraz większym zainteresowaniem.

Dzień Seniora

26

stycznia Gminne Centrum Kultury zorganizowało uroczystości ku
czci obchodów minionego Dnia Babci i Dziadka. Wiekowi jubilaci
zapełnili salę Urzędu Miejskiego w Białej. Przy kawie i słodkich wypiekach na uczestnikach uroczystości wielkie wrażenie wywarł niedawno
założony chór Campanella z Grabiny, który zaprezentował piękne kolędy.
Jego występy nagrodzono gromkimi brawami – i jak stwierdził prowadzący imprezę Joachim Kosz – zespół czeka jeszcze wiele sukcesów. I tego
im szczerze życzymy.

dokończenie na str. 7
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Sesja budżetowa BUDŻET GMINY 2014

30

grudnia 2013 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbyła
się ostatnia w minionym roku sesja Rady Miejskiej. Podjęto kilka
uchwał dotyczących zagadnień budżetowych.

Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie 29.796.960 zł., w tym:
1. Dochody bieżące – 29.350.382 zł. (98,5% w stosunku do dochodów ogółem)
a) subwencje i dotacje – 16.898.671 zł. (57,6% w stosunku do dochodów
bieżących), w tym:
• subwencje – 14.819.515 zł.
• dotacje z budżetu państwa – 2.074.331 zł.
• środki europejskie – 4.825 zł.
b) dochody własne – 12.451.711 zł. (42,4% w stosunku do dochodów bieżących),
w tym:
• podatki i opłaty lokalne – 9.943.921 zł. (79,9% w stosunku do dochodów
własnych)
2) Dochody majątkowe – 446.578 zł. (1,5% dochodów ogółem)
a) dotacje – 196.578 zł.
b) sprzedaż mienia – 250.000 zł.

Na początku obrad przedstawiciele bialskich władz wręczyli Gabrieli Neugebauer
– radnej i jednocześnie sołtysowi Pogórza
pamiątkowy dyplom za zajęcie III miejsca
w konkursie „Przyjazna wieś” za realizację projektu pod nazwą „Stworzenie Centrum Kulturalnego w Pogórzu”. Przyznana
nagroda w kwocie 5.500 zł zostanie przekazana władzom sołeckim na realizację kolejnych przedsięwzięć lokalnych. Podjęte zostały
dwie uchwały dotyczące wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 –
2028, uwzględniające planowane dochody
w kolejnych latach.
Uchwalony został budżet gminy na 2014 r.
Krótką informację o budżecie na ten rok
zamieszczamy w oddzielnym materiale.
Podjęta została uchwała o nie wygasaniu z końcem 2013 r. kwoty 611.836,65 zł.
Na remont basenu kąpielowego w Białej, która
to kwota zostanie rozliczona do 28 lutego 2014 r.
Uchwalono również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. Przewiduje się wydatkowanie
na przedsięwzięcia w tym zakresie 170.000 zł,
a środki na ten cel zostaną pozyskane z opłat
za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Najwięcej środków finansowych – 130.760 zł. Przeznaczonych zostanie na finansowanie działalności psychologa,
szkolenia i kursy oraz diagnozy lokalnych
zagrożeń społecznych. Korzystnym zjawiskiem
jest zmniejszenie się w 2013 r. w porównaniu
do 2012 r. liczby rodzin z problemem alkoholowym, interwencji domowych, ilości niebieskich kart oraz liczby wniosków o wszczę-

cie postępowania wobec osób podejrzanych
o nadużywanie alkoholu.
Złożona została również informacja o realizacji uchwał w sprawie gospodarowania
odpadami w gminie. W tej sprawie od 30
listopada 2012 r. do końca 2013 r. podjętych zostało sześć uchwał. W okresie od lipca
do końca listopada 2013 r. zebrano i wywieziono z posesji z terenu gminy 568 ton odpadów, a z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 61,56 ton odpadów.
Ogółem zebrano 2.397 deklaracji na zbiórkę
selektywną obejmującą 7.743 mieszkańców.
W wyniku kontroli nieruchomości wszczęto
tylko 16 postępowań. W większości przypadków okazało się, że ponad 500 obiektów nie
jest zamieszkałych. Po podliczeniu kosztów
funkcjonowania nowego systemu od lica
do końca listopada 2013 r. koszty wyniosły 370.019 zł w tym związane z wydatkami
na kontenery i remonty. Ściągalność opłat
wyniosła w okresie pierwszych pięciu miesięcy jej obowiązywania 93,8%.
Zlecono Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej rozpatrzenie dwóch skarg mieszkańców
gminy na działalność miejscowego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Uchwalony został również plan pracy Rady na 2014 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Roden i burmistrz Arnold Hindera złożyli radnym i obecnym na sesji sołtysom życzenia noworoczne.
Na zakończenie obrad Barbarze Stein – sołtysowi w Gostomi z okazji 50-tej rocznicy urodzin życzenia wraz z symbolicznymi wiązankami kwiatów złożyli Robert Roden i Arnold
Hindera oraz przedstawiciele sołtysów.
R. Nowak

Wydatki ogółem zaplanowane zostały w kwocie 31.747.934 zł., w tym:
Wydatki bieżące – 28.760.968 zł. (90,6% w stosunku do wydatków ogółem),
w tym m.in. wydatki na:
• utrzymanie dróg gminnych – 569.792 zł.
• utrzymanie budynków komunalnych – 1.370.000 zł.
• gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.956.827 zł.
• obsługę długu – 726.000 zł.
• oświatę 13.637.162 zł. (47,4% w stosunku do wydatków bieżących, subwencja
oświatowa 9.657.676 zł., wkład gminy 3.979.486 zł.)
• pomoc społeczną 3.761.780 zł. (13,1% w stosunku do wydatków bieżących)
• kulturę, w tym utrzymanie świetlic na terenie gminy – 1.323.899 zł.
• sport – 235.301 zł.
• straże pożarne – 252.200 zł.
w tym na:
a) drogi: wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne – 1.177.500 zł.
b) gospodarka mieszkaniowa – 300.000 zł.
c) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (Pogórze, Chrzelice)
– 144.500 zł.
d) remonty remiz strażackich – 67.000 zł.
e) termomodernizacja obiektów szkolnych na ulicy Tysiąclecia w Białej (etap
I) – 750.000 zł.
f) realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków europejskich,
funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej – 526.637 zł.
g) zakupy urządzeń 21.329 zł.
Łączne wydatki planowane do dokonania w 2014 r. w ramach środków
z funduszu sołeckiego wynoszą 385.302 zł., w tym:
• wydatki bieżące na kwotę 177.123 zł.
• wydatki majątkowe na kwotę 208.179 zł.
Łączne wydatki planowane na inicjatywę lokalną wynoszą 97.546 zł., w tym:
• wydatki bieżące na kwotę 22.939 zł.
• wydatki majątkowe na kwotę 74.607 zł.
w tym 12.990 zł. stanowi udział mieszkańców poszczególnych sołectw do realizacji zadania.
Wkład gminy do realizacji zadań finansowanych w ramach środków
z funduszu sołeckiego wynosi 121.911 zł. w tym:
• wydatki bieżące na kwotę 10.887 zł.
• wydatki majątkowe na kwotę 111.024 zł.
W celu zrównoważenia budżetu wprowadzono:
I. Przychody – 2.750.974 zł., w tym:
1) wolne środki – 661.974 zł. (na wydatki, które przesunięte zostały do realizacji
z roku 2013 na 2014 r.),
2) pożyczka na zadania finansowanie przy udziale środków UE (termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej) – 480.000 zł.,
3) kredyt – 1.609.000 zł. na realizację zadań inwestycyjnych.
II. Rozchody – 800.000 zł. – spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Planowane zadłużenie na 31.12.2014 r. wynosi 8.648.000 zł. (29% w stosunku
do dochodów).
Ujęte w budżecie gminy Biała dochody stanowią prognozy ich wielkości a wydatki
stanowią nieprzekraczalny limit.
Klaudia Kopczyk
Skarbnik Gminy Biała

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026, e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl
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Autorzy tekstów i zdjęć: Anna Myszyńska, Ryszad Nowak, Leokadia Schneider,
Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47-303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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Sprawdź ważność
dowodu!

Informujemy mieszkańców, że w roku 2014
upływa termin ważności dowodów osobistych
wydanych w 2004 r. Wydawane obecnie dowody
osobiste mają określony, 10-cio letni okres ważności (w przypadku dzieci – 5-letni). Przypominamy więc o konieczności sprawdzenia terminu ważności swojego dowodu osobistego, aby
uniknąć w przyszłości problemów w bankach
lub innych instytucjach, wymagających aktualnego dokumentu tożsamości.
Wyjątek stanowią osoby, które w dniu
składania wniosku o dowód osobisty ukończyły 65 lat i mają teraz wydany ten dokument bezterminowo, więc nie muszą go już
wymieniać! Data ważności dowodu osobistego umieszczona jest w prawym dolnym
rogu dokumentu, na stronie ze zdjęciem.
Wniosek o wydanie nowego dokumentu
wraz z dwoma aktualnymi zdjęciami należy
złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok.
nr 14), w godzinach urzędowania, na 30 dni
przed upływem terminu jego ważności.
W przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych mają problemy by osobiście
dotrzeć do urzędu istnieje możliwość załatwienia tej sprawy w domu przez jednego
z naszych pracowników. W takim przypadku
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 77 4388553 lub 77 4388543.
Uwaga! Od 1 stycznia 2010 roku dowody
osobiste wydawane są bezpłatnie.

Rozbudowa
remizy

W

listopadzie 2013 r. zakończono
roboty budowlane związane
z rozbudową obiektu remizy
OSP w Łączniku. Wykonano między
innymi ściany konstrukcyjne oraz
strop. Nie starczyło zebranych środków
pieniężnych na wykonanie konstrukcji
dachu oraz pokrycie dachowe. Za środki
finansowe pozyskane przez strażaków
między innymi za sprzedaż złomu
zamontowane zostały bramy wjazdowe
do garażu. Wstawiono również okna
i drzwi wejściowe. Wszystkie prace
związane z budową zostały wykonane
przez strażaków w czynie społecznym.
Ich wartość wyceniono na ponad 33
tys. zł. Najwięcej godzin przy budowie
remizy poświęcili strażacy: Hubert
Kołek 431, Krzysztof Miszuda 159,
Klaudiusz Robota 94, Artur Niklowicz
89, Bolesław Niklowicz 79, Sebasian
Mazur 67, Łukasz Miszuda 56, Józef
Szczepański 52, Hubert Peschel 51.
Mniej godzin na pracę społeczną
poświęciło dwudziestu strażaków.
Wszystkim, którzy pracowali przy
rozbudowie remizy należą się słowa
uznania. Osoby, które zadeklarują
pomoc finansową na sfinansowanie
dalszych prac proszone są o wpłaty
na konto: Bank Spółdzielczy w Białej
nr 15 8903 0002 9001 0018 1321 0001
na adres: Ochotnicza Straż Pożarna
w Łączniku ul. Sportowa 2a, 48-220
Łącznik.
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Moja starka, meine Grosmutter

Na

starka i starzika nie
padało se u nołs
doma ołma i ołpa,
byli to wdycki po śląsku starzikowie, po niemiecku; Groseltern. Gros
znaczy wielce zasłużoni, ze względu
na swój wiek i doświadczenie.
Do wszystkich starszych ludzi
rzołdziyli my piyrwyj za dwoje,
boło, dejcie mi starko, nie dej mi.
A moja starka byli to drobnoł,
malutkoł kobiytka, a mieli aż trzi
dziołchy i trzech synków. Dwóch
dali wysztudować – jednygo
za rechtóra, drugygo za haptykołrza.
Tyn trzeci mioł łostać na gospodarstwie, ale połd na piyrwszyj
wojnie, a poly i gospodarstwo trza

boło przepisać na moja muter,
bo ty dwie siostry już
boły wydany.
Moj foter byli gryfni chop, jyno
w kabzie nic nie mieli, bo bez
infalcyja straciyli wszystko, co mieli
naszporowano, a mieli dość,
bo długy lata robili za murarza
w świecie i przi granicy.
Moja starka jyno narzykali:
prziszoł do wszystkigo, a nic
nie przikludził! I tak już boło
aż do śmierci, tygo se dzierzeli.
Do nołs nie przichodziyli – siedzieli
na wycugu w tyj swoji korbzeslu,
a jak na dworze boło ciepło –
na progu przed dwiyrzoma.
Mie bardzo przołli, toch tyż
od nich lołtała ta a nazołd.

APEL

do mieszkańców Gminy Biała o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych,
bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie zimowym.
Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka!
Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych,
bezdomnych o tych których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.
Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych,
węzłów ciepłowniczych. Apelujemy do wszystkich, zarówno mieszkańców jak i różnych służb. Odpowiednio wczesna reakcja
na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą.
Zgłoszenia kierować bezpośrednio do: • Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29, tel. 77 4387 140 •
Komisariatu Policji w Białej tel. komórkowy – 112, stacjonarny 997 • Sołtysów poszczególnych miejscowości.

Fundusz sołecki na 2014

Dane statystyczne

lp.

miejscowość

wysokość w zł.

lp.

miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Razem

Browiniec Polski
Brzeźnica
Chrzelice
Czartowice
Dębina
Frącki
Gostomia
Górka Prudnicka
Grabina
Józefów
Kolnowice
Krobusz
Laskowiec
Ligota Bialska
Łącznik
Miłowice
Mokra
Nowa Wieś
Ogiernicze
Olbrachcice
Otoki
Pogórze
Prężyna
Radostynia
Rostkowice
Solec
Śmicz
Wasiłowice
Wilków
385.302

9.275
12.552
23.188
8.858
8.136
8.136
17.744
11.052
17.078
8.748
12.691
14.579
8.025
16.023
27.770
8.997
9.830
11.413
9.914
15.107
10.719
22.938
13.857
17.023
11.219
10.969
19.078
10.025
10.358

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Biała
Browiniec Polski
Brzeźnica
Chrzelice
Czartowice
Dębina
Gostomia
Górka Prudnicka
Grabina
Józefów
Kolnowice
Krobusz
Laskowiec
Ligota Bialska
Łącznik
Miłowice
Mokra
Nowa Wieś Prudn.
Ogiernicze
Olbrachcice
Otoki
Pogórze
Prężyna
Radostynia
Rostkowice
Solec
Śmicz
Wasiłowice
Wilków
Razem

Pozbywamy się azbestu
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił na 2014 r. V konkursowy nabór wniosków o dofinansowaniem programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Na ten cel
pozyskano 2.232.558 zł. Wnioski o usunięcie azbestu z posesji mieszkańców gminy Biała należy składać w okresie
od 1 lutego do 7 marca 2014 r. w Urzędzie Miejskim u Pana Norberta Ofiery pokój nr 1a tel. 77/4388‒531, który również udziela wszelkich informacji w tej sprawie. Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie konkursu, który można pobrać z witryny internetowej www.wfosigw.opole.pl – Konkursy.

W

liczba mieszkańców
3.12.2012r.
31.12.2013r.
2.499
2.474
133
135
252
247
636
637
119
121
94
93
443
435
199
199
420
415
116
115
262
253
324
322
90
89
376
373
1.052
1.042
129
123
155
156
212
209
158
155
347
344
188
182
729
722
304
300
413
404
200
208
196
194
487
483
162
160
174
174
10.869
10.764

2013 r. na terenie gminy przybyło 91 dzieci,
w tym 49 dziewczynek i 42 chłopców.
W okresie sprawozdawczym zmarło 130
osób, w tym 64 mężczyzn i 66 kobiet. Według stanu
na dzień 31.12.2013 r. na terenie gminy zamieszkiwało 10.764 mieszkańców, w tym 5.1230 mężczyzn
i 5.634 kobiet.
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STYCZEŃ Funkcję wiceburmistrza Białej powierzono dotychczasowej pracownicy Urzędu Miejskiego Karinie Grelich
– Deszczka • W ramach kwesty na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanej wspólnie z gminą Głogówek
zebrano w obu gminach ogółem 15.701,87 zł.
• 8.01. rozpoczęły się zebrania w sołectwach gminy. Ostatnie zebrania odbyły się
w pierwszej dekadzie marca. • 13.01. w sali
Urzędu Miejskiego w ramach tradycyjnego
koncertu noworocznego wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Euroregionu Pradziad
skupiająca polskich i czeskich muzyków. •
W styczniowych obchodach Dnia Seniora
uczestniczyły babcie i dziadkowie. W części artystycznej wystąpili soliści zespołów
artystycznych działających przy GCK. •
25.01. stulecie urodzin obchodziła mieszkanka Śmicza Matylda Schuster. Nie zabrakło życzeń dla Jubilatki od władz wojewódzkich i gminnych. • 26.01. w barze „U Hupki”
w Solcu odbył się bal maturzystów z bialskiego Liceum Ogólnokształcącego.
LUTY 11.02. w Prudniku w czasie podsumowania działań Terenowego Zespołu
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wyróżnienia za wdrażanie w gospodarstwach rolnych innowacyjnych form
gospodarowania otrzymali m.in. rolnicy
z terenu bialskiej gminy: Jerzy Wybraniec,
Wiktor Morawiec, Jerzy Kosmala i Ryszard
Wróblewski. Wyróżniono również za kulinarne wyroby panie z Chrzelic i Radostyni.
• Eryk Murlowski – historyk i działacz sportowy m.in. prowadzący klub wschodnich
sztuk walki i zespół monocyklistów otrzymał
tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Biała”
będący wyrazem uznania dla efektów jego
dotychczasowej pracy w lokalnym środowisku. • Nowymi sołtysami, po rezygnacji
dotychczasowych zostały wybrane: w Solcu
– Renata Tyrała i w Józefowie – Beata Czaja.
•W ramach polsko – czeskiego projektu pn.
„Aktywne pogranicze” w Czechach młodzież
z naszej gminy uczestniczyła w wielu atrakcyjnych zajęciach m.in. na basenie, lodowisku i stokach narciarskich.
MARZEC 1.03. Zmarł Eryk Murlowski
historyk i działacz sportowy z Chrzelic, laureat Wieży Woka oraz tytułu „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Biała”. Został pochowany
na cmentarzu w Łączniku. • 9.03. w XVI
Mistrzostwach Polski Cheerleaders Cheerdance grupa Diamond Stars wywalczyła
Mistrzostwo Polski. Grupa dzieci z Little
Stars została wicemistrzami Polski. Oba
zespoły prowadzi instruktorka Aleksandra
Hindera. • W wielkanocnym konkursie plastycznym w Łączniku uczestniczyły dzieci
z przedszkola w Łączniku i Pogórzu oraz
uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Łączniku. • W marcu grupa rolników z Solca uczestniczyła w pracach przy
utwardzaniu dróg dojazdowych do pól miejscowych rolników.
KWIECIEŃ 12.04. w Gminnym Centrum
Kultury w Białej zorganizowano wernisaż
plakatów Piotra Myszyńskiego z Białej. •
14.04. w kościele parafialnym w Olbrachcicach w koncercie pn. „Muzyczna podróż”
wystąpiła Ewelina Wojciechowska (fortepian) i Łukasz Ostrowski (puzon) • 15.04.
w Sali GCK odbył się konkurs recytatorski
w języku niemieckim. Uczestniczyli w nim
uczniowie ze szkół, podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu bialskiej gminy. • 18.04. rozstrzygnięty został
przetarg na przebudowę bialskiego kąpieliska wraz z infrastrukturą wewnętrzną.
Wykonawcą prac została firma Techbud
z Opola. • 22.04. na sesji Rady Miejskiej
w Białej podjęte zostały decyzje dotyczące
zmian w odbiorze śmieci, które będą obo-

wiązywały od 1 lipca 2013 r.
MAJ Piotr Myszyński z Białej w konkursie
pn. „Być aktywnym” zorganizowanym przez
nyski Oddział Caritas Polska za jeden z obrazów otrzymał główną nagrodę od organizatorów. • 3.05. w sali widowiskowej Urzędu
Miejskiego w Białej z okazji Święta Narodowego wystąpił Zespół Pieśni i Tańca z Opola
działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. • 17.05. z okazji XX-lecia partnerstwa gmin Biała – Marienheide w Białej
gościła ponad czterdziestoosobowa grupa
gości z Marienheide z burmistrzem Anke
Vetter. • 19.05. w Paradzie Orkiestr Dętych
uczestniczyło siedem orkiestr, w tym dwie
czeskie i jedna niemiecka oraz mażoretki
z Białej i Rybnika. Występy orkiestr odbyły
się na scenie na bialskim Rynku. Na zakończenie w godzinach wieczornych wystąpił
zespół Czerwone Gitary. • 21.05. w sali GCK
Zarząd Gminny DFK zorganizował spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca. W czasie spotkania program artystyczny zaprezentowały
dzieci członków mniejszościowej organizacji.
• Trampkarze z Chrzelic w konkursie Vizeriada zajęli trzecie miejsce w województwie
opolskim otrzymując w nagrodę komplet
strojów sportowych oraz środki na zakup
sprzętu sportowego. • Na Mistrzostwach
Europy w e Włoszech karatecy z sekcji Torokan zdobyli pięć medali, w tym dwa złote.

zji 790 rocznicy założenia wsi. • 21.07.
na boisku sportowym w Łączniku zorganizowany został przez miejscowe koło DFK
zawody sportowe i rekreacyjno – sprawnościowe. • 23.07. w Solcu z inicjatywy Soleckiego Bractwa Rycerskiego Maltus odbył
się tradycyjny turniej rycerski. Przeprowadzono między innymi pokazy średniowiecznych walk rycerskich i zawody sprawnościowe. • 30.07. w kościele parafialnym
w Prężynie miała miejsce uroczysta msza
św. z okazji 120-lecia świątyni i 20 rocznicy
kapłaństwa proboszcza Rajmunda Lippa. •
Na boisku sportowym w Pogórzu zorganizowano festyn strażacki z udziałem strażaków
z Chrzelic, Łącznika, Rzymkowic i Pogórza. Młodzi wyróżniający się miejscowi
strażacy otrzymali pamiątkowe medale.
Odbyły się również pokazy ratownictwa
technicznego. • Na boisku Orlika w Łączniku rozegrany został turniej piłkarskich
piątek. Wzięło w nim udział osiem drużyn.
Zwyciężył zespół Sparty.
SIERPIEŃ 4.08. odbył się II Zlot Sikawek
Konnych w Chrzelicach. Dawne sikawki
strażackie wzięły udział w kilku konkurencjach sprawnościowych. W zawodach uczestniczyły dwie ochotnicze straże pożarne
z Czech. • Z okazji 713 rocznicy założenia
Nowej Wsi i inicjatywy Rady Sołeckiej zorganizowano festyn dla mieszkańców z udzia-
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CZERWIEC 2.06. z inicjatywy GCK na bialskim Rynku zorganizowano dwie imprezy
z udziałem przedstawicieli z Czech w ramach
projektu „Aktywne Pogranicze”. W pierwszej
części zorganizowany został festiwal Nordic Walking, a następnie przegląd zespołów artystycznych działających przy GCK
i z Czech. • 3.06. w kościele parafialnym
w Białej dwóch kamiliańskich diakonów
otrzymało z rąk opolskiego biskupa ordynariusza Ks. Andrzeja Czaji święcenia kapłańskie. • W dniach 3‒7.-06. w GCK zorganizowano występy przedszkolaków z placówek wchodzących w skład Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Białej. • 25-lecie pełnienia funkcji sołtysa Otok obchodziła Krystyna Stawicka. • W dniach 3‒7.06. w Białej przebywała 25-osobowa grupa uczniów
z partnerskiego Marienheide. Uczniowie
zwiedzili między innymi kilka miejscowości w południowej Polsce, a także uczestniczyli w zajęciach z bialskimi gimnazjalistami.• 8.06. na boiskach przy Szkole Podstawowej w Białej zorganizowany został
festyn rodzinny. Uczniowie zaprezentowali
atrakcyjny program artystyczny. • W okresie 10 – 13.06. w Białej przebywała 14-osobowa grupa uczniów Liceum Plastycznego
w Opolu. Celem ich pobytu było doskonalenie umiejętności plastycznych. • 10.06.
na sesji Rady Miejskiej udzielone zostało
burmistrzowi Arnoldowi Hinderze absolutorium za 2012 r. • Na Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej zorganizowanym
w Korfantowie uczeń bialskiego gimnazjum
Kacper Dwojak zajął trzecie miejsce.• 16.06.
w Ligocie Bialskiej i inicjatywy Rady Sołeckiej zorganizowany został festiwal rodzinny
dla mieszkańców wsi. W czasie jego trwania uczniowie ze szkoły w Gostomi zaprezentowali program artystyczny.
LIPIEC W dniach 5‒7.07. odbyły się Dni
Białej. Na miejscowym stadionie rozegrany został turniej piłkarski oldbojów
z udziałem m.in. drużyny z Czech. W czasie trwania imprez wystąpiło kilka zespołów muzycznych m.in. Trubadurzy i Pectus. • 13.07. na boisku sportowym w Śmiczu zorganizowany został festyn z oka-

łem szkolnych zespołów ze szkół z terenu
bialskiej gminy. Uczestnicy byli częstowani kawą i smakowitymi ciastami przygotowanymi na tę okazję. • 25.08. Łącznik był gospodarzem gminnych dożynek.
Na tę okoliczność przygotowano występy
artystyczne zaproszonych zespołów i inne
imprezy towarzyszące. W konkursie koron
żniwnych za najpiękniejszą uznano koronę
zaprezentowaną przez Grabinę. W przededniu dożynek przedstawiono widowisko
teatralno – muzyczne w ramach projektu
„Mali artyści – wielka sztuka”. Wystąpiła m.
in. Bialska Orkiestra Dęta, chóry z Łącznika, Nowej Wsi i Chrzelic oraz młodzież
ze studia Piosenki i Teatralnego działającego
przy Gminnym Centrum Kultury w Białej.
WRZESIEN W czasie remontu kopuły
wieży kościelnej w Białej zdjęta została
zwieńczająca wieżę kopuła i krzyż. W blaszanej kuli znajdowała się metalowa tuba,
w które umieszczono kilka dokumentów
z 1853 roku. • Odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka w Pogórzu. Uczestników
tradycyjnie częstowano licznymi potrawami
z ziemniaków, kawą i słodkimi ciastami. •
W nocy z 18 na 19.09. włamano się do marketu handlowego DINO w Białej. Straty
wyceniono na 528 zł. • 20.09. w szkolnej
sali gimnastycznej w Białej miało miejsce
uroczyste pasowania przedszkolaków, którzy po raz pierwszy uczęszczają do przedszkola. Dzieci zaprezentowały program artystyczny. Było wiele innych atrakcji. • Z inicjatywy Stowarzyszenia Odnowy Wsi zorganizowany został w Łączniku rajd rowerowy.
Organizatorzy przygotowali na imprezę wiele
atrakcyjnych zagadek. • Na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Nordic Walking w Złotoryi w chodzie na 10 km wicemistrzostwo Polski zdobyła Marzena Spychała.
PAZDZIERNIK W październiku w szkołach podstawowych na terenie bialskiej
gminy odbyło się pasowanie na uczniów
pierwszoklasistów. • W V Plebiscycie pn.
„Opolski Hipokrates” zorganizowanym przez
Nową Trybunę Opolską jednym z dwóch laureatów został dr n.med. Zdzisław Juszczyk

kierujący od 1979 r. bialskim szpitalem. •
Z II Mistrzostw Opolszczyzny w kolarstwie
górskim zawodnicy White MTB Team Biała
przywieźli jeden złoty, jeden srebrny i dwa
brązowe medale. • W konkursie fotograficznym ogłoszonym przez NTO Anna Myszyńska z Białej zdobyła I miejsce za fotografię
syna Piotra z pieskiem. • 25.09. Rada Miejska w Białej wyraziła zgodę na przystąpienie
do opracowania zmian planów przestrzennego zagospodarowania na gruntach wsi
Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków,
Krobusz – Gostomia – Solec oraz Biała –
Olbrachcice celem lokalizacji tam farm wiatrowych. • Teresa i Joachim Barysz – rolnicy
z Białej w konkursie SUPERMLEKO 2013
w kategorii produkcji mleka od 54 do 150
tys. litrów mleka zajęli w skali województwa III miejsce.
LISTOPAD 3.11. w Gminnym Centrum
Kultury w Białej zaprezentowano Zaduszki
Artystyczne w wykonaniu młodych artystów z zespołów działających w ramach
GCK oraz członkiń zespołu Stars. • Bialski
szpital w rankingu dziennika Rzeczpospolita w grupie szpitali niezabiegowych zajął
VI miejsce w skali kraju. • 7.11. w Sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej zorganizowano widowisko słowno – muzyczne
poświęcone poezji Josepha von Eihendorffa
w wykonaniu między innymi aktorów z Piwnicy pod Baranami. • 8.11. w bialskim przedszkolu zorganizowano uroczystość ku czci
św. Marcina. Przedszkolaki zaprezentowały
program słowno – muzyczny i przygotowały
pod kierunkiem nauczycielek słodkie rogaliki. • 65 – letnią rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego obchodzili Marta i Antoni
Klein z Grabiny. Nie zabrakło kwiatów i symbolicznego prezentu od bialskich władz. •
11.11. z okazji Święta Narodowego w Białej
zaprezentowano trzyaktową operetkę „Księżniczka Czardasza” z udziałem chóru Seniores. • 15.11. Rada Miejska w Białej uchwaliła
nowe stawki podatków lokalnych na 2014
rok. • 21.11. w Bialskim kościele parafialnym miało miejsce uroczyste wprowadzenie
relikwii i obrazu mbł. Karoliny Kozkówny,
która poniosła śmierć męczeńską.
GRUDZIEŃ 6.12. W sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Białej z okazji Mikołajek zorganizowano dla dzieci występy
aktorów z krakowskiego teatru Art.-Re,
którzy zaprezentowali sztukę teatralną pt.
„Wilk i zając”. Po występach Mikołaj wręczył dzieciom prezenty. • 8.12. w szkolnej hali sportowej w Łączniku zorganizowano po raz pierwszy kiermasz świąteczny,
Na prezentowanych stoiskach wystawione
były świąteczne stroiki i wyroby ciastkarskie. Bogaty i urozmaicony był program artystyczny zaprezentowany przez przedszkolaków z Łącznika, Pogórza, Chrzelic i Brzeźnicy oraz przez uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum z Łącznika. Miejscowi
gimnazjaliści przestawili również Jasełka.
W czasie trwania imprezy wystąpiły chóry
Zgoda i Seniores oraz zespół Ariam. •8.12.
w szkolnej sali gimnastycznej w Białej zorganizowano Kiermasz Świąteczny przygotowany przez gimnazjalistów przy współudziale nauczycieli i rodziców dzieci. Prezentowane były stoiska z potrawami i stroikami świątecznymi oraz program artystyczny w wykonaniu gimnazjalistów. •
10.12. w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego, w Białej odbyło się spotkanie par
małżeńskich, które w 2013 roku obchodziły
jubileusze 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Jubilaci otrzymali pamiątkowe
medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP. • 29.12.
w kościele parafialnym w Białej zorganizowano koncert kolęd w wykonaniu góralskiej
kapeli „Góralska Hora”.
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Plany i zamierzenia
– Tegoroczny budżet zakłada większe
od dochodów wydatki z budżetu
gminy. Czy oznacza to wzrost zadłużenia gminy?

z burmistrzem Białej
Arnoldem Hinderą
rozmawia
Ryszard Nowak
– W roku 2014 niższe będą dochody
gminy. Co to oznacza dla jej dalszego
rozwoju?
– Z prognoz wynika, że wpływy do budżetu zmniejszą się o milion dwieście
tysięcy złotych z tytułu subwencji
oraz o sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
niższe będą wpływy z podatku rolnego.
Niższa subwencja wynika z dwóch
zasadniczych przyczyn. Jedną z nich
jest zmniejszająca się liczba uczniów
podejmujących naukę w gimnazjach,
a z drugiej obniżenie w ysokości
subwencji w związku z wyliczeniem,
że dochód w przeliczeniu na jednego
mieszkańca naszej gminy zwiększył się
z dotychczasowych około sześciuset
pięćdziesięciu złotych do około osiemset
pięćdziesięciu złotych. Oznacza to,
że nasze dochody w tym roku będą
niższe łącznie o około półtora miliona
złotych. To oznacza ograniczenie
planowanych wcześniej wydatków
inwestycyjnych.
– Które z wcześniej planowanych
inwestycji przewidziane są jednak
do realizacji w 2014 roku?
– Kosztem ponad dwóch milionów
złotych zamierzamy przeprowadzić
termoizolację obiektów oświatowych
w Białej, pod warunkiem otrzymania
środków na dofinansowanie tego
zadania. Łączny koszt tego zadania,
to 2.925.062,00 tys. zł. Około osiemset
tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na remont dróg na ulicy Nowej
w Łączniku i drogi transportu rolnego
w Czartowicach. Kosztem około
czterystu tysięcy złotych planujemy
zaadaptować budy nek po był y m
ośrodku zdrowia w Białej przy ulicy
Moniuszki na żłobek. Zlokalizowany on
będzie w pomieszczeniach na parterze
tego budynku, natomiast na piętrze
planowane jest wygospodarowanie
dwóch mieszkań. Ogółem na inwestycje
w roku 2014 planujemy wydać kwotę
około 3 mln. zł.

– Przewidujemy, że zadłużenie gminy
wzrośnie do kwoty osiem milionów
sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych
co stanowi 27% dochodu budżetu,
podczas gdy maksymalne zadłużenie
gminy nie może przekraczać sześćdziesięciu procent wysokości dochodów.
Taka wielkość zadłużenia, nie stwarza
więc dla gminy większego problemu,
tym bardziej, że w kolejnych latach
planujemy zmniejszanie wysokości
zadłużenia gminy.
– W jaki sposób to zamierzenie
zostanie zrealizowane?
– Poprzez spłatę dotychczasowych
kredytów, bardziej restrykcyjną politykę wydatków jak i wzrost dochodów
własnych, wynikających z rozwoju firm
funkcjonujących na terenie gminy.
– Starostwo Powiatowe w Prudniku
przekazało obiekt po byłym Zespole
Szkół dla bialskiej gminy. W jaki
sposób planuje się zagospodarowanie
tego obiektu?
– Komplek s spor tow y ora z sa le
na pierwszym piętrze na potrzeby
Zespołu szkolno – przedszkolnego.
Sale na drugim piętrze przekazane
zostaną do zagospodarowania przez
nasze gimnazjum.
– Na ile realna jest koncepcja przeniesienia gimnazjum w Łączniku
do budynku Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego przy ul. Robotniczej?
– Takie rozwiązanie jest ekonomicznie
uzasadnione. W łącznickim gimnazjum mamy tylko trzy oddziały
szkolne a prognozy demograficzne
nie wskazują na to, aby sy tuacja
pod tym względem uległa zmianie.
Takie rozwiązanie byłoby również
optymalnie najwłaściwsze, ponieważ
gimnazjaliści mogliby korzystać również
z hali sportowej przy szkole, a także
z położonego w pobliżu boiska Orlik.
Mogę zapewnić zainteresowanych,
że nie przymierzamy się do likwidacji
gimnazjum w Łączniku.
– Planowana była już w latach poprzednich budowa Orlika w bialskim
parku. Kiedy ona nastąpi?
– Budowa boiska typu orlik, planowana
jest w roku 2015.
– Od kilku lat prowadzona jest budowa
kanalizacji na terenie miasta, czy
będzie ona kontynuowana również
w tym roku?

– W tym roku przewidujemy wykonanie
kanalizacji na ulicy Świerczewskiego,
a w 2015 roku na ulicach Opolskiej,
Wałowej, Prudnickiej i części ulicy
Kościuszki.
– Panie burmistrzu, planowane jest
również podłączenie do tej kanalizacji
okolicznych wsi?
– Zamierzamy przyłączyć do kanalizacji
posesje w Prężynie, Wasiłowicach
i Ligocie Bialskiej Chcielibyśmy te
prace zakończyć w 2017 roku, ale
za leżeć to będzie od pozyskania
środków z funduszy pomocowych min.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska czy Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
– Gmina planuje również dofinansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej
414 na odcinku od czarnego punktu
przed Krobuszem do drogi dojazdowej
z obwodnicy do Białej. Ma na tym
odcinku zostać zbudowany kolejny
odcinek ścieżki rowerowej.
– Ten odcinek drogi został przyjęty
do realizacji przez Zarząd Województwa
tylko dzięki przekazaniu przez nas
dofinansowania w kwocie trzystu
czterdziestu tysięcy złotych.A warto
wspomnieć, że całość zadania kosztuje około czterech i pół miliona
złotych. A efektem będzie, poprawa
bezpieczeństwa użytkowników ruchu
drogowego.
– Jaka jest ocena pana Burmistrza
związana z nowym systemem odbioru
śmieci?
– Gospodarka odpadami realizowana
jest zgodnie z zapisami ustawowymi.
Pozytywnie oceniamy to, że w porównaniu do 2012 r. kiedy ustawa nie
funkcjonowała w obecnym kształcie,
odbiór śmieci segregowanych w 2013r.
zwiększył się czterokrotnie. Niekorzystne jest to, że w naszej gminie
zarejestrowanych jest ponad dziesięć
tysięcy siedmiuset mieszkańców,
podczas, gdy odbieramy śmieci tylko
od około ośmiu tysięcy trzystu osób.
To jest tych, którzy złożyli deklaracje.
Wpływ na tę różnicę, ma przebywanie wielu osób za granicą, wyjazdy,
zwłaszcza młodych ludzi na studia.
– Są sygnały, że jeden kubeł na popiół
odbierany raz w miesiącu nie wystarcza, jest go więcej niż przewidywano.
– Przy opracowywaniu nowego harmonogramu odbioru śmieci uwzględnimy
w okresie zimowym odbiór pojemników
z popiołem co dwa tygodnie.
– Jakie motywy wpłynęły na podjęcie
budowy w Białej między ulicami
Kościuszki i Wałową budynku z przeznaczeniem na siedzibę powiatowego

oddziału Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa?
– To była inicjatywa władz wojewódzkich
Agencji. Dotychczasowa siedziba powiatowego Oddziału Agencji nie spełniała
wszystkich wymogów. Wymagałaby
modernizacji, co w przypadku obecnej
siedziby w prudnickim ratuszu, byłoby
przedsięwzięciem zbyt kosztownym.
My przygotowaliśmy ofertę budowy
budynku dla potrzeb tej instytucji
spełniającej wszystkie wymogi. Nasza oferta w porównaniu z ofertami
złożonymi przez miasto Prudnik,
okazała się po prostu korzystniejsza.
– Jakie korzyści z tego faktu odniesie
nasze miasto?
– Przede wszystkim lokalizacja ta
pozwoli na podtrzymanie miejskiego
charakteru Białej, poprawi jej wizerunek. Sądzę, że korzyści odniesie
również nasz miejski handel i placówki
gastronomiczne. Chcę przypomnieć,
że Agencja obsługuje około 2,5 tyś.
rolników z powiatu prudnickiego.
A dodatkowo w bialskiej siedzibie,
miejsce swoje mieć będzie również
archiwum agencji z powiatu głubczyckiego. A wiec i rolników z tamtego
powiatu gościć będziemy w naszym
mieście.
– Panie burmistrzu, są osoby, które
sądzą, że zbyt kosztowną inwestycją,
która pochłonęła dwa miliony czterysta tysięcy złotych była budowa
nowego basenu. Czy nie jest to kwota
zbyt wysoka?
– Pozornie tak mogłoby się wydawać,
ale basem jak się okazało położony
jest w dawnym korycie rzeki, dlatego
niecka wymagała wykonania solidnej
podbudow y.Przypominam w dno
starego basenu wbitych zostało ponad
120 czterometrow ych sta low ych
pali. Poza tym, basen posiada zespół
pomp, filtrów i innych kosztownych
urządzeń gwarantujących spełnienie
odpowiednich wymogów sanitarnych.
Teren wokół basenu, wymagał także
budowy systemu odwadniającego.
I jeszcze jedna uwaga, pamiętać musimy
o tym, że na tym trudnym podmokłym
terenie, wybudowany został kompletnie
nowy basen.
– W tym roku odbędą się wybory
samorządowe. Czy Pan Burmistrz
będzie kandydował w kolejnej kadencji?
– Wolałbym, poczekać z podjęciem tak
ważnej dla mnie decyzji, ale wyborcza
machina w Mniejszości już ruszyła.
A zatem decyzję musiałem podjąć już
teraz. Tak, potwierdziłem gotowość
kandydowania. Ale o tym, kto będzie
kandydatem Mniejszości, zadecydują
jej członkowie w trakcie trwającej
obecnie konwencji wyborczej.
- Dziękuję za rozmowę.
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Małe może być piękne
„Małe może być piękne” – to jakże znane
i często powtarzane powiedzenie zawierające powszechnie znane prawdy. W sposób
szczególny sprawdziło się to w odniesieniu
do pięknie położonej wśród urodzajnych śląskich pól małej parafii
pw. św. Aniołów Stróżów w Gostomi - deka-

nat Biała Prudnicka. Parafia po raz pierwszy
została wymieniona w rejestrze dziesięcin w
1335 r. W ubiegłym roku parafianie świętowali 230 rocznicę budowy obecnego kościoła
oraz 780 rocznicę pierwszej wzmianki o istnieniu wioski. Wyróżnikiem parafii jest to
że, jako jedynej w naszej diecezji patronują

św. Aniołowie Stróżowie. Ciekawe jest też jej
położenie terytorialne, które stanowi jakby
wydzieloną enklawę. Ze wszystkich stron
graniczy tylko z jedną parafią pw. św. Jana
Chrzciciela w Solcu.
W parafii, którą stanowi jedna wieś istnieje mała 3 klasowa szkoła filialna, której
uczniowie dzięki zaangażowaniu tutejszych
nauczycieli paniom Karinie Plicko, Lucynie
Kasicz i Barbarze Opiłkce angażują się w życie
wspólnoty parafialnej organizując spotkania
i występy z różnych okazji. W niedzielę
19 stycznia uczniowie przedstawili w ramach
nieszporów program artystyczny o Narodzeniu Pana Jezusa tzw. „Jasełka”, który był
debiutem tutejszych małych aktorów przed
tak szerokim audytorium. Występ odbył się
w kościele i został on przyjęty przez parafian,
rodziców i dziadków z wielkim aplauzem a
oklaskom nie było końca. Dużą pomocą w

tworzeniu scenografii i sprawach technicznych było zaangażowanie pana Lecha Jasińskiego, który jest pracownikiem szkoły a w
parafii pełni funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Pieczę nad całością
oraz opiekę duchową sprawował proboszcz
ksiądz radca Franciszek Drenda.
24 stycznia w kościele parafialnym odprawiona została msza św. w intencji przedszkolaków, ich rodziców i sponsorów, którzy ufundowali w sali miejscowej szkoły podstawowej, w której mieści się przedszkole dużych
rozmiarów obraz. Fundatorami byli rodzice
dzieci oraz miejscowe i okoliczne firmy..
Autorem obrazu jest Dawid Spalek. Obraz
został poświęcony przez miejscowego proboszcza, a następnie uczestnicy tej uroczystości zostali zaproszeni na wspólne spotkanie na które przygotowano poczęstunek.

Lucyna Kasicz i Lech Jasiński

Film „Pogórze w oku kamery
– historia i współczesność”
Projekt pod tym tytułem realizowany
jest przez Odnowę Wsi Pogórze ze
środków Programu „Działaj lokalnie
VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Ośrodka Działaj Lokalnie – Partnerstwo
Borów Niemodlińskich.

XXII Finał WOSP

Po

raz XXII
w ramach
Wielkie
Orkiestr y
Świątecznej
Pomoc y 36
wolontariuszy
z gmin
Biała i Głogówek uczestniczyło
w kweście na ten cel. Na terenie
bialskiej gminy datki zbierało 20
woluntariuszy między innymi w Białej,
Łączniku, Mosznej, Prężynie, Grabinie,
Pogórzu, Solcu i Mokrej. Łącznie
sztab obu gmin pod kierunkiem
Elżbiety Malik zebrał 18.164,49 zł,
w tym na terenie Białej 9.059,23 zł
tj. o 2.292,02 zł więcej niż podczas
ubiegłorocznej kwesty.

Dzień babci i dziadka

22

stycznia w przedszkolu w Białej grupa sześciolatków zaprosiła babcie i dziadków z okazji ich święta. Pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty Karmelity dzieci przygotowały występy artystyczne, na które złożyły się piosenki i wiersze z okazji święta.
Goście przedszkolaków byli dumni ze swych wnuków, dostrzec
można było na ich twarzach wzruszenie. Dla gości dzieci przygotowano kawę i słodki poczęstunek. Na zakończenie występów artystycznych przedszkolaki wręczyły babciom i dziadkom laurki oraz
pamiątkowe koszyczki wykonane z papieru i ozdobione cukierkami.
Wszystkie cztery przedszkolne grupy w okresie od 22 do 24
stycznia przygotowały podobne uroczyste obchody dla babć
i dziadków.
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Jasełka w przedszkolu

W

grudniu, maluszki z grupy
I w Publicznym Przedszkolu
w Białej zaprezentowały swój
debiut aktorski, wystawiając zaproszonym gościom jasełka pod czujnym

i troskliwym okiem swojej wychowawczyni. Trzeba przyznać, iż mimo
swojego pierwszego w życiu występu maluszki doskonale wczuły się
w swoje role i były bardzo dzielne. Po

skończonym przedstawieniu rodzice
nie kryli swego wzruszenia i dumy
z pociech i nagrodzili je gromkimi brawami, a wychowawczyni obdarowała
je drobnymi prezentami.

Oczywiście, zgodnie z tradycją, podzielono się opłatkiem przy nutach pięknych, polskich kolęd, a licznie przybyli
goście poczęstowani zostali kawą i ciastem przygotowanym przez rodziców.

Dzień seniora w Białej
dokończenie ze str. 1

Nazywam się SANDRA RUDOLF,
Jestem mieszkanką Białej. Od lat choruję na dystrofię
mięśniową. Jeżeli możesz pomóż mi w moich zmaganiach z chorobą przekazując datek z dopiskiem
„Dla Sandry Rudolf”:

złote gody
Katarzyna i Stanisław
Pacak zam. Biała
ślub: 11.01.1964 r.
Jadwiga i Mikołaj
Nowotarscy zam. Kolnowice
ślub: 11.01.1964 r.
Jadwiga i Emanuel Sobek
zam. Pogórze
ślub: 01.02.1964 r.

W dwóch kolejnych odsłonach swoje
wokalne popisy zaprezentował bialski kilkuosobowy zespół KMCZ. W skład zespołu
wchodzi część muzyków – członków Bialskiej Orkiestry Dętej. Również ich występ
był niemałym zaskoczeniem. Zaprezentował on wiele melodyjnych utworów wzbudzając żywe zainteresowanie publiczności.
Wielki aplauz publiczności wzbudziła solistka
zespołu Andrea Rzyszka – nasza lokalna
i ponad lokalna gwiazda piosenki, której
utwory zdobyły duże uznanie zgromadzonych
widzów. W czasie imprezy przeprowadzono
losowanie nagród za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w świątecznym
(grudniowym) wydaniu Panoramy Bialskiej.
Losowanie przy współudziale pracowników
GCK Joachima Kosza i Doroty Reczek i przy
udziale tradycyjnej sierotki w której rolę wcieliła się Andrea Rzyszka wyłoniło szczęśliwców nagród za prawidłowe jej rozwiązanie.
Do GCK wpłynęło 159 kuponów konkursowych, w tym prawidłowych i ważnych 144.
Nagrody wylosowali: pierwszą w wysokości
150 zł Renata Tasior z Białej, drugą w kwo-

cie 100 zł Dawid Bulik ze Śmicza, pięć kolejnych po 50 zł. wylosowali Adrian Kamionka
z Chrzelic, Aniela Pilicko z Wasiłowic, Edward
Manieta z Wasiłowic, Irena Nawalany z Białej i Elżbieta Zachary z Łącznika.
Rozlosowano również dziesięć nagród
pocieszenia. Nagrodami – kalendarzami
wydanymi przez GCK na 2014 r. zostali
wyróżnieni: Hubert Kamionka z Chrzelic,
Tomasz Sacha z Białej, Róża Kusber z Białej,
Renata Schneider z Białej, Bogumiła Jakubik z Białej, Michael Dziony z Białej, Rainer
Groelich z Białej, Krzysztof Maćków z Ligoty
Bialskiej, Dorota Maiwald z Białej i Elżbieta
Cibis z Łącznika.
Na zakończenie imprezy jej uczestnicy
włączyli się do wspólnego śpiewania popularnych piosenek biesiadnych.
Wszystkich uczestników losowania nagród
i wyróżnień, którzy nie odebrali nagród
w czasie trwania imprezy prosimy o zgłoszenie się po ich odbiór z dowodami tożsamości do siedziby Gminnego Centrum Kultury w Białej.
R. Nowak

PANORAMA BIALSKA • STYCZEŃ • 2014

8

Zebrania w sołectwach gminy Biała

W

styczniu rozpoczęły się zebrania w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Ostatnie z nich zakończą się 28 lutego. We wszystkich
dotychczasowych zebraniach uczestniczył burmistrz Białej Arnold
Hindera, który przedstawiał m.in. budżet gminy na 2014 r. oraz najważniejsze sprawy dotyczące planów inwestycyjnych i funkcjonowania poszczególnych gminnych ogniw administracji.
Kolejne relacje z przeprowadzanych zebrań przedstawimy w wydaniach
gazety w lutym i marcu.

Frącki – 9.01.
Mieszkańców sołectwa cieszy najbardziej położenie bitumicznej nawierzchni
na dwóch odcinkach wiejskiej drogi. Na remonty dróg z funduszu sołeckiego
przeznaczono ponad 7,3 tys. zł.
Tegoroczny fundusz sołecki zostanie w większości przeznaczony na adaptację
obiektu po byłej remizie strażackiej na pomieszczenie gospodarcze.

Pogórze – 8 styczeń

Ubiegłoroczny budżet sołectwa wynosił ponad 21 tys. zł. Za 2,6 tys. zł zakupiona
została pilarka dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz rury do zainstalowania przed budynkiem OSP. Kosztem ponad 3 tys. zł upiększono teren wokół
świetlicy. Przeprowadzono również prace przy odnowieniu elewacji tego obiektu.
Kosztem ponad 11 tys. zł. zakupiony został kamień na utwardzenie dróg polnych.
Wiele z podejmowanych prac zostało wykonanych przez samych mieszkańców.
W minionym roku – o czym już pisaliśmy na łamach „Panoramy” w konkursie
pn. „Przyjazna wieś Pogórze zajęło trzecie miejsce o trzymało 5,5 tys. zł nagrody.
Miejscowość jest organizatorem wielu imprez dla lokalnego środowiska. Z tegorocznego funduszu sołeckiego ponad 3,5 tys. zł zostanie przeznaczonych na remont
miejscowego boiska piłkarskiego. Przewidziany jest również zakup dwóch tablic
informacyjnych, kolejnych rur na odwodnienie terenu przy OSP. Na uwagę zasługują
osiągnięcia strażaków z Pogórza. W minionym roku w zawodach w piłce prądowej
Pogórzanie zajęli III miejsce, a drużyna strażaczek zajęła I miejsce na zawodach
powiatowych.

Józefów – 13.01.

Brzeźnica – Górka – 9.01.

Przełożony został remont drogi w kierunki Dobroszewic i budowa we wsi
chodnika z kostki brukowej. W 2013 r. pozyskano do świetlicy telewizor, przeprowadzono sprzątanie cmentarza, wykonanie oświetlenia przy świetlicy. Planowana
jest budowa ogrodzenia wokół świetlicy.
Tegoroczny fundusz sołecki zostanie przeznaczony na zagospodarowanie terenów
we wsi i zakup kamienia na drogi polne.

Ogiernicze – 15.01.

W 2013 r. ze środków funduszu sołeckiego zakupiono zmywarkę do świetlicy,
drabinę dla strażaków kostkę brukową, która zostanie położona na wiosnę. Zakupione zostały stoły i ławki na urządzenie placu rekreacyjnego przy remizie. W Górce
Prudnickiej w minionym roku również zakupione zostały stoły i ławki. W br.
planowany jest zakup kosiarki spalinowej, urządzenia do grillowania, a kosztem
ponad 4,4 tys. zł zakup agregatu prądotwórczego.

W 2013 r. zakupiono 50 ton kamienia z przeznaczeniem na remonty dróg
polnych. Również w br. zostanie zakupiony kamień na remonty dróg. Planuje się
odwodnienie terenu przy wiejskiej kapliczce.
Dotychczasowa pani sołtys Teresa Rosenberg w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania złożyła rezygnację z dalszego pełnienia obowiązków. Podziękowanie
za dotychczasową trzyletnią pracę złożył T. Rosenberg bialski burmistrz Arnold
Hindera. Nie udało się wybrać nowego sołtysa, dlatego w tej sprawie zostanie
w terminie późniejszym zorganizowane kolejne zebranie.
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Wilków – 24.01.
W 2013 roku wyremontowana została zabytkowa kapliczka kosztem 40 tys. zł,
przy finansowym wsparciu mieszkańców. Zamontowano we wsi dwa dodatkowe
punkty świetlne. Młodzież we własnym zakresie przez cały rok kosiła nieodpłatnie
trawę miejscowym boisku sportowym. Z ubiegłorocznego funduszu sołeckiego
prawie 10 tys. zł wydatkowano na zakup kamienia na drogi polne. Tegoroczny
fundusz sołecki zostanie przeznaczony całości na realizację projektu dotyczącego
budowy chodnika i urządzenie placu sportowego fitness. Ten ostatni zostanie
urządzony na obecnym placu zabaw.
Taka decyzja zapadła ze względu na tyko zaledwie kilkoro małych dzieci mieszkających w Wilkowie. Koszt realizacji tego zamienia wyniesie 33 tys. zł i zostanie
sfinansowany z funduszu sołeckiego i przy finansowym wsparciu bialskiej gminy.
Poważną bolączką jest podtapianie terenów sołectwa przez wody spływające z terenów wyżej położnych. Prawda jest taka, iż pretensje w tej sprawie można wnosić
do przodków, którzy w tak nieciekawie ukształtowanym terenie zdecydowali o lokalizacji osady w tym miejscu. Bolączką mieszkańców jest również to, że okoliczne
rowy w kierunku Białej porastają dzikie krzewy i nie są one wycinane.

Olbrachcice – 10.01.
W 2013 r. ponad 13 tys. zł przeznaczono na remont świetlicy w budynku OSP.
W 2014 r. fundusz sołecki w całości zostanie przeznaczony na budowę przy
świetlicy sanitariatów. W dyskusji mieszkańcy wskazywali na niszczenie przez
niektórych użytkowników pól drogi łączącej Olbrachcice z Solcem.

W

styczniu br. odbyło się 12 zebrań członkowskich na terenie gminy
Biała. Kolejne zebrania odbędą się do końca lutego 2014 r. Relacje z ich przebiegu zamieszczamy w styczniowym wydaniu gazety, kolejne przedstawimy w wydaniu „PB” w lutym i marcu.

Harmonogram zebrań
Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedli w gminie Biała
w okresie od 3.02. do 28.02.2014 r.

Gostomia – 22.01.
W 2013 r. za ponad 13 tys. zł zakupiona została kostka brukowa, zakupiono też
materiał z przeznaczeniem na wykonanie pięciu wiszących kwietników.
Ambitne są plany Rady Sołeckiej na rok bieżący. Planuje się zagospodarowanie
boiska, budowę na tym terenie dwóch drewnianych altan oraz modernizację dachu
nad miejscową remizą strażacką.

Miejscowość
Laskowiec
Kolnowice
Grabina
Miłowice
Śmicz
Krobusz
Solec
Otoki
Ligota Bialska
Mokra
Dębina
Łącznik
Prężyna
Biała Osiedle nr 1
Biała Osiedle nr 2
Rostkowice
Wasiłowice

Data i godzina
3.02.godz.17.30
3.02.godz.19.30
4.02.godz.19.30
7.02.godz.17.30
7.02.godz.19.00
5.02.godz.19.00
10.02.godz.19.00
14.02.godz.17.30
14.02.godz.19.00
11.02.godz.14.00
11.02.godz.19.00
12.02.godz.19.00
25.02.godz.19.00
24.02.godz.16.00
24.02.godz.19.00
26.02.godz.19.00
28.02.godz.19.00

Miejsce zebrania
świetlica
świetlica
szkoła
remiza
szkoła
sala u p.Suchego
świetlica
szkoła
świetlica
sala p.Wilczyńskiego
mieszk. p. sołtys
sala „U Jana”
świetlica
sala Urzędu
Bar „Pod Łysą”
świetlica RSP
świetlica

Aktywne DFK
Koło Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Pogórzu od kilku lat wykazuje się aktywnymi
formami inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska sołectwa. W minionym roku odbyło się
siedem zebrań koła. W lutym 2013 r. odwiedzono 26 chorych przekazując im w darze paczki
ze słodyczami. W maju ubiegłego roku zorganizowany został Dzień Matki . Zorganizowano
również konkurs plastyczny dla sześćdziesięciorga dzieci. W grudniu ubiegłego roku sfinansowano zakup słodyczy do dziewięćdziesięciu paczek wręczonych przez Mikołaja. Cieszy to,
że od wielu już lat w organizowanych imprezach i zabawach mogą uczestniczyć dzieci nie
będące członkami DFK. Jak dowiedzieliśmy się w organizowanych imprezach mogą brać
udział osoby nie należące do mniejszościowej organizacji.
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Koncert Adwentowy
• 2.12.2013 r. 63– letni mieszkaniec
Białej znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną.
• 9.12. w Prężynie złodziej włamał
się do wiaty gospodarczej skąd skradł
opony, koła samochodowe i inne
przedmioty wartości 500 zł.
• 9.12. w Białej 39 -letni mężczyzna
znęcał się psychicznie i fizycznie nad
żoną oraz nieletnimi dziećmi.
• 14.12. w Solcu sprawca lat 57 spowodował wypadek drogowy w wyniku którego dwie osoby zostały ranne.
• 15.12. 45 - letni sprawca groził
żonie pozbawieniem życia.
• 18.12. w Wasiłowicach sprawca dokonał oszustwa internetowego. Straty wyniosły 1.420 zł.
• 18.12. w Gostomi złodziej usiłował
włamać się do sklepu spożywczego
GS. Straty wyceniono na 100 zł.
• 27.12. w Białej sprawca włamał się

do punktu skupu złomu w Białej, skąd
skradł narzędzia wartości 500 zł.
• 27.12. w Gostomi sprawca włamał
się do niezamieszkałego budynku,
skąd skradł opał, umeblowanie. Straty wyceniono na 5.000 zł.
• W nocy z 2 na 3.01.2014 r. 63 –
letni mieszkaniec Białej znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną.
• 13.01. w Łączniku złodziej włamał
się do kontenera z gazem LPG. Straty wyceniono na 986 zł.
• W okresie od 1.12.2013 r. do 13.01.2014 r.
zatrzymano sześciu kierowców jadących po drogach publicznych po
spożyciu alkoholu. Przypadki te miały
miejsce na trasie Ligota Bialska – Górka Prudnicka, w Ligocie Bialskiej(trzy
zdarzenia), w Chrzelicach i Łączniku.
Czterech zatrzymanych kierowało rowerami wbrew orzeczonemu wcześniej
sądowemu zakazowi poruszania się na
jednośladach po drogach publicznych.

15

grudnia 2013 r. z inicjatywy GCK w kościele parafialnym w Solcu
odbył się Koncert Adwentowy. Wystąpiła ponad pięćdziesięcioosobowa orkiestra ZUS Zabreh z Czech. Koncert w wykonaniu młodych muzyków wywarł na widzach duże wrażenie. Wykonanie ambitnych
utworów wielkich kompozytorów było perfekcyjne i potwierdziło znaczące
umiejętności muzyków.

Odeszli

Elżbieta Lata ur. 1931 r. zm. 06.12.2013 r. zam. Łącznik
Heinz Wycisk ur. 1930 r. zm. 06.12.2013 r. zam. Solec
Augusta Barysz ur. 1931 r. zm. 11.12.2013 r. zam. Ligota Bialska
Renata Białek ur. 1951 r. zm. 12.12.2013 r. zam. Gostomia
Gertruda Kamrat ur. 1928 r. zm. 12.12.2013 r. zam. Ogiernicze
Jan Teichmann ur. 1950 r. zm. 15.12.2013 r. zam. Śmicz
Jadwiga Gajda ur. 1927 r. zm. 22.12.2013 r. zam. Grabina
Paweł Gonsior ur. 1953 r. zm. 25.12.2013 r. zam. Ogiernicze
Helmut Gruchman ur. 1940 r. zm. 30.12.2013 r. zam. Brzeźnica
Anna Kwoczek ur. 1916 r. zm. 05.01.2014 r. zam. Biała

Ulica pełna dziur

W

fatalnym stanie technicznym znajduje się ul.Fabryczna w Łączniku. Nie
remontowana od lat nawierzchnia niszczeje, dziury na drodze są coraz większe. Na niektórych odcinkach drogi asfalt na poboczach kruszy
się, na odcinku kilkuset metrów ulicy brak również chodnika. Przydałby się remont nawierzchni na całej ulicy, ponieważ jest to droga dojazdowa do Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego, na miejscowy cmentarz i boisko – sportowe. Mamy
nadzieję, że ta powiatowa ulica zostanie poddana kompleksowemu remontowi.
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Składam serdeczne
podziękowania
za modlitwę, pamięć
i uczestnictwo
w ostatnim
pożegnaniu mojej
żony Renaty
Stefan Białek
Biała, ul. Opolska 18/1
REJESTRACJA tel. 691 785 050
USŁUGI
REHABILITACYJNE

Regeneracja wyrobów
z pierza.

Pranie i czyszczenie kołder.
Oferujemy ręczniki dla firm.
Krzyżkowice 50

tel. 77/4360988, kom. 608 769 437

- krioterapia
- laseroterapia
- magnetoterapia
- ultradźwięki
- sollux
- masaż

USŁUGI MEDYCZNE
GABINET KARDIOLOGICZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
kardiolog

GABINET INTERNISTYCZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
spec. chorób wewnętrznych
- konsultacje
- USG brzucha
- USG tarczycy

- konsultacje
- ECHO serca
GABINET NEFROLOGICZNY
- Holter EKG
lek.med. Tomasz Szatny
- Holter ciśnieniowy
nefrolog
- EKG spoczynkowe
- konsultacje
HIRUDOTERAPIA - EKG wysiłkowe (test wysiłkowy)
nefrologiczne
leczenie pijawką lekarską
- doppler tętnic

BIURO RACHUNKOWE MALEX
Łącznik, ul. Skowrońskiego 25
telefon: +48 728 949 755 lub +48 606 833 604

• Roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT)
• Księga przychodów i rozchodów, ryczałt, KP
• VAT w rolnictwie
• Rozliczenia ZUS, US i inne

Atrakcyjne upusty • Nawet do 75% wynegocjowanej
ceny usługi przez pierwsze 2 miesiące

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

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
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Z kalendarza imprez szkolnych
I semestr w Szkole Filialnej w Śmiczu

We

rozpoczęcie roku

spotkanie z policjantem

w bialskiej bibliotece

warsztaty zumby

świeto Edukacji Narodowej

mali aktorzy

wrześniu rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Szczególnie gorąco powitaliśmy w naszym gronie
pierwszoklasistów, którym towarzyszyli w tym
dniu dumni rodzice. Dzieciaki na osłodę otrzymały tyty.
Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez MEN „Rokiem
Szkoły w Ruchu”. Nasza szkoła od początku realizuje zadania,
które pozwalają uczniom odkryć nowe możliwości i zachęcają ich do większej aktywności fizycznej. Zorganizowaliśmy
„Jesienną spartakiadę” na stadionie w Białej, zakończoną piknikiem w Dolinie Białej. Odbyły się również warsztaty zumby,
będącej połączeniem tańca i aerobiku.
W ramach działań profilaktycznych odwiedził nas policjant,
który opowiadał dzieciom o różnych zagrożeniach i uczył, jak
należy się zachować w trudnych sytuacjach. Szczególną uwagę
poświęcił bezpieczeństwu dzieci na drodze, podkreślając, jak
ważne jest noszenie elementów odblaskowych i właściwe poruszanie się po drogach.
12 września obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Jamy
Ustnej. Z tej okazji dzieci obejrzały prezentację multimedialną
na temat higieny jamy ustnej oraz film edukacyjny „Dr Ząbek”.
• W ramach działań ekologicznych, szkoła uczestniczyła w akcji
„Sprzątanie świata – Polska – razem możemy więcej!”.
• Wszystkie dzieci w naszej szkole lubią się bardzo, dlatego
z okazji Dnia Chłopaka, dziewczynki przygotowały dla swoich
kolegów sportowe zadania oraz słodkie upominki. Dzieci lubią i szanują także swoich nauczycieli, dla których mieli wiele
ciepłych słów z okazji ich święta.
Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Nawiązując do obchodów święta bibliotek, nasza mała,
szkolna biblioteka, również włączyła się w różnorodne akcje
promujące książki: zorganizowano wystawę „Nowości w bibliotece”, pierwszoklasiści wzięli udział w konkursie „Czy znasz
te bajki? ”, odbyło się pasowanie na czytelnika, uczniowie odwiedzili Publiczną Bibliotekę w Białej. Panie bibliotekarki bardzo ciepło przyjęły naszą gromadkę. Zorganizowano również
kiermasz taniej książki.
11 listopada to Dzień Niepodległości. W tym roku również
w odpowiedzi na apel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
uczniowie wykonali kokardy narodowe i wzięli udział w lekcji patriotyzmu. • W listopadzie wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Projekcie Internetowym „Teatr TVP dla Szkół”, który
umożliwiał dzieciom oglądanie za pośrednictwem Internetu
przedstawień teatralnych granych na żywo. Wirtualnie odbyliśmy podróż do Teatru Andersena w Lublinie i w Białymstoku. Razem z innymi dziećmi z całej Polski uczestniczyliśmy
w sztuce „Tymoteusz wśród ptaków” oraz „Momo”. Już dzisiaj
wiemy, że w przyszłości również będziemy korzystać z tego
rodzaju projektów. Po spektaklu ogłoszono konkurs na ilustrację do sztuki. Zwyciężyła praca Oliwii z kl.I.
W grudniu zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektakl „Psiakość 2”, na który zaprosiliśmy
uczniów ze szkoły w Gostomi. • Grudzień w naszej szkole to bardzo ważny i pracowity okres. W ramach współpracy rodziców
ze szkołą zorganizowano warsztaty plastyczne, podczas których powstały piękne wieńce adwentowe. Ogłoszony został
konkurs na kalendarz adwentowy, który dzieci mogły wykonać wspólnie z rodzicami. • 6 grudnia odwiedził nas Mikołaj.
Na sali gimnastycznej trwały próby do przedstawienia pt. „Raz
mnie diabeł kusi, raz anioł nawraca” oraz powstawała piękna
dekoracja. • 15 grudnia Jasełka wystawiono dla społeczności lokalnej oraz zaproszonych gości. Odbył się również kiermasz ozdób świątecznych. Trzecioklasiści spróbowali swoich
sił w lepieniu pierogów z kapustą. Tradycją naszej szkoły jest
także wspólna wigilia, podczas której dzieci łamią się opłatkiem i składają sobie życzenia.
Wspaniale układa się współpraca z rodzicami, którzy uczestniczyli w wielu imprezach i uroczystościach szkolnych takich,
jak: rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie na ucznia, andrzejki, Jasełka.
Uczennice klasy III- Manuela, Sabina i Emilia przygotowały prace na konkurs „Ślady niemieckości w moim regionie” i wzięły udział w Gali Wręczenia Nagród.
Chętnie gościmy w naszej szkole babcie i dziadków. Dzieci
z okazji ich święta przygotowały program artystyczny w języku polskim i niemieckim oraz wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.
W tym roku szkolnym bierzemy również udział w projekcie systemowym w ramach Priorytetu IX. Projekt nosi nazwę
„Fascynujący świat nauki i technologii”.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.spsmicz.pl

andrzejki

dzień babci i dziadka

jasełka

jesienna spartakiada

świeto niepodległośći

paspwanie w Figurkowie

