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Parada Orkiestr Dętych w Białej
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XX- lecie partnerstwa Biała – Marienheide

dokończenie na str. 6

Reprezentacyjnej Euroregionu Pradziad.
 Tegoroczna Parada Orkiestr Dętych 
odbyła się po raz czwarty, dobrą 
organizację zapewnili pracownicy 
GCK. Każda występująca orkiestra 
otrzymała przygotowane na tę okazję 
prezenty. Organizatorzy zapewnili dla 

występujących obiady i napoje. 
 Z dużym zainteresowaniem spotkał 
się wieczorny występ Czerwonych 
Gitar, zespołu założonego w 1965 r. 
Perkusista Jerzy Skrzypczyk wciągnął 
do wspólnego śpiewania zgromadzoną 
publiczność. Okazało się, że nie tylko 

starsi widzowie pamiętali słowa piose-
nek powstałych w latach ich młodości. 
Czerwone Gitary zaprezentowały między 
innymi znane przed laty największe 
przeboje. Była to kolejna udana impreza 
zorganizowana w tym roku.

(n)

W piątek – 17 maja do 
Białej z  okazji dwu-
dziestolecia partner-

stwa Biała – Marienheide przy-
była ponad czterdziestoosobo-
wa grupa gości z partnerskiej 
gminy w Niemczech z wicebu-
rmistrzem Anke Vetter. 

W skład delegacji wchodzili przedstawicie-
le władz, mieszkańcy i piętnastoosobowa 
grupa strażaków wraz z komendantem 
straży Frankiem Harkofem. W składzie 
delegacji wchodził również  król strzelców 
Bractwa Kurkowego, po raz trzeci zdo-
bywca tego trofeum. W sali Gminnego 
Centrum Kultury w Białej gości powitali 
burmistrz miasta Arnold Hindera i wi-
ceburmistrz Marienheide Anke Vetter.

W  niedzielę 19 maja 
z placu przed Gmin-
nym Centrum Kul-

tury w  Białej wyruszyło na 
miejscowy Rynek siedem 
orkiestr dętych. 

 Imprezę otworzył burmistrz Arnold 
Hindera.
 W paradzie, a następnie na scenie 
wystąpiły wszystkie orkiestry. Były 
to orkiestry z: Darmsheim, Bogu-
szyc, Zabrehu, Jesenika, Rybnika, 
Albrechtic i  Euroregionu Pradziad. 
Orkiestrom towarzyszyły mażoretki 
z  Bia łej i  Rybnika. Na bia lsk im 
Rynku orkiestry odegrały wspólnie 
dwa utwory. Orkiestrami dyrygowali 
kapelmistrzowie Andrzej Weinkopf 
i Tomaš Uhliř. Przed sceną wystąpiły 
trzy grupy bialskich mażoretek i mażo-
retki z Rybnika. Licznie zgromadzonej 
publiczności podobały się występy 
wszystkich orkiestr dętych. W  roli 
konferansjerów dobrze zaprezentowali 
się Edyta Słupny i Janusz Macoszek. 
Kilkudziesięciominutowe występy 
orkiestr zakończył koncert Orkiestry 
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22 kwietnia w sali Gminnego 
Centrum Kultury w Białej 

odbyła się kolejna w tej kadencji 
sesja Rady Miejskiej. Zapadły ważne 
decyzje dotyczące gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

 Podjęto uchwały w sprawach:
 – wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości , na których powstają 
odpady komunalne,

 – określenia wzoru deklaracji o  wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, na 
których powstają odpady komunalne,

 – określenia szczegółowego sposobu 

KWIETNIOWA SESJA
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów,

 – udzielenia pomocy finansowej Samo-
rządowi Województwa Opolskiego 
na realizację zadania „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku 
Krobusz – Biała”,

 – o zmianie uchwały w sprawie uchwa-
lenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Biała na lata 2013 – 2027,

 – zmian w budżecie gminy Biała na rok 
kalendarzowy 2013,

 –  o zmianie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego.

 Sprawy dotyczące gospodarki odpadami 
komunalnymi przedstawiamy na str. 8.

Zaproszenie na festyn
Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza w Białej serdecznie 
zaprasza na Festyn Rodzinny który odbędzie się dnia 
8  czerwca 2013 roku (sobota) w godzinach 10-15.00 na 
naszym boisku szkolnym w Białej.
W programie m.in.: występy uczniów, gry i zabawy, pokazy 
zaproszonej grupy ,,Rycerzy”, konsultacje ze specjalistami 
wspierającymi rodzinę.
	 Zapewniamy	usługi	gastronomiczne.

I Komunia w Białej

Wielki sukces Piotra

Nowa nawierzchnia
na Oświęcimskiej

Od lat mieszkańcy ulicy Oświęcim-
skiej w Białej zabiegali o jej utwar-

dzenie. Jej remont rozpoczęto w IV kwar-
tale 2012 r., niestety prace musiały zostać 
przerwane w czasie gdy teren pokryty był 
śniegiem. Wznowiono je dopiero na wio-
snę w 2013 r. Nawierzchnia na całej długo-
ści ulicy została wykonana z kostki cemen-

towej. Obecnie ulica stanowi promenadę 
spacerową, ponieważ jak widać na zdjęciach 
wykonanych na dwóch krańcach drogi – od 
strony ulic Góra Wolności i Czarna umiesz-
czone są znaki zakazujące poruszanie się na 
tej ulicy pojazdów. Jak w tej sytuacji doje-
chać mogą zmotoryzowani mieszkańcy 
zamieszkali przy tej ulicy?

PrOgram DzIałaj LOKaLNIe
 Celem Programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych 
celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie 
konkursów grantowych, w  ramach których wspierane są projekty inicjujące 
współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Granty w wysokości do 6 tysięcy 
złotych będę przekazywane na konto bankowe przed rozpoczęciem realizacji 
projektów. Finansowy wkład własny wnioskodawcy do projektu to tylko 5% 
całości dotacji, pozostałą część może stanowić np. praca własna wolontariuszy.
 Oznacza to, że organizacje pozarządowe działające w małych społecznościach 
oraz grupy nieformalne mieszkańców będą mogły składać wnioski na realizację 
projektów trwających od 3 do 6 miesięcy i obejmujących organizację na przykład 
rajdów rowerowych, zajęć z rękodzieła, gier terenowych, wiejskich questingów, 
otwartych koncertów, kolorowego graffiti, warsztatów muzycznych i teatralnych, 
kursów udzielania pierwszej pomocy, zawodów Speed Stacks, odnawiania zabytków, 
wydania ulotek i broszur opisujących lokalne zasoby, czy Nordic Walking.
 Informacje o programie, zasadach ubiegania się o dofinansowanie, sposobie wypełniania 
wniosków w systemie on-line będą przekazane na spotkaniu, które odbędzie się 7 czerwca 
2013 r. o godz. 14:00 w Gminnym Centrum Kultury w Białej, przy ul. Prudnickiej 35.
 Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli sołectw, organizacji pozarządo-
wych, reprezentantów grup młodzieżowych, czy kółek zainteresowań. 
 Przyjmowanie pierwszych wniosków zaplanowane zostało na lipiec, a  ich 
realizacja będzie mogła rozpocząć się już we wrześniu. 
 Program jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, 
Fundację Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Partnerstwo Borów Niemodlińskich. 
Więcej informacji o programie na www.dzialajlokalnie.pl oraz www.boryniemodlinskie.pl

Piotr Myszyński z Białej od wielu lat 
uczestniczy w nyskich warsztatach 

dla niepełnosprawnych organizowa-
nych przez Caritas Polska. Jako osoba 
niepełnosprawna wnosi wielki wkład 
w działalność kulturalną i artystyczną. 
Zajmuje się twórczością poetycką, 
malarstwem i pantomimą.
 Twórcze pasje Piotra, jego działalność 
w ramach programu „Być aktywnym” 
realizowanego w ramach nyskiego 
„Caritasu i” pod nazwą „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku” 
sfinansowanego między innymi ze 
środków „Caritas Polska” i unijnych 
zyskały mu ogólnokrajowe uznanie. 
Za jeden z  obrazów Piotr otrzymał 
I miejsce w tym projekcie. Konkurs został 
rozstrzygnięty w maju br. Laureat jako 
aktywny działacz w nyskich strukturach 
Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi 
również pokazy pantonimy na wózku 
inwalidzkim. Panu Piotrowi życzymy 
kolejnych sukcesów.

W niedzielę – 12 maja w  kościele parafialnym w  Białej zorganizowana 
została uroczystość dla dzieci pierwszokomunijnych. Przystąpiło do 

niej dwanaście dziewcząt i dwunastu chłopców, uczniów klas trzecich. Uro-
czystą mszę św. z tej okazji odprawił bialski proboszcz o. Franciszek Bieniek, 
a okolicznościowe kazanie wygłosił o. Krzysztof Gorzelnik. Szkoda tylko, że 
w czasie uroczystości nie dopisała pogoda, było zimno i padał deszcz.

złote gody
Izydora i Jan Byra zam. Biała ślub: 18.05.1963 r.

Krystyna i Jerzy Sobek zam. Biała ślub: 08.06.1963 r.
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Dzień matki do bardzo starego łobrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej na wielkij lipie na naszyj 
zołpuciu i rzykałach tał ło zdrowie mutry, 
a łoni robili swoje, bez skargi, jakby nigdy 
nic. Do końca szykowali mie do życia bez 
nich. Pój dziołcha, jesteś już wielkoł, baniesz 
chleb miysić, dolej jeszcze ździebko wody 
i miyś aż banie szczylać pod palcoma. Zrób 
też krzyż na poszczodku, dobrze, łokruszki 
ze stołu trza zgarnołć do rałki i do pieca 
wciepnołć, nie na dyle. Na stole se nie siedzi, 
tał Ponbóczek jest , a łon wszystko widzi. 
Światły klejd eś se łoblykła z czerwionyj 
załmał, śmiołli sie moja muter. Przecał rot 
mit blau puzt der Kasper seine Frau...itd., 
itd...tela dobrych rad i wskazówek dostałach 
łod swojej matki. Aż przyszoł tyn dzien że 
już nie umieli stać, przy łożku usiedli siostra 
Serwula,zaświyciyli gromnica żykali i czekali, 
jak boło tak daleko,zawołali nołs. Muter nołs 
pobłogosławiyli i lodeśli, spokojnie i godnie, 
terołz tak niemodnie.

tak rzołdziyła: pamiętajcie o swoich rodzi-
cach, dla nich będziecie do końca ich życia 
dziećmi i należy im się wdzięczność i szacu-
nek za trud włożony w wasze wychowanie.
 Ty wszystky mondrości ło matce to se 
dziepiero w starszym wieku rozumie. Wiał 
to ze swojego życia, bo matkał straciyłach 
dość wczas. A piyrwyj dzieci nie boły takie 
uświadomione co do roztomajtych chorób 
i leczenioł. Dołchtór czy pogotowie doma, 
tegoch nigdy nie widziała. Jak trza było, 
przyszli panna z klołsztoru jak muter stałkali, 
rołz zawinyli mutra w mokre pościółki 
i pierzynał przykryli, a joł leciała do sklepu 
po czerwione wino – niby łod tego miało 
mutrze wiałcej krwi przybyć. Potyj jak leżeli 
w Gogolinie w szpitalu na operacji, było to 

2 lata po wojnie, jechały my z komratkoł 
na kołach ich odwiedzić. Całoł droga my se 
chichrały, wesołe tał przijechały, łostawiłach 
mutrze na nakastliku kołsek strucly i połra 
jabek, posiedziały my trochał i zajś pojechały 
nazołd. Nie wiedziełach, iż dzień rychlij 
dołchtór Chudala wycieli im guz co mieli za 
uchał, nic nie padali a to boł kryjbs. Możno 
tak chcieli cobych se nie boła. Jak przyszli 
nazołd ze szpitala, jechali potyj czałsto do 
Katowic naświetlać ten bolołk co łostał po 
operacji. Rołz mi padali tak: wiesz dziołcha 
na tej sztacyji chodzoł w biołych fortuchach 
takie dziołchy jak ty. To naświetlanie nic nie 
pomogło. to foter potyj przywieźli na wozie 
takiego chopa ze Steblowa. co nagrzewał 
mutrze to miejsce bolołcy suszarko, takoł 
jak joł terołz suszał włosy. Wierzyłach iż 
po tym banoł zdrowi, iż na to umrzoł, nie 
myślałach nigdy. Kożdyj dzień leciałach 

Miliardy ludzi jest na świecie, ale jyno 
jeden czowiek miedzy nimi może noł 

dać ta szczególno miłość, chtoroł pragniymy 
nołwiałcyj i to jest matka. Nie dostaniemy 
jej łod swojego chopa, łojca, brata, syjna ani 
kochanka. Mutterliebe – miłość mateczna nie 
doł se porównać z żołdnoł inszoł. Nigdy se 
też nie zmieni na wiałkszo czy mynszo. Łona 
ajnfach jest jak joł potrzebujemy. Matka nie 
myśli jyno ło sobie, tak jak wszyscy naobkoło 
nołs, łona jedna to potrafi. Matki też noł-
wiałcyj cierpioł jak se dzieci zatracoł, wpa-
dajoł w nałogi, tak jak terołz ta nowa zaraza 
naszych czasów – te narkotyki se wszał-
dzie panoszoł. Tak jak pierwyj w Ameryce 
i w Niemcach powstały i u nołs tyż na tał 
zarazał ekstra szpitale, są psychoterapełci co 
pomołgajoł im łod tygo 
gizdarstwa łodwyknołć. 
No i taki dołchtór od 
ludzkiej duszy i umysłu 
doradzi matce coby dała dziecko na leczenie, 
choćby miało nie wiał wiela lołt, coby była 
twardoł, nie litowała se nad nij, nie dała se 
bić i łokradać, bo jyno tak może go uretować. 
Matka takiej rady nie chce, nie rozumie, jak 
to, moł swoje dziecko łostawić we sztichu jak 
cierpi, to już woli cierpieć sama. Co inszego 
jest współmałżonek, brat abo siostra, ci to se 
nie faklujo dugo. Chcesz ćpać abo pić to wynoś 
se z domu, nołczałściej tak jest, joł na ciebie 
robić nie banał. Abo z tyj skończysz, abo se 
rozejdziemy. Niech se chto inszy z tobą tro-
łpi. No i ten chto inszy jest potyj nołczałściyj 
matka, chtoroł trwoł do łostatka.
 Matka kożdy moły jyno jednał. Dziepiero 
jak umrze, jak joł stracymy, to tak richtich 
poczujemy. Bo dopóki łojcowie żyjo, tak dugo 
soł my dziećmi. Pamiałtom urzędniczka 
w Sztandesamcie, co śluby dołwała. Łona na 
koniec kożdego ślubu do młodych wdycko 

remont świątyni

Trwa remont wieży i ściany frontowej 
kościoła parafialnego w Prężynie. 

Jego koszty wyniosą ponad 170 tys. zł. 
Na te prace – jak informuje proboszcz 
ks. Rajmund Lipp - pozyskaliśmy sto 
dwanaście tysięcy złotych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałą 
kwotę stanowi wkład własny, środki 
przekazane na ten cel przez parafian.
 Parafia jest nieduża, ksiądz proboszcz 
jest zadowolony z ofiarności parafian. 
Również dzięki przekazaniu przez rol-
ników słomy uzyskano z jej sprzedaży 
kilkanaście tysięcy złotych. W minio-
nym roku kilkadziesiąt tysięcy złotych 
kosztowały prace związane z wymianą 
instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej 
w kościele oraz odmalowanie wnętrza 
świątyni.

W zakresie spraw budowlanych
W ramach zagospodarowania ternu wokół 
przejętego obiektu na cele administracyjne 
przy szpitalu wykonany został parking 
na osiem miejsc dla niepełnosprawnych. 
Koszt przetargu wyniósł 72 tys. zł., z czego 
60 procent zostanie sfinansowanych 
z funduszy PFRON. 
 W kolejnych pracach na przyszpitalnym 
placu planuje się dokończenie rozpoczętej 
w ubiegłym roku inwestycji polegającej 
na wykonaniu nowej nawierzchni 
do punktu poboru krwi w  obiekcie 
położnym na terenie przyszpitalnym. 
Termin realizacji tego przedsięwzięcia 
zależy od możliwości pozyskania na ten 
cel środków zewnętrznych. 

Prace remontowe wewnątrz szpitala
 Dzięki pozyskaniu na rzecz bialskiego 
szpitala budynku na cele administra-
cyjne po byłym obiekcie klasztornym 
możliwe było urządzenie dodatkowej 
sali dwuosobowej z  pełnym węzłem 

W bialskim szpitalu 3 maja w Białej
sanitarnym. W pomieszczeniu po byłym 
gabinecie lekarskim i przeniesieniu go do 
budynku administracyjnego urządzone 
zostaną dwie sale dla pacjentów z pełnym 
węzłem sanitarnym. 
 Były gabinet dyrektora szpitala zostanie 
przekształcony na gabinet endoskopii. 
A w dotychczasowym gabinecie endo-
skopii zlokalizowana zostanie izolatka. 
 Pomieszczenie po szpitalnym labora-
torium zostało przekształcone w biuro 
obsługi klienta, a w jednym z wolnych 
pomieszczeń urządzono czteroosobową 
salę dla pacjentów, wyposażoną w węzeł 
sanitarny. Ponadto oddziale kardiolo-
gicznym urządzono jednoosobową salę 
z urządzeniami sanitarnymi. Przeprowa-
dzone zmiany remontowe i budowlane 
przyczyniają się do znaczącej poprawy 
warunków leczenia chorych. I o to chodzi 
w tych zamierzeniach.

Na zdjęciu parking dla niepełnosprawnych 
przy bialskim szpitalu.

3 maja w kościele parafialnym w Białej 
odprawiona została przez proboszcza 

o. Franciszka Bieńka msza św. w intencji 
Ojczyzny. W okolicznościowej homilii pro-
boszcz nawiązał do święta Matki Boskiej – 
Królowej Polski i jej oddziaływaniu w kon-
tekście historii na losy naszej Ojczyzny. Po 
mszy pod pomnikiem na bialskim Rynku 
delegacje Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej. 
Gminnego Centrum Kultury, Koła Platformy 
Obywatelskiej i Policji złożyły symboliczne 
wiązanki kwiatów. Następnie na sali wido-
wiskowej w miejscowym Urzędzie Miejskim 
wystąpiły dwie grupy taneczno – wokalne 
Zespołu Pieśni i Tańca w Opolu pod kierow-
nictwem Marii Zajączkowskiej. 
 Ten zespół obchodzący sześćdziesięciole-
cie działalności działa przy Młodzieżowym 
Domu Kultury w Opolu. Występuje w dwóch 
grupach wokalno – tanecznych Na scenie w 
Białej członkowie zespołu w bajecznie koloro-
wych Strojach ludowych zaprezentowali folk-

lor krakowski, rzeszowski, lubelski, cieszyń-
ski i śląski. Wykonawcy spotkali się z życz-
liwym przyjęciem przez widownię i zebrali 
wiele braw.

(n) 
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W ramach projektu Bialskiej Parady 
Orkiestr Dętych w dniach 18-19 maja 

2013 r, w Białej gościła młodzieżowa orkiestra 
dęta z Darmsheim. W czasie pobytu muzy-
ków w Białej,w sobotę 18 maja w siedzibie 
Bialskiej Orkiestry Dętej przeprowadzone 
zostały warsztaty muzyczne dla młodych 
członków obu orkiestr. Ich cel został zrealizo-
wany, partnerstwo pomiędzy obu stowarzy-
szeniami muzycznymi umocniło się, nawią-
zane zostały obustronne kontakty, umocniła 
się więź pomiędzy stowarzyszeniami muzycz-
nymi po obu stronach granicy. Przez cały 
dzień prowadzone były przez dyrygentów 
obu orkiestr ćwiczenia nowych utworów. 
W godzinach wieczornych zorganizowany 
został koncert, artyści wystąpili wspólnie.
 W niedzielę goście zwiedzili okolice Bia-
łej, a godzinach popołudniowych 60 muzy-
ków z obu orkiestr wzięło udział w koncer-
cie na bialskim Rynku. Ich koncert spotkał 

Projekt muzyczny

się z żywym zainteresowaniem publiczności.
 Po koncercie o szanse dalszej współpracy 
zapytaliśmy przedstawicieli orkiestr.
 Dyrygent Daniel Wolkober: - Muzycy obu 
zespołów reprezentują wysoki poziom arty-
styczny. Jesteśmy zainteresowani dalszymi 
formami współpracy, obustronnymi kon-
taktami. Biała i okolice bardzo się nam 
podobały.
 Prezes orkiestry Roland Schmid: - Nasza 
dotychczasowa współpraca układa się 
bardzo pomyślnie i mam nadzieję, że tak 
będzie również w przyszłości. Ważne jest 
to, że obie strony są zainteresowane dal-
szym rozwojem muzycznej współpracy.

Dzień matki i Ojca
21 maja 2013 r. w sali Gminnego Centrum Kultury Zarząd Gminny DFK zorga-
nizował spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca. W spotkaniu uczestniczyło ponad 
40 członków mniejszościowej organizacji. Uczestników poczęstowano obiadem. 
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. W czasie jego trwania wystąpiły z przygo-
towanym na tę okazję programem artystycznym dzieci członków DFK.

Będzie przebudowa drogi

Pomnik przeniesiony

Na kwietniowej sesji Rady Miej-
skiej w Białej podjęta została 

uchwała o dofinansowaniu z budżetu 
gminy przebudowy drogi 414 na odcin-
ku Biała - Krobusz łącznie z budową 
ścieżki rowerowej. Po zakończeniu prac 
rowerzyści będą mogli bezpiecznie 
dojechać z Białej do Dębiny.
 Gmina przekaże na realizację tej 
inwestycji 337.500 zł. Zadanie to jest 
w  gestii Urzędu Marszałkowskiego 
w  Opolu i  w  przypadku odmowy 

partycypacji w kosztach przedsięwzię-
cia przez Urząd Miejski w Białej nie 
zostałoby ono uwzględnione w planach 
inwestycyjnych województwa. Przyzna-
na na mocy uchwały Rady Miejskiej 
kwota stanowi 50 % wkładu własnego 
województwa na ten cel. Koszt przebu-
dowy drogi na tym odcinku zgodnie 
w wyceną inwestorską wyniesie 4,5 mln 
zł, z czego ponad 3,8 mln zł zostanie 
przekazanych w ramach RPOWO na 
lata 2007 – 2013.

22 maja 2013 r. kamienny pomnik 
znajdujący się w środkowej części 

bialskiego Rynku został przeniesiony 
na ul. Prudnicką obok byłej świetlicy 
środowiskowej „Promyczek”. Cała akcja 
przebiegała niezwykle sprawnie, chociaż 
nie było to zadanie łatwe – pomnik waży 
bowiem 4.760 kg.

 W miejscu, gdzie dotychczas znajdował 
się pomnik powstanie kwiatowy klomb. 
Zamiar przeniesienia pomnika w nowe 
miejsce spotkał się z aprobatą wyrażoną 
przez mieszkańców – uczestników zebra-
nia członków samorządu mieszkańców 
w lutym br.

(n)

akt wandalizmu
Kilka lat temu przy wjeździe do Olbrachcic od strony Białej wykonane zostały  

ozdoby wraz z napisem „Olbrachcice witają”. W nocy z 19 na 20 maja sprawca 
lat 31 zniszczył ten element witający przyjezdnych. Straty wyceniono na 1.000 zł. 
Bialska policja ujęła sprawcę tego aktu wandalizmu.
 Mówi sołtys Jan Smiatek: - Wszyscy mieszkańcy naszego sołectwa są oburzeni, 
trudno zrozumieć czym kierował się młody wandal niszcząc te ozdoby
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z historii partnerstwa Biała - marienheide

Inicjatorem pierwszych kon-
taktów pomiędzy władzami 
Białej i  Marienheide był 

mieszkający w latach przed-
wojennych i  powojennych 
w naszym mieście Josef Bon-
czek. Skłonił on burmistrza 
Marienheide Wilhelma Kem-
pera przebywającego w Pol-
sce do odwiedzenia Białej. 
 Przeprowadził on z ówczesnym bial-
skim burmistrzem Zygfrydem Kusberem 
i przewodniczącym Rady Miejskiej Emi-
lem Schirmeisenem rozmowy na temat 
ewentualnego partnerstwa. Po powrocie 
burmistrz Kemper  przekonywał swoich 
radnych do nawiązania współpracy 
z  gminą Biała. 16 lipca 1991 r. Rada 
Gminy Marienheide przyjęła uchwałę 
o nawiązaniu współpracy z naszą gminą.
 30 kwietnia 1992 r. do Białej przyjechało 
40 mieszkańców gminy Marienheide 
z  przedstawicielami władz gminnych.  
3 września 1992 r. 44 członków bial-
skiej delegacji przebywało z  rewizytą 
w Niemczech. 16 lutego 1993 r.  Rada 
Gminy niemieckiej miejscowości podjęła 
uchwałę w  sprawie partnerstwa obu 
gmin. Podobną uchwałę podjęła 19 
kwietnia 1993 r. Rada Miejska naszej 
gminy. Na nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Białej 24 kwietnia 1993 r. 
podpisano akt partnerstwa. Dokument ten 
podpisali Emil Schirmeisen – przewodni-
czący Rady i Henryk Małek – burmistrz 
Białej,  oraz Wilhelm Kemper i  Hans 
Götcke  burmistrz i  dyrektor Gminy 

Marienheide. W czasie trwania tej sesji 
Josefowi Bonczkowi nadano „Honorowe 
Obywatelstwo  Gminy” oraz Odznaki 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”. 
Współpracę zainaugurowali młodzi 
sportowcy z SSV Marienheide z sekcji 
piłki ręcznej, którzy przebywali na terenie 
bialskiej gminy od 28 maja do 2 czerwca 
1993 r. i między innymi uczestniczyli 
w  turnieju piłki ręcznej w  Łączniku. 
Zapoczątkowana została również współ-
praca pomiędzy strażakami. Już w 1993 
r. strażacy z Marienheide przekazali dla 
jednostki OSP w Grabinie wóz bojowy Man. 
W kolejnych latach strażacy z Marienheide 
przekazali następne samochody i wiele 
wartościowego sprzętu. W dniach od 14 
do 19 września 1993 r. na zaproszenie 
klubu sportowego przebywali bialscy 

sportowcy i orkiestra dęta w Marienhe-
ide. Jeszcze w tym samym roku bialski 
szpital wzbogacił się o sprzęt , który 
pozyskał Josef Bonczek.
 W grudniu 199 r. powołano w Białej dla 
koordynacji współpracy i pozyskiwania 
środków finansowych Stowarzyszenie 
Partnerskie PAX SILESIA, na czele któ-
rego stanął Emil Schirmeisen. Podobną 
instytucję utworzono w Marienheide pod 
przewodnictwem Bertolda Seyffartha. 
Na początku 1994 r. w  Marienheide 
zorganizowano wystawę prac malar-
skich Piotra Myszyńskiego. Również 
do niemieckich przyjaciół przesłano 
pięknie zdobione kroszonki. W rocznicę 
podpisania Dokumentu Partnerstwa 
do Marienheide udała się 15 osobowa 
delegacja z Białej. W czasie uroczystego 
koncertu  mieszkaniec Marienheide Rolf 

Izengurg przekazał na bialski szpital 3,5 
tys. marek zebranych podczas Jego 65 
urodzin. 
 W imprezach organizowanych w ra-
mach obchodów kolejnych Dni Białej 
uczestniczyli goście z  Marienheide. 
Największą grupę gościliśmy w Białej 
w 1994 r. prawie stuosobową delegację 
z partnerskiego niemieckiego miasta. 
Z  okazji stulecia bialskiego szpitala 
delegacja z  Marienheide podarowała 
szpitalowi karetkę reanimacyjną, głowicę 
do ultrasonografu, aparat do nadzoru 
Sirecust oraz wiele leków. Josef Bonczek 
ufundował dla szpitalnej kaplicy witraże. 
Bialski szpital wzbogacił się również 
o wspaniale wyposażoną kuchnię. Był 
to znaczący dar. 
 Z  okazji pięciolecia partnerstwa 
burmistrz Wilhelm Kemper otrzymał 
odznakę „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Biała” oraz dyplom z okazji nadania tytułu 
„Honorowego Obywatelstwa Gminy 
Biała”. Strażacy z Białej otrzymali w darze 
samochód ratownictwa drogowego. 
W czasie jednej z kolejnych wizyt bialscy 
strażacy otrzymali samochód mercedes 
308 i wysokiej klasy sprężarkę. 
 W  czasie obchodów dziesięciolecia 
partnerstwa na spotkaniu w  Białej 26 
kwietnia 2003 r. pamiątkowymi medalami 
uhonorowano kilku przedstawicieli władz 
Białej i Marienheide. Delegacja z Niemiec 
przekazała kilka kartonów zabawek dla 
przedszkolaków i 3.000 marek na zakup 
komputerów dla szkoły w  Łączniku. 
Jubileusz piętnastolecia partnerstwa odbył 
się w Marienheide i został poprzedzony 
wizytą uczniów z  Łącznika i  Pogórza. 
W czasie trwania jubileuszowych obcho-
dów burmistrzowie Białej i Marienheide 
posadzili pamiątkowe drzewo. 

Uroczyste podpisanie aktu partnerstwa – 1993 r.

Przekazanie kluczyków do wozu strażackiego dla grabiny

Delegacja z marienheide przed Um w Białej

Burmistrz Białej i marienheide sadzą symboliczne drzewkoj. Bonczek przy rozładunku darów dla szpitala
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 Goście otrzymali pamiątkowe kufle 
i książki Anny Myszyńskiej w języku 
niemieckim i gwarze śląskiej. Frank Har-
kof – komendant straży w Marienheide 
stwierdził, że do Białej przybył po raz 
trzeci i bardzo mile wspomina pobyty 
w  naszym mieście oraz  gościnność 
strażaków. Zadowolony z kontaktów 
pomiędzy strażakami partnerskich gmin 
był również Joachim Daniel – Prezes 
Zarządu Miejsko – Gminnego Związku 
OSP w Białej: Nasze spotkania odbywały 
się będą również w następnych latach. 
Obie strony mają wolę dalszej współ-
pracy. Jesteśmy wdzięczni strażakom 
z Marienheide za pomyślną współpracę 
w  czasie ostatnich dwudziestu lat. 
Otrzymaliśmy od nich kilka wozów 
strażackich i sprzęt specjalistyczny. 
 W  sobotę 18 maja w  godzinach 
przedpołudniowych goście zwiedzili 
kościół parafialny w Solcu oraz miejscową 
zbrojownię Joannitów. Obejrzeli również 
Stodołę Farską w Biedrzychowicach. 
W Chrzelicach mieli okazję podziwiać 
występy miejscowych monocyklistów. 
W godzinach popołudniowych goście 
i przestawiciele bialskich władz wzięli 
udział w  konferencji w  Gminnym 

XX- lecie partnerstwa Biała – Marienheide

dokończenie ze str. 1

Centrum Kultury w  Białej. Józef 
Kotyś – były wicemarszałek Woje-
wództwa Opolskiego wygłosił wykład, 
w którym zaprezentował uczestnikom  
charakterystykę Opolszczyzny, w tym 
wielokulturowość regionu. W krótkim 
wystąpieniu wiceburmistrz Marienheide 
Anke Vetter wskazała na potrzebę 
da lszego zacieśniania związków 
partnerskich. Burmistrz Białej Arnold 
Hindera na ręce wiceburmistrz Anke 
Vetter oraz przedstawicieli Stowarzy-
szenia do spraw współpracy pomiędzy 
partnerskimi gminami, dla strażaków 

i zespołu szkół w Marienheide wręczył 
pamiątkowe statuetki z okazji XX-lecia 
partnerstwa. Burmistrz Białej wskazał 
również na potrzebę uaktywnienia 
wzajemnych kontaktów, zwłaszcza 
w  zakresie współpracy pomiędzy 
szkołami, strażakami, sportowcami 
i innymi organizacjami. Goście przekazali 
dla naszych uczestników konferencji 
pamiątkowe kubki oraz kamienne 
kostki z nadrukiem upamiętniającym 
dwudziestolecie wzajemnych kontaktów. 
Goście zostali zaproszeni na imprezę 

integracyjną do namiotu na zapleczu 
GCK. Wypowiedź pani wiceburmistrz 
Marienheide o  potrzebie i  woli za-
cieśnienia partnerskich kontaktów 
ucieszyła byłego mieszkańca Białej 
Josefa Bonczka inicjatora kontaktów 
partnerskich przed dwudziestoma 
laty. W niedzielę członkowie delegacji 
z Marienheide mieli okazję obejrzenia 
Parady Orkiestr Dętych na bialskim 
Rynku. Oficjalnie partnerską delegację 
pożegnano w poniedziałek w godzinach 
rannych. 

Rozmowa z Anke Vetter 
wiceburmistrzem
Marienheide

 – W  czasie oficjalnego spotkania 
w  Białej stwierdziła Pani, że ocze-
kuje mobilizacji na rzecz  ożywienia 
współpracy partnerskiej pomiędzy 
Białą a Marienheide, po kilku latach 
stagnacji we wzajemnych kontaktach. 
Czy by było to tylko kurtuazyjne 
stwierdzenie, czy wynikało ono z Pani 
przekonania o takiej konieczności? 

 – Liczę na dalszą dobrą wolę i  dzia-
łania na rzecz dalszych i częstszych 
kontaktów pomiędzy organizacjami, 
zwłaszcza młodzieżowymi. Jestem 
przekonana o celowości takich działań.

 – Dlaczego kontakty te w  ostatnim 
pięcioleciu zanikały?

 – W  moim przekonaniu zmieniły się 

Potrzebny rozwój partnerskiej współpracy
czasy, to co kiedyś realizowaliśmy stało 
się normalne, wielu ludzi z naszych 
gmin kontaktuje się prywatnie ze 
swoimi przyjaciółmi. Musimy na 
przykład zainteresować wzajemnymi 
kontaktami przedsiębiorców w naszych 
gminach. Tu dostrzegam możliwości 
obustronnej korzystnej współpracy.

 – Inne formy kontaktów – jakie po-
winny one być?

 – Dostrzegam możliwości rozwoju 
wzajemnych kontaktów za pośrednic-
twem internetu, zwłaszcza ze strony 
młodzieży, o czym wspominał w swo-
im wystąpieniu burmistrz Hindera. 
Musimy dążyć do wypracowywania 
nowych form współpracy i cieszę się, 
że obie strony partnerskie dostrzegają 
taką potrzebę. 

 – Oznacza to, że liczy Pani Burmistrz 
na współpracę na różnych płasz-

czyznach, nie tylko na wymianię 
oficjalnych delegacji.

 – Istnieje potrzeba większego zainte-
resowania i  współpracy pomiędzy 
szkołami, sportowcami, zespołami 
artystycznymi, strażakami i innymi. 
To powinno uaktywnić i  rozwijać 
wzajemne kontakty.

 – Pani wrażenia z  obecnego jubile-
uszowego spotkania w Białej – jakie 
one są?

 – Bardzo pozytywne. Jesteśmy wszy-
scy zadowoleni. Podobała nam się 
szczególnie wycieczka do Solca, 
Biedrzychowic i  Chrzelic. Wiele 
miłych wrażeń zabierzemy ze sobą 
do naszych domów. Dziękuję również 
za miłe przyjęcie, Waszą gościnność.

 – Dziękuję za rozmowę.
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Parada orkiestr dętych w obiektywie

młodzieżowa Orkiestra Kaprys z Boguszyc-Źlinic

Dechový Orchestr mladých jesenik -Czechy

Dechová Hudba mésta albrechtice – Czechy

Orkiestra reprezentacyjna euroregionu Pradziad

Publiczność  na Paradzie

Dechový Orchestr zábŕeh- Czechy

miejska Orkiestra Dęta rybnik

musikverein ,,eintracht” Darmsheim e.V. -Niemcy

mażoretki z rybnika

Czerwone gitary 
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NOWY SYSTem zBIÓrKI ODPaDÓW

Wypełniając ustawo-
wy nakaz Gmina 
Biała od 1 lipca musi 

przejąć wszystkie obowiązki 
z zakresu odbioru i zagospo-
darowania odpadów z nie-
ruchomości zamieszkałych.

DeKLaraCje

 W celu naliczenia opłaty właściciel 
nieruchomości złoży do Gminy deklara-
cję, która będzie podstawą do naliczenia 
opłaty ponoszonej przez mieszkańców 
nieruchomości. Wypełnione deklaracje 
należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Białej w terminie do 15 czerwca 2013 
r. deklaracje składał będzie właściciel 
nieruchomości. W przypadku, gdy ktoś 
jest właścicielem kilku nieruchomości 
dla każdej składa osobną deklarację. 
W zabudowie wielorodzinnej deklaracje 
składać będzie właściciel mieszkania, 
najemca lub inny podmiot władający.
 Opłatę należy uiszczać do ostatniego 
dnia każdego miesiąca, którego dotyczy 
obowiązek ponoszenia opłaty, w kasie 
Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 
10, przelewem na konto Gminy Biała 
lub u inkasenta.

STaWKI OPłaT

 Opłata za odbiór odpadów będzie 
niższa jeżeli odpady będą segregowane
 Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, gromadzonymi i odbiera-
nymi w sposób selektywny - w wysokości 
10 zł od osoby miesięcznie;w sposób 
nieselektywny - w wysokości 18 zł od 
osoby miesięcznie. Stawki, o których 
wyżej mowa obniża się o 50% za trzecie 
dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku 
życia i do 25 roku życia w przypadku 
kontynuowania nauki, za czwarte i każde 
kolejne dziecko w rodzinie, w wieku 
do 18 roku życia i  do 25 roku życia 
w przypadku kontynuowania nauki, 
ponosić będzie opłatę w wysokości 1 
zł od osoby.

POJEMNIKI

 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy 
z  dnia 13.09.1996 r. o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach(Dz.U. 
z 2012r. poz. 391, z późn. zm.)właściciel 
zobowiązany jest do zaopatrzenia się 
w  pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymy-
wania pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym,porządkowymi 
technicznym

 W gminie Biała będzie obowiązywał 
system pojemnikowy funkcjonujący 
wg. następującego schematu:
1. Pojemnik na odpady surowcowe (tzw. 

„suche”) trafią tutaj wyselekcjonowane 
z  odpadów komunalnych odpady 
suche opakowaniowe bez zawarto-
ści tj, metale żelazne i  nieżelazne, 
papier, tworzywa sztuczne, odpady 
wielomateriałowe

2. Zmieszane odpady komunalne trafią 
tu odpady, których nie da się już pose-
gregować

3. Popiół - pojemnik na popiół to wariant 
dla tych, którzy mają popiół, zbierany 
będzie w osobnym pojemniku, aby 
nie trafił do pojemnika na odpady 

komunalne zmieszane
4. Szkło zebrane selektywnie trafiać 

będzie do ogólnodostępnych pojem-
ników przeznaczonych do zbiórki 
szkła rozmieszczonych na terenie 
miasta i wsi.

Pojemniki należy odpowiednio oznako-
wać bądź podpisać np. odpady „suche”, 
odpady zmieszane, popiół

 Rodzaje i  minimalne pojemności 
pojemników przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych:
•  budynki jednorodzinne: nie więcej niż 

4 osoby korzystające – o pojemności 
120l; od 5 do 9 osób korzystających 
– o pojemności 240 l; 

•  budynki wielorodzinne: nie więcej niż 
4 osoby korzystające – o pojemności 
120l; od 5 do 9 osób korzystających 
– o pojemności 240 l; od 10 do 19 – 
dwa pojemniki o pojemności 240 l;

•  w  przypadku większej liczby osób 
– o  pojemności 1100 l lub istnieje 
możliwość stosowania kombinacji 
w/w pojemników.

ODBIÓr

 Częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych będzie następująca:
•  odpady komunalne zmieszane – będą 
odbierane raz na dwa tygodnie

•  odpady zebrane selektywnie, czyli su-
rowcowe tzw. „suche” – będą odbierane 
raz na miesiąc;

•  popiół w  okresie zimowym tj. od 

Krótka instrukcja co wrzucamy, a czego nie wrzucamy 
do pojemników na odpady selektywnie zebrane:

do pojemnika na odpady surowcowe suche:

WrzUCaj NIe WrzUCaj

PAPIER: gazety, czasopisma, papier szkol-
ny i biurowy, torebki i worki papierowe, pa-
pier pakunkowy, tekturę, kartony i ścinki 
drukarskie, książki w miękkich okładkach 
lub z usuniętymi twardymi okładkami;
PLASTIK: Zgniecione i puste butelki plasti-
kowe po napojach, puste opakowania po ko-
smetykach, chemii gospodarczej i środkach 
czystości, czyste torebki foliowe, plastikowe 
opakowania po żywności (kubki po jogur-
tach, koszyczki po owocach, pudełka po lo-
dach, ciastkach, itp.), plastikowe zakrętki, 
OPAK. WIELOMATERIAŁOWE – karto-
ny po mleku, sokach i innych napojach;
METALE: puszki po napojach i żywności 
(konserwach), kapsle, nakrętki ze słoików, 
drobny złom żelazny i metale kolorowe, 
narzędzia metalowe

• zabrudzonego lub tłustego papieru, zdjęć, 
papieru termicznego i faksowego, kalek 
technicznych i papierów przebitkowych 
(rachunki, faktury), tapet i worków po ce-
mencie, pieluch jednorazowych, podpa-
sek i artykułów higienicznych;

• butelek i pojemników z zawartością, bu-
telek i pojemników po olejach: spożyw-
czych, silnikowych i chłodniczych, opa-
kowań po lekach, nawozach i środkach 
owado i chwastobójczych, puszek i po-
jemników po farbach i lakierach, zabawek;

• opakowań po aerozolach, puszek po far-
bach i lakierach, baterii i kabli

 Wyrzucaj czyste opakowania bez zawartości, zgniataj butelki, przed wyrzuceniem 
złóż na płasko pudła i pudełka.

do pojemników ogólnodostępnych przeznaczonych na zbiórkę szkła:

WrzUCaj NIe WrzUCaj

SZKŁO: butelki szklane i słoiki – opako-
wania po napojach i żywności, butelki po 
napojach alkoholowych, szklane opako-
wania po kosmetykach

• szkła stołowego, fajansu, porcelany i cera-
miki, luster, szkła okiennego, żarówek, lamp 
neonowych, fluorescencyjnych , opakowań 
po lekarstwach, termometrów, luster, szyb 
samochodowych, szkła żaroodpornego, ża-
rówek, świetlówek, szkła okularowego, ekra-
nów i lamp telewizyjnych

 Nie tłucz szkła przed wyrzuceniem; wyrzucaj czyste opakowania (opróżniaj 
butelki i słoiki), zdejmij pokrywki, zerwij etykiety

do przydomowych kompostowników:

WrzUCaj NIe WrzUCaj

ODPADY BIO – biodegradowalne: obierki i 
resztki warzyw i owoców, przeterminowa-
ną żywność, skorupki jaj, łupiny orzechów,, 
fusy po kawie i herbacie, resztki jedzenia po-
chodzenia roślinnego, skoszoną trawę, liście, 
gałęzie, kwiaty doniczkowe i cięte, trociny

Zepsutej żywności, resztek jedzenia pocho-
dzenia zwierzęcego, resztek mięsa i kości, 
odpadów z tworzyw sztucznych, worków 
foliowych, odchodów zwierzęcych, piasku 
i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych tro-
cin, papierosów i petów, kurzu z odkurzacza

1  października do 31 marca odbierany 
będzie raz na dwa tygodnie

•  szkło będzie odbierane raz na dwa miesiące
•  zużyty sprzęt RTV i AGD oraz odpady 
wielkogabarytowe- będą odbierane 
w systemie akcyjnym

 W zabudowie jednorodzinnej odpady 
komunalne ulegające biodegradacji mogą 
zostać zagospodarowane przy pomocy 
kompostowników przydomowych

 Na terenie miasta Biała powstanie 
punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (tzw. PSZOK), do którego 
mieszkańcy będą mogli oddać m.in. 
przeterminowane leki, zużyte baterie 
i  akumulatory, opony, chemikalia, 
materiały rozbiórkowe, materiały wiel-
kogabarytowe, zużyty sprzęt AGD i RTV, 
odpady zielone z pielęgnacji zieleni oraz 
pozostałe odpady zebrane w  sposób 
selektywny (papier, szkło, tworzywa 
sztuczne). Szczegółowy wykaz odpadów, 
które będą przyjmowane do punktu oraz 
informacje dotyczące działania punktu 
wraz godzinami otwarcia zostaną podane 
do publicznej wiadomości po utworzeniu 
PSZOK-u i określeniu jego regulaminu.

INfOrmaCje

Informacje można uzyskać:
Urząd Miejski w Białej

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Zamówień Publicznych

 nr tel.: 77 4388 559
mail: gospodarkaodpadami@biala.gmina.pl

Uwaga 
mieszkańcy

 W  kubły można zaopa-
trywać się w  supermarke-
tach budowlanych bądź za 
pośrednictwem internetu. 
Bieżące informacje w  tych 
sprawach można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Białej 
tel. 77/4388 559.
 Ważne informacje dotyczą-
ce „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
gminy Biała” za pośrednictwem 
strony internetowej UM www.
bip.biala.gmina.pl w zakładce 
„Gospodarka odpadami”

zwierzęce 
odchody 

Prawdziwą plagą na na-
szych trawnikach i w innych 
miejscach rekreacyjnych są 
psie odchody. Urząd Miej-
ski w niektórych miejscach 
miasta zamieścił stosowne 
tablice informacyjne zaka-
zujące wyprowadzania na te 
tereny psów. Nie przyniosą 
one oczekiwanych efektów, 
jeśli nie uświadomimy so-
bie zagrożeń jakie stanowią 
psie odchody, zwłaszcza 
tam gdzie bawią się dzieci. 
Problem psich odchodów 
jest trudny do rozwiązania. 
Może nasi Czytelnicy mają 
jakieś pomysły na rzecz roz-
wiązania tych dylematów. 
Oczekujemy na wypowiedzi 
w tej sprawie.
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Kolejna reforma
Polski jak i  Opolski Związek Piłki Nożnej przygotowują 
kolejną zmianę w młodzieżowych rozgrywkach piłkarskich.
 Powstanie makroregionalna liga junio-
rów i juniorów młodszych (trzy wojewódz-
twa). Inaczej będą również wyglądały roz-
grywki na szczeblu Okręgu – nad nową for-
mułą trwają jeszcze konsultacje. Generalnie 
reforma zmierza do likwidacji klas A, oraz 
ogranicza przedziałów wiekowy, zawodni-
ków mogących występować w danej kate-
gorii. Obecnie mamy takie anomalie, że 
w rozgrywkach juniora starszego, występo-
wali 10 letni chłopcy z 19 letnimi młodzień-
cami. Kolejna zmiana to likwidacja 7 osobo-
wych drużyn trampkarzy (pozostaną tylko 
11 osobowe). Ta propozycja wzbudza najwię-
cej kontrowersji, gdyż mniej liczną drużynę 
można było zrobić niemal w każdym klubie. 
W naszej gminie jest ich aż pięć i przewodzą 
one w naszym powiecie.
 Rozgrywki rundy wiosennej obecnego 
sezonu dobiegają końca i nastroje w poszcze-
gólnych drużynach są różne. Nieciekawą 
sytuację mają seniorzy z Pogórza, którzy 
znajdują się w strefie spadkowej i osiągane 
wyniki nie napawają optymizmem. Za to 
co raz klarowniejsza jest sytuacja senio-
rów z Białej, którym już niewiele brakuje 
do wymarzonego awansu. Jak do tej pory 
wygrali wszystkie mecze rundy rewanżo-
wej. Dobre wieści mamy o naszych dru-
żynach młodzieżowych. Juniorzy z Pogó-
rza zajmują pozycję w tabeli gwarantującą 
grę w nowej I lidze. Podobne sytuację mają 

juniorzy z Białej, którzy już mogą kompleto-
wać drużynę na II ligę. Bez zmian jest sytu-
acja w lidze trampkarzy gdzie bardzo dobrze 
radzą sobie nasze drużyny. Lideruje Pogó-
rze (bez porażki w całym sezonie) za nimi 
Biała, no i rewelacja wiosny Chrzelice.
Ostatnie wyniki: 
klasa A seniorów: Jasienica Górna – Pogó-
rze 3:3, Pogórze – Kałków 0:5, Jędrzychów 
– Pogórze 5:3
klasa B seniorów: Biała – Olbrachcice 15:0, 
Chrzelice – Kolnowice 6:5, Ligota B – Czy-
żowice 3:2, Olbrachcice – Kolnowice 1:0, 
Biała – Czyżowice 8:0, Zawada – Ligota B 
3:0, Chrzelice – Racławice II 4:4, Chrzelice 
– Trzebina 2:1, Ligota B – Biała 1:2, Lubrza 
– Olbrachcice 7:0, Kolnowice – Prudnik II 
5-1, Trzebina – Kolnowice 4:4, Olbrachcice – 
Czyżowice 5:1, Rzepcze – Ligota B 2:4, Biała 
: Racławice II 13:0,
II Liga juniorów: Branice – Pogórze 2:2, 
Pogórze – Zdzieszowice 5:1, Głogówek – 
Pogórze 1:1, Pogórze - Koźle 1:2
klasa A junorów: Olbrachcice – Niemysło-
wice 3:0, Kazimierz – Biała 0:15, Olbrach-
cice – Biała 2 : 5, Biała – Dytmarów 5:5, Kazi-
mierz – Olbrachcice 6:2
liga trampkarzy: Olbrachcice – Biała 5:10, 
Zawada – Pogórze 0:12, Chrzelice – Ligota B 
3:2, Czyżowice – Olbrachcice 0:4, Ligota B – 
Zawada 3;2, Pogórz – Biała 5:2, Olbrachcice 
– Pogórze 0:1, Biała – Ligota B 4:2

Drużyna trampkarzy LZS z Chrzelic zajęła 
trzecie miejsce w województwie opol-

skim w drugiej edycji konkursu Viziriada, 
w której uczestniczyło 414 drużyn z całej 
Polski. Chrzelicką drużynę wyprzedziły tylko 
zespoły  ze Sławięcic i z Cisowej Kędzierzyn 
– Koźle.  W nagrodę zespół z Chrzelic otrzy-
mał cztery komplety strojów sportowych oraz 
1.000 zł za które zakupiono sprzęt sportowy 
m.in. piłki, znaczki, pachołki, torby, itp. Pił-
karska drużyna z Chrzelic obecnie w sied-
mioosobowej drużynie  zajmuje czwarte 
miejsce  w lidze trampkarzy. Została zało-

Sukces trampkarzy z  Chrzelic

Ksiądz kibicem

żona w 2011 r. i zrzesza osiemnastu zawod-
ników z Chrzelic i okolicznych miejscowości.
 Na zdjęciu zawodnicy z Chrzelic w stro-
jach wygranych w Viziriadziej. Stoją od lewej: 
Przemysław Bieniek, Marcel Spieler, Rafał 
Dziony, Dawid Wójtowicz, Wojciech Dynow-
ski, Maciej Jakwert, Patryk Lenart, Kamil 
Jodłowski, Michał Kolek, Artur Kicler – tre-
ner. Siedzą od lewej: Andrzej Cebula, Łukasz 
Wojakowski, Dawid Rozpleszcz, Dawid Wień, 
Mikołaj Szymanek, Michael Kurpiela. Na 
zdjęciu nie ma: Michaela Kupieli i Marcela 
Schneidera.

Wielkie spotkanie w Śmiczu
W dniach 13 – 14 lipca planowane jest spotkanie byłych o obecnych miesz-
kańców Śmicza. Wielu z byłych mieszkańców na przestrzeni lat zmieniło 
miejsce zamieszkania. Aktualnie mieszkają w różnych miejscowościach 
w kraju i za granicą. Organizatorzy spotkania nie znają ich aktualnych 
adresów zamieszkania lub kontaktów telefonicznych. W związku z tym 
organizatorzy planowanej imprezy zwracają się tych mieszkańców, którzy 
dysponują takimi informacjami o ich przekazanie telefoniczne, osobiste 
lub listowne na adres pani sołtys w Śmiczu Barbary Wilczak (tel. 77/4376 
993) dla umożliwienia ich zaproszenia i przybycie na planowane spotkanie.

Od kilku miesięcy wikary z bial-
skiej parafii – kamilianin o. 

Maciej Kostecki jest wiernym kibicem 
bialskiej „Polonii”. Uczestniczy we 
wszystkich spotkaniach bialskiego 
klubu piłkarskiego – w tych rozgry-
wanych na miejscowym stadionie oraz 
w meczach wyjazdowych. Zagrzewa 
do piłkarskich zmagań zawodników 
„Polonii” i ich przeciwników w roz-
grywkach. Zagrzewa ich również do 
sportowej rywalizacji przy pomocy 
pokaźnych rozmiarów flagi z barwami 
bialskiego klubu.
 O. Maciej powiedział nam, że 
wszystkim rywalizującym w klasie B 
drużynom życzy sukcesów w sportowej 
rywalizacji. Wierzy jednak, że drużyna 
bialska w rundzie wiosennej zdobędzie 
sukces i  awansuje w  rozgrywkach 
w sezonie 2013/2014 do klasy A. Za 
przykładem ojca Macieja poszli najmłodsi 
kibice Polonii i w każdym meczu biorą 
udział wraz z transparentem (widocz-
nym na zdjęciu). Napis ten – naszym 
zdaniem – jest potwierdzeniem, że 

„Poloniści” mierzą wysoko i ten napis 
przygotowali już na mecze pucharowe 
w  ramach rozgrywek UEFA. Taki 
optymizm bialszczan zasługuje na 
pełne uznanie. Powodzenia…

(n)
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Witold Hreczaniuk
Zabrałeś ze sobą skrawek błękitnego nieba, 
zapięty w trzcinach mgłą pokryty staw.
Łowisz ryby u naszego Pana,
tak jak dziadek i mamuśki brat.

Kochałeś życie i otwartą przestrzeń,
we włosach Twoich jeszcze szumi wiatr.
Odszedłeś jak Wiking z podniesioną głową, 
dookoła Ciebie wprost oniemiał świat.

Nikt nie uwierzy, grom z jasnego nieba,
przecież pełni życia byłeś synku mój.
Teraz wśród gwiazd żeglujesz na fali,
a dookoła Ciebie tylko gwiezdny pył.

Szept sitowia nad czystą wodą przywraca młodość i wspomnień czas,
Ten nie umiera, kto w naszym sercu dobroć zapisał i przy niej trwał.

Zostawiłeś smutek i małego synka,
zostawiłeś Basię i nas w morzu łez.
Tak niedawno na spacerze z Danielem
zwiedzałeś Gostomię chociaż zima trwała.

Pojąć nie może mateczka kochana
i ojciec co życie by za Ciebie dał.
Brat szlocha, że został jak bez jednej ręki,
razem z Tobą poznawał ten świat.

Ilekroć w nocy głowę swą podniosę
nad łowiskiem czystym pośród morza trzcin,
Ty będzie tuż przy mnie w oddechu przyrody,
a teraz odpocznij w swym głębokim śnie.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Ojca i Brata
Judycie i Halinie Jonak składają

Dyrektor i Pracownicy 
Gminnego  Centrum Kultury w Białej

Pani Teresie Jonak
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci
Męża

składają Dyrekcja i Pracownicy
Szpitala św. Elżbiety w Białej

Pani Teresie Jonak
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmieci
Męża

składają Zarząd i Pracownicy
Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej

Przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, personelowi Szpitala 
w Białej oraz wszystkim, którzy okazali pomoc, wsparcie 

i współczucie w czasie choroby oraz wzięli udział w ostatniej 
drodze naszego ukochanego męża, ojca, dziadka i brata 

śp. Zygmunta Jonaka
podziękowania składa rodzina 

Odeszli
Maria Markier ur. 1926 r. zm. 
10.04.2013 r. zam. Kolnowice 

Józef Błazy ur. 1941 r. zm. 17.04.2013 r. zam. Grabina
Bernard Kusber ur. 1938 r. zm. 24.04.2013 r. zam. Biała
Marta Pientka ur. 1931 r. zm. 24.04.2013 r. zam. Pogórze
Rudolf Springer ur. 1943 r. zm. 26.04.2013 r. zam. Otoki

Gerhard Kontny ur. 1942 r. zm. 
28.04.2013 r. zam. Ligota Bialska

Maria Krupa ur. 1948 r. zm. 04.05.2013 r. zam. Pogórze
Zygmunt Jonak ur. 1954 r. zm. 10.05.2013 r. zam. Biała

KRONIKA POLICYJNA
• 14.04.2013 r. w Krobuszu z otwar-

tego pomieszczenia gospodarczego 
skradziono przedmioty wyposażenia 
kawiarni wartości 600 zł.

• 17.04. w Miłowicach sprawca lat 41 
z pomieszczeń chlewni skradł wypo-
sażenie wartości 3.500 zł.

• 17.04. w Grabinie popełnił samo-
bójstwo 72 –letni  mieszkaniec tej 
miejscowości.

• 22.04. w Gostomi do samochodu 
marki BMW włamał się złodziej skąd 
skradł radioodtwarzacz wartości 350 zł. 

• 23.04. w Białej  39 –letni złodziej do-
konał kradzieży biżuterii oraz lapto-
pa. Wartość skradzionych przedmio-
tów – 4.380 zł.

• 3.05. w Śmiczu włamano się budyn-
ku mieszkalnego skąd skradziono 
elektronarzędzia wartości 1.000 zł.

• 5.05. na trasie Śmicz – Pleśnica  
podpalono 217 ton sprasowanej sło-
my wartości 50.000 zł.

• W okresie od 13.04. do 10.05. na 
terenie bialskiej gminy zatrzyma-
no trzynastu kierujących rowerami 
pod wpływem alkoholu. Zdarzenia 
te miały miejsce 13.04. w Pogórzu, 
14.04. w Łączniku, 16.04. w Łączni-
ku, 17.04. w Pogórzu, 19.04. w Kro-
buszu (dwie osoby), 22.04. w Gra-
binie, 24.04. w Krobuszu, 25.04. w 
Białej, 26.04. w Krobuszu, 26.04. w 
Pogórzu, 7.05. W Pogórzu, 10.05. w 
Pogórzu.

• Niepokoić muszą również przypadki 
zatrzymania rowerzystów z wydany-
mi zakazami sądowymi w sprawie 
poruszania się po drogach publicz-
nych  jednośladami. Takie przypad-
ki miały miejsce w miejscowościach: 
18.04. w Krobuszu, 19.04. w Łączni-
ku, 22.04. w Łączniku, 22.04. w Kro-
buszu, 23.04. w Łączniku, 24.04. w 
Chrzelicach, 25.04. w Górce Prud-
nickiej, 2.05. w Mokrej, 2.05., 7.05. 
i 8.05. w Chrzelicach (trzech rowe-
rzystów).  

Kontynuowany jest remont murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej, rozpo-
częty w 2012 r. oraz zagospodarowanie położonego w tym miejscu placu. Według 
opracowanego kosztorysu koszt remontu zabytkowych murów obronnych wyniesie 
271 tys. zł. Dodatkowo 20 tys.zł. przeznaczono na wyłożenie części placu przed 
murami kostką granitową. Na wykonywane prace gmina pozyska z PROW w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinan-
sowanie w wysokości 176.303 zł co stanowi 80 procent kosztów kwalifikowanych.

remont murów obronnych

	 W  dniach	 od	 17.05-19.05-
2013r.	w Caorle	(Włochy)	odbyły	się	
Mistrzostwa	Europy	w Karate.

	 Polskę	reprezentowali	również		zawodnicy	
z naszego	klubu,	Polonia	TOROKAN		Biała.	Spisali	
się	oni	 rewelacyjne	zdobywając	pięć	medali	 .	
Podwójnym	Mistrzem	Europy	został	Łukasz	
Zabiegała	 (kumite	 indywidualne	 seniorów	
i  kumite	drużynowe	seniorów).	Z brązowymi	
medalami	Mistrzostw	Europy	wrócili:	Michał	Za-
biegała	 (kumite	 indywidualne	młodzieżowców),		
Michał	 Kuteń	 (kumite	 indywidualne	 juniorów)	
i Jakub	Walczak	(kumite	indywidualne	kadetów).	
Gratulujemy	wspaniałego	sukcesu.

mistrzowski występ 
karateków
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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

Rodzinie, przyjaciołom , znajomym, sąsiadom oraz 
wszystkim,  którzy wzięli udział w ostatniej drodze 

naszego kochanego męża, ojca i dziadka

Bernarda Kusber 
serdeczne podziękowania składają

żona, córka Aniela oraz córka Gabriela z rodziną

 

MECHANIKA
I BLACHARSTWO
- diagnoza komputerowa,

- obsługa klimatyzacji
- korekta usterek lakierniczych

- elektromechanika

AUTO – APO
Otoki 16, 48-210 Biała
tel. kom. 691 349 337

Wynajem namiotów

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

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864 
 77 437 54 12

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
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GAUDE MATER POLONIAOd kilku lat z inicjatywy Gmin-
nego Centrum Kultury 

w Białej organizowane są w kwietniu 
w wybranych kościołach na tere-
nie gminy koncerty pod wspólną 
nazwą Gaude Mater Polonia, 
które cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem mieszkańców 
okolicznych miejscowości w których 
organizowane są występy młodych, 
zdolnych muzyków mających w swym 
dorobku znaczące sukcesy.

 W kwietniowym wydaniu gazety przed-
stawiliśmy koncert pt. Muzyczna podróż 
w wykonaniu Eweliny Wojciechowskiej 
i Łukasza Ostrowskiego. W tym wydaniu 
prezentujemy dwa kolejne koncerty zorga-
nizowane w ramach Gaude Mater Polonia.

W poszukiwaniu sensu
 Taki tytuł nosił recital młodej bialskiej 
piosenkarki Agaty Bajorek w kościele para-
fialnym w Śmiczu. Agata uczęszczała przez 
sześć lat do Szkoły Muzycznej w Prudniku, 
a następnie w Opolu. Obecnie jest studentką 
Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła naukę 
w zakresie gry na fortepianie i wokalistykę. 
Solistka ma w swym dorobku wiele sukcesów. 
Pierwsze znaczące laury osiągnęła w 2009 r. 

w Prudniku, Korfantowie i Kluczborku. Brała 
również udział w kilku festiwalach o zasięgu 
ogólnokrajowym. Od 2006 r. współpracuje 
jako wokalistka z Gminnym Centrum Kul-
tury. Na recitalu w Śmiczu zaprezentowała 
Gaude Mater Wincentego z Kielczy poświę-
conego bohaterskiej śmierci biskupa Stani-

sława ze Szczepanowa, Utwory Ave Maria 
Cacciniego i Bacha, piosenki Kofty, Sojki, 
Rubika, Grechuty i innych twórców. Wszy-
scy uczestnicy koncertu byli pod głębokim 
wrażeniem i pełni uznania dla jej umiejęt-
ności wokalnych. Na koncercie była obecna 
również rodzina młodej artystki. 

W majowym nastroju
  1 maja w kościele w Prężynie wystą-
piła siedemnastoletnia utalentowana fle-
cistka Jagoda Krzemińska. Akompaniowała 
jej na fortepianie Aleksandra Płatek absol-
wentka Akademii Muzycznej w Łodzi, obec-
nie nauczycielka muzyki. Jagoda Krzemiń-
ska mimo młodego wieku zdobyła wiele 
znaczących nagród i wyróżnień na konkur-
sach ogólnokrajowych i międzynarodowych. 
Do najbardziej prestiżowych nagród należą: 
I nagroda na Międzynarodowym Konkursie 
Fletowym w Jastrzębiu Zdroju, I nagroda 
w British Society Competiton w Londynie 
i wygrana w konkursie Młody Muzyk roku 
2012 w Warszawie i udział w finale Eurvi-
sion Young Musicians we Wiedniu. Solistka 
zaprezentowała między innymi kompozycje 
Bizeta, Bacha. Mozarta, Montiego i innych.
 Dla uczestników koncertów zaprezento-
wanych w ramach Gaude Mater Polonia była 
to prawdziwa uczta duchowa. Zachwyceni 
występami byli proboszczowie tych parafii 
w których wystąpili muzycy. Serdecznie dzię-
kowali występującym, wyrażając nadzieję, że 
w przyszłym roku w ich świątyniach będzie 
okazja do podziwiania kolejnych uzdolnio-
nych wokalistów i instrumentalistów.

(n)

Z Agatą Bajorek
 studentką Uniwersytetu 
Opolskiego i uczennicą 
Wydziału Wokalnego Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Opolu rozmawia Ryszard Nowak

-  Jak zaczęła się Twoja przygodami pio-
senką i muzyką?

-  Już gdy miałam trzy lata śpiewałam pio-
senki w gronie rodzinnym. Jedną z nich 
była włoska „O solle mio”. 

-  Kolejne etapy Twoich występów?
-  Ten okres dobrze pamiętam. W wieku 

jedenastu lat po raz pierwszy zaśpiewałam 
w bialskim kościele parafialnym z moją 
siostrą i bratem zakonnym Zygmuntem. 

-  Czy odczuwałaś wtedy wielką tremę 
w czasie występu?

-  Owszem byłam nieco stremowana, ale trema 
z czasem stanowiła motywację do kolejnych 
występów, muzycznych zmagań. Czułam się 
wówczas swobodniej, bardziej zrelaksowana. 

-  Występowałaś również i nadal występu-
jesz w zespołach działających przy Gmin-
nym Centrum Kultury w Białej.

-  Do chwili obecnej związana jestem z zespo-
łami artystycznymi działającymi w bialskim 

muzyka jest moją miłością
GCK. Kiedyś występowałam w zespołach 
Brevis i Fermata. Obecnie występuję jako 
solistka pod własnym imieniem i nazwi-
skiem. Przyswajam sobie różny repertuar 
instrumentalny i wokalny. 

-  Takich osiągnięć muzycznych – instru-
mentalnych i wokalnych nie osiąga się 
jednak łatwo?

-  Gdy miałam siedem lat rodzice zapisali 
mnie do Szkoły Muzycznej w Prudniku, 
po sześciu latach nauki i wytężonej pracy 
uzyskałam dyplom w klasie fortepianu.

-  Nadal jednak doskonalisz swój muzyczny 
„warsztat”.

-  Od 2009 roku doskonalę swoje umiejętności 
muzyczne w Państwowej Szkole Muzycznej 
II stopnia w Opolu na Wydziale Wokalnym.

-  Aktualnie jesteś studentką na Uniwersy-
tecie Opolskim.

-  Studiuję edukację kreatywną w połącze-
niu z medialną.

-  Kim zatem chciałabyś zostać po ukoń-
czeniu studiów?

-  Moim marzeniem jest praca związana 
z muzyką, to moja pasja, nie wyobrażam 

sobie bez niej życia.
- Czy kusi Ciebie kariera piosenkarki?
-  To trudne pytanie, taka kariera wiąże 

się z wieloma wyrzeczeniami, potrzebą 
wielkiego szczęścia, siły przebicia 
i wieloma innymi czynnikami. Ale nie 
powiem, że o takim szczęściu, zrządze-
niu losu nie marzę.

-  Jesteś ciągle związana z  występami 
w Gminnym Centrum Kultury w Bia-
łej, co więc daje Tobie muzyka?

-  Chwile wytchnienia, odskocznię od codzien-
ności, wyciszenie. Muzyka czyni człowieka 
bardziej wrażliwym, pomaga ukazywać 
emocje i nastroje. Czyni człowieka bardziej 
wrażliwym na piękno i prozę codzienności. 
Muzyka jest dla mnie wielką miłością, bez 
niej nie wyobrażam sobie życia. 

-  W swoim repertuarze masz wiele pięk-
nych pieśni zaliczanych do muzyki 
poważnej. Jaki jest Twój stosunek do 
tego gatunku twórczości artystycznej?

-  Od czterech lat jestem związana z tego 
rodzaju muzyką, ponieważ w opolskiej 
szkole muzycznej uczę się śpiewu klasycz-

nego. Uwielbiam słuchać muzykę którą two-
rzyli kompozytorzy w różnych epokach. 

-  Czy rodzina podziela Twoje fascynacje 
artystyczne?

-  Rodzice zawsze mnie wspierali i nadal 
wspierają, uczestniczą w moich występach, 
towarzyszą w moich muzycznych zmaga-
niach i za to jestem im bardzo wdzięczna. 

- Dziękuję za rozmowę. 

 W imprezie uczestniczyły szkoły 
tańca z największych miast naszego 
kraju oraz z maleńkiej gminy naszego 
województwa – Białej. Studio Tańca 
Adamant reprezentowały dwie solistki 

– Klaudia Perdek i Wiktoria Batel, które 
wystartowały w trzech konkurencjach: 
Duety Salsa Shine, Solo Salsa Shine i 
Solo Latin Show w kategorii 12-15 lat. 
Dziewczęta rozpoczęły rywalizację od 
1/8 finału w Salsie Shine pokonując w 
kolejnych rundach konkurentki m. in. z 
Kielc, Opola, Przemyśla, Stalowej Woli 
(w sumie 35) i awansowały do finału, w 
którym wywalczyły: Klaudia V miejsce 
a Wiktoria mistrzostwo Polski. W mię-
dzyczasie wywalczyły mistrzostwo Polski 
w duecie oraz drugie wicemistrzostwo 
Polski - Wiktoria i mistrzostwo Polski – 
Klaudia - w kategorii Latin Show. Dwie 
tancerki przywiozły w sumie trzy złote 
medale i jeden brązowy – wspaniała 
nagroda za długie godziny ciężkiej pracy 
i litry wylanego potu. Sukces ten cieszy 
tym bardziej, że Biała była jedynym tak 
małym miasteczkiem uczestniczącym w 
tych mistrzostwach. 

Aleksandra Hindera
trener i choreograf

TrzY złOTa I BrĄz
27 kwietnia w Zagnańsku koło Kielc odbyły się kolejne 

już Krajowe Mistrzostwa Polski IDO w Tańcach Par. 


