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Konkurs
Wielkanocny

Awansowaliśmy do
Mistrzostw Europy!

marc a roz str z ygnię 18
ty został w Ł ączniku
konkurs plastyczny związany

ze świętami Wielkanocnymi.
Zorganizowany został w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym po raz
pierwszy. Na konkurs nadesłane
zostały prace z trzech przedszkoli,
czterech szkół podstawowych
i gimnazjum z Łącznika.

Prace zostały ocenione przez czteroosobową komisję złożoną z plastyków.
W skład komisji weszli: Edward Holm,
Anna Kacprowicz, Angelika Cejmer i
Agnieszka Bartosiewicz.
W kategorii przedszkoli I miejsce
przyznano Paulinie Sokoll, drugie
Martynie Preusner, a trzecie Paulinie
Wien. Zwyciężczynie uczęszczają do
przedszkola w Łączniku. W grupie klas
I-III zwyciężyła Karina Uliczka, drugie
miejsce przypadło Martynie Spyrze
(obie laureatki z Pogórza), a trzecie
miejsce zajęła Jessica Szenawa z Białej. W
kategorii uczniów klas IV-VI najwyżej
została oceniona praca Joanny Lison,
drugie miejsce przyznano Natalii Zoń
(obie z Łącznika), a trzecie Patrycji
Chowaniec z Białej.
W kategorii gimnazjalnej I miejsce

marca 2013 roku, w Lesznie
9
odbyły się kolejne, XVI już,
Mistrzostwa Polski Cheerleaders
przypadło Nikoli Gruchman, II Simonie
Kamionce, a III Dawidowi Kordysz.
Laureaci w tej grupie są uczniami
Gimnazjum w Łączniku. Atrakcyjne
nagrody dla laureatów ufundowała
Rada Rodziców przy Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Łączniku.
(n)

Cheerdance będące równocześnie eliminacjami do Mistrzostw
Europy i Świata.

Podobnie jak w latach ubiegłych nasze
województwo, powiat prudnicki i gminy
Białą i Głogówek reprezentowały zespoły
Adamant Dance Studio. W tym roku wysiłki
trenera – Aleksandry Hindery i tancerzy
grup STARS zaowocowały wielkim suk-

cesem. Grupa Diamond Stars w składzie:
Olga Kowalczyk, Paulina Michalik, Marta
Pohl, Kamila Batel, Ida Rubińska i Julia
Mierzwa, wywalczyła wicemistrzostwo
Polski w kategorii Pomdance senior.
Natomiast dzieci z grupy Little Stars
(Wiktoria Batel, Klaudia Perdek, Julia
Tyrpuła, Karolina Kwiotek, Karolina
Dapa, Katarzyna Bożek, Nikola Białek,
Natalia Mazurkiewicz i Markus Gonsior),
które w 2009 roku debiutowały na
leszczyńskiej scenie, wywalczyły drugie
wicemistrzostwo Polski.

dokończenie na str. 7

Wiosennych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
wiele radości, zadowolenia,
wiary i nadziei
życzy
w imieniu radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Roden

Miłych, spokojnych i szczęśliwych
Świąt Wielkanocnych
pełnych optymizmu,
życzliwości
i szczęścia
życzy
Burmistrz Arnold Hindera
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Zmartwychwstanie
Pamięci
jako cud Chrystusa Eryka Murlowskiego
Zmartwychwstanie jest fundamentem naszej
wiary, w nim także dopatrujemy się naszego
zmartwychwstania. Boga samego nie da się
i nie można wykreślić z naszego życia, tak
samo nie uciekniemy od prawdy o zmartwychwstaniu. Musimy sobie uświadomić,
że Chrystus żyje i wychodzi na spotkanie
z każdym człowiekiem, a zwłaszcza chorym,
samotnym lub poranionym przez życiowe
czasami złe wybory.
Zmartwychwstały Jezus staje przed nami
kierując słowa: „Nie bójcie się o tych co ciało
zabijają”. To znaczy nie bójcie się odrzucenia,
starości i chorób nowotworowych, które
niszczą nasze doczesne życie tu i teraz.
Prawda o samym zmartwychwstaniu jest
trudna do poznania, a zwłaszcza prawda
o zmartwychwstaniu samego Chrystusa.
Tę prawdę możemy poznać tylko przy
pomocy naszej wiary.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest dziełem
samego Boga. Ten fakt został przedstawiony
w Ewangeliach świętych, Mateusza i Jana.
Spójrzmy także na wielkie zmiany, które
dokonują się w życiu samych Apostołów.
Z ludzi zastraszonych i lękliwych stali się
prawdziwymi świadkami Chrystusa
głoszącymi Jego zmartwychwstanie.
Co innego mogło wpłynąć na
nich jak nie pojawienie się
przed nimi Chrystusa zmartwychwstałego. Spójrzmy
na św. Pawła , na wielkiego
heroda słowa Bożego.
Najważniejszym fragmentem mówiąc ym
o zmartwychwstałym
jest fragment pierwszego
Listu św. Pawła do Koryntian (rozdział 15.). W tym
fragmencie Apostoł tłumaczy
dlaczego zmartwychwstanie jest
podstawą naszej wiary.

Zmartwychwstanie jest bardzo ważne
z następujących powodów. Gdyby Chrystus
nie zmartwychwstał Jego ofiara nie byłaby
wystarczająca dla naszego zbawienia.
Tymczasem Chrystus zmartwychwstał
jako pierwszy z tych co pomarli i będzie
żył jako pierwszy pośród nich. Wszyscy ci,
którzy wierzą w Niego zostaną wzbudzeni
do życia wiecznego tak samo jako On
(werset 20 i 23).
Jak wspaniałą zwycięską prawdą jest
prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa.
Każdy kto wierzy ostatecznie pokona
swój grzech i uleczy swoje choroby. Jak
wspaniałą, zwycięską prawdą jest zmartwychwstanie Chrystusa „Przeto moi bracia
najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim,
pamiętając, że trud wasz nie pozostanie
daremny u Pana (werset 58).
Bóg czeka także na zmartwychwstanie
każdego z nas. Ten czas w którym żyjemy,
pracujemy i jesteśmy jest szczególnym
czasem dla każdego z nas. Te kilkadziesiąt
lat dane do naszej dyspozycji – to czas
Bożej łaski, to czas na Twoje zmartwychwstanie. Później już tyko będzie
czas na sąd i wyrok, rozdzielenie
żywych od umarłych. Tych,
którzy zmartwychwstali do
życia wiecznego od tych,
którzy idą na potępienie
wieczne. Gdzie jest twoje
miejsce wybór należy do
ciebie. Wybierasz Ty sam,
tu i teraz dokonujesz
samosądu nad swoim
życiem. „Patrz kładę dziś
przed Tobą życie i dobro
oraz śmierć i zło… Wybierz
przeto życie, abyś żył Ty
i Twoje potomstwo na wieki.

o. Krzysztof Gorzelnik

Prace na drogach dojazdowych
W marcu grupa rolników w Solcu przy
zaangażowaniu sprzętu rolniczego
uczestniczyła w utwardzaniu kamieniami
dróg dojazdowych do pól miejscowych
rolników, zakupionego ze środków

funduszu sołeckiego. W pracach tych
wzięli udział: Norbert Biela, Krzystof
Glombica, Rajnard Ernst, Zygmunt
Scholz, Benedykt Mencler, Waldemar
Wycisk i Jan Glombica.

marca dotarła do nas smutna wiadomość – po długiej i ciężkiej
1w środowisku
chorobie w wielu 52 lat zmarł Eryk Murlowski, znany i poważany
lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
3 marca w łącznickim kościele
parafialnym odprawiona została msza
pogrzebowa. Na pogrzeb przybyło wielu
mieszkańców Chrzelic i okolicznych
miejscowości, przyjaciół i znajomych
Eryka.
W ostatniej drodze na cmentarz
towarzyszyło mu wielu wychowanków
– monocykliści, członkowie klubów
sportowych oraz przedstawiciele władz
samorządowych, w tym prudniccy sta-

rostowie – Radosław Roszkowski i Józef
Skiba, bialscy burmistrzowie Arnold
Hindera i Karina Grelich – Deszczka,
przedstawiciele Gminnego Centrum
Kultury wraz z dyrektorem Rafałem
Magoszem, radni rady powiatowej
i gminy Biała, sołtysi i inni. Pamięć
o Eryku Murlowskim i podziw dla jego
dokonań pozostanie na zawsze w naszej
pamięci.

Nie ma Ciebie już wśród nas,
jednak w naszej pamięci pozostaniesz na zawsze”
Gmina Biała poniosła bolesną stratę, po długich zmaganiach z ciężką
chorobą zmarł

śp Eryk Murlowski
Odszedł zbyt wcześnie człowiek wielkiej dobroci, ujmującej skromności i
pracowitości. Wielki społecznik i promotor swojej "Małej Ojczyzny - Gminy
Biała i Chrzelic”. Wychowawca dzieci i młodzieży lokalnej, pasjonat poszukiwań historycznych i genealogicznych. Odznaczony odznaką "Zasłużony
dla Miasta i Gminy Biała”.
Wyrazy głębokiego współczucia najbliższej Rodzinie
		
składają
Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej
oraz Radni Rady Miejskiej w Białej
1 marca 2013 r. po długich zmaganiach z chorobą
odszedł od nas na zawsze

śp. ERYK MURLOWSKI
nasz wierny długoletni przyjaciel i współpracownik, autor wielu publikacji prasowych
poświęconych historii regionu, rozwojowi interesujących form sportu wśród młodzieży.
Pozostanie w naszej pamięci jako historyk, działacz sportowy i społecznik, człowiek,
który w swym dorobku ma wiele zasług
na rzecz promocji regionu i rodzinnych Chrzelic.
W zmarłym tracimy człowieka oddanego sprawom rozwoju kultury,
historii i sportu w naszej lokalnej społeczności.
Cześć Jego pamięci.
Dyrekcja i pracownicy
Gminnego Centrum Kultury
W Białej oraz Redakcja
"Panoramy Bialskiej”
Wydawca: Gminne Centrum Kultury, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026, e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl
Redaktor naczelny: Rafał Magosz; Opracowanie: Ryszard Nowak ; Autorzy tekstów i zdjęć:
Sara Hanko, Joachim Kosz, Martyna Mielnik, Anna Myszyńska, Violetta Mączka, Ryszard 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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Wielki Piątek

Niech
Święta Wielkanocne
staną się dla wszystkich
czasem radości, nadziei
i pogody ducha.
- tego życzy Czytelnikom
Redakcja
„Panoramy Bialskiej”

Za połra dni jest wielki piątek. „Panie
nogi twe całuję, rany Twoich świętych
rąk”baniymy w kościele śpiewać. Wierni
pódoł popuckać rany Ponbóczka rozciongnionego na krzyżu. A dzieci, coby se tak
nie boły,to piyrwyj Ponbóczek kulnoł im
jakoł apfelzina abo kroszonka, możno też
zajonczka.Boło to też po to, aby nauczyć
dzieci od małego łobchodzić se ze śmiercioł. Przibadać, iż bliscy nom ludzie idoł
w inszy świat, idoł do nieba, jakby tak nie
richtig łodeszli.
Przypomniało mi
se, jak to boło piyrwyj ważne, coby całoł
rodzina była przy skonaniu, by mogli se
spokojnie rozstać z najbliższymi i bez te
3 dni co jeszcze boło do pogrzebu zmarli
byli doma. Duże znaczenie miały wtedy
panny na wsi, jak boł klałsztor. Łone siedziały dzień i noc przy łóżku umierajołcego i rzykały, starały się o farołrza co
doł ostatnie namaszczenie, a domownicy
mogli swoje robić, bo przecał na gospodarstwie nie szło wszystkiego łostawić.
Trza boło bydło nafutrować, pokludzać,
ale na pole żołdyn już wtedy nie szoł i jak
przyszoł czas, to łone zawołały wszystkich ku łóżku. Przy mojej mutrze też tak
było. Miałach 15 lołt i mom do dzisiej to
przed łoczoma. To się wszystko odbyło tak
pocichu, tak na palcach. Gromnica jyno
troszkał iskrzyła. Potyj jeszcze siostra Serwula, bo tak se nasza panna zwiali, mutra

łoblykli i pomogli położyć do skrzyni we
wielkij izbie. Łokna trza było zakryć białoł
pościółkoł, zdrzadło też i choć boło siłał
robotay z pogrzebał, bo to i świnia biyli
i kołołcz piekli na trałerfajer, to somsiedzi pomołgali – nołwiancyj kobiety. W
kożdyj dzień też przychodziły na wieczór
rzykać różaniec za nieboszczkał, co jeszcze na wsiach do dzisiej robioł a w mieście
to majstens w kościele różaniec żykajoł.
Żołdyn chop by tyż nie łodmówioł być za
trejgra. To łoni zabijali skrzyniał, wynieśli przed sień i trzy razy piźli ło ziemię.
Potyj włożyli se joł na ramiona i nieśli aż
do kościoła. Na łostatnioł przysługa zmarłym, żołdyn nie żałował czasu i zdrowia,
bo wiedzioł iż jemu tyż kiedyś żołdyn nie
banie żałowoł.
Starzy ludzie do dzisiej padajoł: kto za
życia nie moł czasu porozprawiać se z
ludźmi, tyn banie musiał iść som za swojoł skrzyniał. Bez 30 lołt robiłach fotografki na siłał pogrzebach, bo piyrwyj nołbliżsi nie mogli przyjechać z rajchu,tak
jak terołz mogoł rajzować kiedy chcoł i
kaj chcoł i siłał dzieci nie mogło być na
pogrzebie swojich łojców. Wdycki starałach se to robić tak,jakby to boł ktoś mi
bliski.Terołz ludzie z zakładów pogrzebowych też se bardzo starajoł, przywiezoł na połrał godzin zmarłego dódom, jak
ktoś chce i moł miejsce i wtedy rodzina

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej w Białej
28 lutego 2013 r. w sali Urzędu Miejskiego
odbyło się Walne Zgromadzenie Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Białej
za 2012 r.
Ze złożonego sprawozdania z działalności Spółki za rok miniony wynika, że
udrożniono rowy przydrożne i polne na
odcinku 25.784 mb w 18 sołectwach oraz
wykonano naprawy urządzeń drenarskich
długości 5.303 mb w 12 sołectwach gminy.
Planowano osiągnięcie dochodów ze
składek członkowskich w kwocie 122.095

zł, natomiast wpłaty składek wyniosły
115.410 zł, co stanowi 91 procent
planowanych wpływów z tego tytułu.
W harmonogramie prac przewidzianych
do realizacji w 2013 r. założono udrożnienie rowów na odcinku ponad 15.000
mb w piętnastu miejscowościach gminy
(90.000 zł) oraz modernizację urządzeń
drenarskich na odcinku 2.000 mb (koszt
26.000 zł). W przypadku otrzymania
dotacji zakłada się udrożnienie rowów na
odcinku 25.000mb na wartość 150.000 zł.

Podjęta została uchwała o podwyższeniu
wysokości składki członkowskiej za 1 ha
gruntów o stopień inflacji 3,7 procent.
Nowa składka w zależności od miejscowości wchodzących w skład Spółki
wynosiła będzie od 20,30 zł do 33,30 zł
od hektara. Nie zatwierdzona została
uchwała w sprawie zmian w statucie
Spółki ze względu na brak wymaganej
frekwencji.

może se rozstać tak jak to piyrwyj ludzie
robili, dać świanty obrołzki też do skrzynie, kwiołtka i świece zaświecić.
Ale stypy już ludzie robioł w restauracjach i to co terołz somsiedzi i znajomi
mogoł zrobić przy pogrzebie, to jyno
kupić wielki bukiet drogich kwiołtków
i położyć jy na grób, bo małych wieńców, skromnych łod gartnerów zrobionych już terołz nie ma. Trochał smutne
to opowiadanie dzisiaj. Ale po wielkim
piątku przyjdzie zmartwychwstanie Ponbóczka, alleluja zabrzmi wszałdzie, wesołych Świąt Wielkanocnych banoł wom
wszyscy życzyć – to joł se tyż dołołcza i
dejcie se też ździebko polołć w piendziałek i nie żałujcie dloł synków kroszonek.

Prace
wykonane przez
Spółkę Wodną
w 2012 r.
Sołectwo

Rowy
w mb

Drenarka
w mb

- Browiniec
- Brzeźnica
- Chrzelice
- Czartowice
- Gostomia
- Grabina
- Krobusz
- Ligota B.
- Łącznik
- Miłowice
- Mokra
- Nowa Wieś
- Olbrachcice
- Ogiernicze
- Otoki
- Pogórze
- Rostkowice
- Radostynia
- Śmicz
- Solec
- Wilków
-Wasiłowice

104
1.170
3.290
968
850
2.250
1.050
450
460
1.400
1.102
1.720
750
2.500
834
350
580
-

326
1.200
4.860
2.481
89
138
105
198
12
240
60
1.006
303
345

Ogółem

25.784

5.303
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ZEBRANIA W SOŁECTWACH
Krobusz

W

2012 roku fundusz sołecki
w Krobuszu wyniósł 12,783
zł. Za 12,5 tys. zagospodarowano teren
rekreacyjno–sportowy i zakupiono
sprzęt sportowy do świetlicy. Kwota 200
zł została przeznaczona na wykonanie
dwóch tablic informacyjnych we wsi.
Sołtys przedstawił również zadania, które
zostały zrealizowane w ubiegłym roku.
To m.in. złożenie wniosku o odnowienie
pomnika we wsi, w ramach Inicjatywy
Lokalnej, który został pozytywnie rozpatrzony. Wieś uzyskała dofinansowanie
z gminy na wypiaskowanie, pomalowanie
pomnika oraz zagospodarowanie terenu
wokół niego. Sołtys składał także pismo
do Inspektoratu Transportu Drogowego

z prośbą o postawienie w Krobuszu
fotoradaru, celem zwiększenia bezpieczeństwa, jednak wniosek nie został
przyjęty. Inspektorat, po zaczerpnięciu
informacji z policji odpowiedział, że jest
to teren na tyle bezpieczny, iż postawienie
fotoradaru jest zbędne.
Na pytanie o termin budowy dalszego
odcinka drogi rowerowej, które zapewne
nurtuje nie tylko mieszkańców Krobusza,
ale i mieszkańców całej gminy, burmistrz
odpowiedział, iż dokumentacja na ten
cel jest już przygotowana, ale planowany
termin budowy tego odcinka to rok
2014 – szkopuł tkwi w pieniądzach,
ponieważ gmina na ten cel od siebie
musi wyłożyć ok 600 tys. zł.

Ligota Bialska

Z

ebranie odbyło się w serdecznej i luźnej
atmosferze. Przybyło na nie 34 mieszkańców. Po przedstawieniu założeń ustawy
oraz propozycji burmistrza zgromadzeni
zaakceptowali projekt, chcąc jednak wcześniej
uzyskać odpowiedzi na liczne pytania: czy
można zachować posiadane dotychczas
kubły? co z osobami pracującymi za zagranicą, które tam również uiszczają opłaty za
wywóz śmieci? jaka kwota obowiązuje w
przypadku prowadzenia działalności pry-

watnej? Po zakończeniu tej części zebrania
sołtys przedstawił sprawozdanie z realizacji
funduszu sołeckiego za rok 2012. Za 4,5
tys. zł została zakupiona kostka brukowa
oraz kamień na utwardzenie dróg, 1000zł
wydano na wyposażenie kuchni w świetlicy,
zakupiono również potrzebny sprzęt do
straży. Poza tym zorganizowano Dzień
Kobiet i festyn rodzinny, wyremontowano
2 mosty, zakupiono ubijarkę oraz piasek
pod kostkę brukową.

Radostynia

W
Nowa Wieś Prudnicka

W

zebraniu uczestniczyły 24 osoby.
Mieszkańcy żywo zareagowali na
proponowaną cenę za wywóz odpadów,
przekrzykiwali się i wchodzili w słowo p.
Ossowskiej oraz burmistrzowi. Wyraźnie
dali do zrozumienia, że cena jest za wysoka. Mieli także zastrzeżenia w sprawie
wypowiadania umów z innymi firmami,
z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
Dało się odczuć niechętne, a nawet
bojowe nastawienie mieszkańców
wioski, zarówno do proponowanego
systemu gospodarki odpadami, jak
i osoby burmistrza. Arnold Hindera

niejednokrotnie tłumaczył się: „Mnie
się też ta ustawa nie podoba, ale ona jest
i to ja muszę Wam ją przedstawić i każdy
postawiony na moim miejscu musiałby
zrobić to samo. W tej grze uczestniczymy
wszyscy bez wyjątku”. W ostateczności
mieszkańcy złożyli wniosek o obniżenie
stawki za wywóz śmieci.
Fundusz sołecki w 2012 roku wyniósł
9.921 zł. Za 3, 5 tys. zł zakupiono kamień na
drogi. Kwota 4,5 tys. zł przeznaczona została
na odnowienie elewacji remizy i świetlicy.
Resztę pieniędzy wydano na organizację festynu
wiejskiego oraz na Dzień Dziecka.

posiedzeniu wzięło udział 33
mieszkańców. Podczas spotkania
panowała bardzo miła atmosfera. Po
przedstawieniu przez burmistrza założeń
nowego systemu wywozu i segregacji
odpadów zgromadzeni w większości
zaakceptowali projekt. Nie obyło się
jednak bez żywych reakcji mieszkańców
i licznych pytań dotyczących ustalonej
za wywóz śmieci stawki.
Po tej części spotkania pani sołtys
przedstawiła raport z realizacji funduszu
sołeckiego za rok 2012. Spora suma pieniędzy została wydana na remont kuchni

w remizie oraz zakup kafelek do łazienki
(4tys.), wymieniono również instalację
elektryczną w całej świetlicy(4,5tys.).
Wieś ma także nowy przystanek, którego
koszt budowy wyniósł 3,5 tys. Poza tym
ocieplona została tylna ściana remizy.
W roku 2012 zorganizowano Dzień
Kobiet, Oktoberfest, Kiermasz Wielkanocny oraz wiele innych imprez. Nie da
się nie zauważyć zaangażowania pani
sołtys w sprawy wsi i jej mieszkańców.
Ci ostatni zaś nie tylko dopingują panią
Cziomer we wszelkich przedsięwzięciach,
ale również chętnie oferują swą pomoc.

Otoki

W

zebraniu wzięło udział 16 mieszkańców. Po przedstawieniu przez
burmistrza informacji o nowych zasadach
dotyczących systemu gospodarki odpadami
mieszkańcy wyrazili swoją opinię na ten
temat. Chcieli również uzyskać odpowiedzi na liczne pytania, m.in. dlaczego
ustalono tak wysokie stawki za odpady
segregowane? co z dotychczasowymi

umowami? Po tej części zebrania pani
sołtys w skrócie przedstawiła raport
z realizacji funduszu sołeckiego, który
w całości został wykorzystany na remont
dróg. Na koniec spotkania burmistrz
poinformował mieszkańców o możliwości
pozyskania dofinansowania przez osoby
zamierzające dokonać likwidacji azbestu
w swoich gospodarstwach domowych.

Grabina

5
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Grabina

F

undusz sołecki na rok 2012 w kwocie
15 tys. zł. Przeznaczono na remont
pojazdu strażackiego (5 tys. zł) i I etap
remontu boiska sportowego (10 tys. zł)
w ramach którego opracowana została
dokumentacja techniczna, wywóz zbędnej
ziemi i kamieni, wyrównanie boiska i nawiezienie ziemi oraz jej rozplantowanie.
Ze środków funduszu sołeckiego na 2013
rok za kwotę 4 tys. zł. zakupiony zostanie
kamień na drogi polne. Na prace wykończeniowe przy pomniku mieszkańców

poległych w obu wojnach światowych
przeznaczono 1 tys. zł, prawie 5 tys. zł. na
budowę boisk do piłki nożnej i siatkowej,
1,5 tys. zł. na zakup płytek i ich montaż
w garażu remizy OSP, 2 tys. zł. na zakup
roślin ozdobnych celem zagospodarowania
terenu przed świetlicą wiejską i 2 tys. zł.
na zakup strojów ludowych. W dyskusji
wskazano na potrzebę budowy drogi
i chodnika z Grabiny do Otok i problem
psów wałęsających się w miejscach
publicznych wsi.

Mokra

F

undusz sołecki na 2012 rok w kwocie
ponad 8,6 tys. zł został przeznaczony
na remont skrzyżowania przy kościele,
wybrukowana została droga i rozwieziono przez miejscowych rolników 25 ton
kamienia na drogi. Postawione zostały
cztery lampy uliczne i wymieniono dwa

hydranty. Ponadto prace skupione były
wokół przekształcenia starej remizy OSP
na świetlicę wiejską. W br. z tegorocznego
funduszu 6 tys. zł przeznaczono na parce przy
świetlicy wiejskiej. Wskazano na potrzebę
budowy drugiego przystanku PKS we wsi z
myślą o młodzieży dojeżdżającej do szkół

S

ołectwo otrzymało w 2012 r. do
własnej dyspozycji 24 tys. zł. w ramach funduszu sołeckiego. 20 tys.
zł przeznaczono na dofinansowanie
budowy boiska wielofunkcyjnego, 2 tys.
zł. na zakup dodatkowego sprzętu dla
miejscowej jednostki OSP i 2,2 tys. zł.
na zorganizowanie dożynek wiejskich.
W latach 2013 – 2015 20 % funduszu
sołeckiego zostanie przeznaczonych na

dofinansowanie budowy remizy OSP.
W br. planuje się 17 tys. zł. przeznaczyć
na budowę toalet na terenie boiska sportowego, a 2.8 tys. zł na zorganizowanie
dożynek i imprez kulturalnych. W dyskusji
wskazano na potrzebę zainstalowania
oświetlenia na przystanku PKS przy
skrzyżowaniu drogi do prowadzącej do
Pogórza i budowy odcinka chodnika
w tej części wsi.

Prężyna

F

undusz sołecki na 2012 r. został w całości
przeznaczony na dofinansowanie powstania świetlicy wiejskiej. W 2013 w ramach
funduszu sołeckiego 6 tys. zł. przeznaczy
się na zakup dodatkowego wyposażenia do
świetlicy, 2 tys.- zł. na modernizację remizy

OSP, zakup kamienia na drogi polne oraz
zakup i montaż tablic informacyjnych.
W dyskusji zwrócono uwagę na nocne
wędrówki po wsi młodych osób z sąsiednich
gmin będących pod działaniem środków
odurzających i wałęsające się po wsi psy.

Biała - Miasto

Dębina

W

ub.r. cały fundusz sołecki został
przeznaczony na zakup kostki
brukowej na ul. Polną. Tegoroczny

fundusz zostanie przeznaczony na
budowę kolejnego odcinka drogi we
wsi i instalację tablicy ogłoszeniowej.

D

uże zainteresowanie, podobnie jak na
wszystkich tegorocznych zebraniach
w sołectwach wzbudziły zasady odbioru
śmieci, które mają zostać wprowadzone od
1 lipca br. Burmistrz przedstawił niektóre
zagadnienia związane z planowanym
remontem basenu kąpielowego i budową
kanalizacji ściekowej. Wskazywano na
nieporządek panujący na zapleczu byłego

zakładu Unii, potrzebę uporządkowania
terenu podwórka przy budynku na Prudnickiej 8 oraz usunięcia nieprawidłowości
przy dojazdach przy ul. Oświęcimskiej
w związku z budową tam utwardzonej
drogi. Zebrani poparli zamiar zgłoszony
przez burmistrza, a dotyczący przeniesienia
kamiennego pomnika z centrum Rynku
na ul. Prudnicką.

Łącznik
Biała - Stare Miasto

W

dyskusji wskazano na potrzebę
posiadania przez samorządy
mieszkańców (miejskie) funduszów na
własne cele, podobnie jak ma to miejsce
w sołectwach. Środki te można byłoby

przeznaczyć na przykład na zakup
kamienia i utwardzanie dróg polnych.
Zaproponowano, aby na bialskim
Rynku ustawić stojaki na rowery.

Rostkowice

F

undusz sołecki na 2012 r. został
w całości przeznaczony na zakup
kamienia i utwardzenie dróg dojazdowych
do pól rolników. Z tegorocznego funduszu

sołeckiego 2 tys. zł. Przeznaczonych
zostanie na wykonanie i montaż ławek
na placu zabaw, a pozostałe środki na
zakup kamienia na drogi polne.

6
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Konkurs
recytatorski

Turniej wiedzy
pożarniczej

marca w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbył
marca w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbyły się
12
się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 15eliminacje powiatowe w ramach Ogólnopolskiego Turnieju
etap konkursu na szczeblu miasta i gminy Biała.
Wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Młodych recytatorów oceniała komisja
w skład której weszli: Krzysztof Gorek,
Irena Nawalany i Alicja Domańska. Konkurs został przeprowadzony w czterech
grupach wiekowych.
W kategorii szkół podstawowych (klasy

W kategorii klas IV-VI komisja dwa
pierwsze miejsca przyznała Magdalenie
Preusner z Łącznika i Katarzynie Bożek
z Białej. Drugie miejsca przypadły Kindze
Różyczce i Paulinie Lubczyk z Łącznika,
a trzecie lokaty zdobyły Małgorzata Siano
z Łącznika i Mikołaj Szymanek z Białej.
Wyróżnienia przyznano Magdalenie
Glombitza i Wiktorii Batel z PSP w Białej.
W kategorii gimnazjalnej pierwsze miejsca zajęli Michalina Spychała i Paulina

I-III) zwycięzcami zostali: Emilia Czaja
ze Śmicza (I miejsce), Markus Gonsior
z Radostyni (II miejsce). Trzecie miejsca
przypadły Malwinie Osmęckiej z Białej
i Karolinie Nowak z Pogórza. Wyróżnienie
zdobyła Eliza Podgórni z Radostyni.

Kwoczek, drugie – Martyna Drążek i Piotr
Trinczek, trzecie – Sara Mazur i Joanna
Cebula, a nagrodę specjalną uzyskała
Aleksandra Babula. Wszyscy laureaci za
wyjątkiem Piotra Trinczka (PG Łącznik)
są uczniami bialskiego gimnazjum.
W grupie szkół ponadgimnazjalnych
pierwsze miejsce przypadło Grzegorzowi
Drążek, drugie Nikoli Walczyk, a trzecie
Piotrowi Kłonowskiemu. Wymienieni
są uczniami Zespołu Szkół w Białej.

W turnieju wystąpili uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów
i średnich, laureaci turnieju na
szczeblu gmin z terenu powiatu
prudnickiego. W turnieju rozgrywek
finałowych w I grupie wiekowej
(szkoły podstawowe) zwyciężyła
Julia Cieśla z SP w Moszczance.
Drugie miejsce zajął Dawid Bogon
z Niepublicznej SP w Grabinie,
a trzecie Mateusz Ga l ler z SP
w Lubrzy. W II grupie wiekowej
obejmującej gimnazja zwyciężyła
Aleksandra Babula z Białej przed
Dominikiem Puchałą – również
z Białej i Andreą Galler z Lubrzy.
W III grupie obejmującej szkoły

ponadgimnazjalne pierwsze miejsce
zdobyła Magdalena Srębacz z I LO
w Pr ud ni ku. Dr ug ie i t rzecie
miejsca zajęli Anna Krawczyk
i Sebastian Weiner – oboje z ZSZ
Nr 1 w Prudniku.
Konkurs oceniała pięcioosobowa
komisja pod przewodnictwem mł.
bryg. Tomasza Protasia z Komendy
Pow iatowej PSP w Pr ud n i k u .
Z doby wc y pier wsz ych m iejsc
w poszczególnych kategoriach
wiekowych będą reprezentowali
powiat prudnicki w zmaganiach
na szczeblu wojewódzkim turnieju.

(n)
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Awansowaliśmy do
Mistrzostw Europy!
Little Stars wywalczyły drugie wicemistrzostwo Polski. w kategorii Cheerdance
junior młodszy oraz awans do mistrzostw
Europy, które odbędą się w czerwcu we
Włoszech.
Nasza najmłodsza stażem grupa Rising
Stars (Jessica Sacher, Wiktoria Filipowsky,
Daria Gacek, Paulina Trzaskowska oraz dwie
debiutantki – Patrycja Niesłoń i Natalia
Stańczyk) uplasowała się na VI miejscu.
Zmagania rozpoczęły się sobotnimi
rundami eliminacyjnymi. Wszyscy nasi
reprezentanci z wdziękiem pokonali rywali
i awansowali do finału w swoich kategoriach.

dokończenie
ze str. 1

Prawdziwa walka rozegrała się jednak
w niedzielę - wszystkie grupy finałowe
reprezentowały bardzo wysoki poziom
i dzielnie walczyły o podium. Tancerzy
podobnie jak w latach ubiegłych oceniało
międzynarodowe gremium sędziowskie.
Impreza była wielkim przeżyciem dla tancerzy, trenera oraz rodziców i dostarczyła
nam wielu wspaniałych wrażeń.
Ponownie więc chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wspierają nasze
całoroczne przygotowania do tej imprezy
– to dzięki Wam możemy cieszyć się tym
sukcesem!

Dzień Kobiet w Chrzelicach

10

marca w Wiejskim Centrum Integracji w Chrzelicach z inicjatywy
Zarządu miejscowego Społecznego Koła
Gospodyń Wiejskich zebrali się z okazji
minionego Dnia Kobiet mieszkańcy wsi.
Dla nich przygotowany został posiłek.

Mirosław Dąbrowski na tę okazję przygotował kącik literacki. Z piosenkami
wystąpiła Justyna Brzostowicz, a następnie
kabaret założony przez panie z SKGW
oraz chór Zgoda pod kierownictwem
Anity Bąk.
Teresa Tarach

Dary dla szpitala
Dary pieniężne dla bialskiego szpitala złożyli: Sariusz Małecka, Paweł
Klose z Głubczyc, Czesław Marcinkiewicz z Białej, Peter Przyklenk
z Korfantowa, Agnieszka Augustyn z Ligoty Bialskiej, Emilia Przybylla
z Gostomi i Anna Stempel z Prudnika. Wszystkim darczyńcom serdeczne
podziękowania składa Dyrekcja Szpitala.

Dzień Kobiet
w Krobuszu

Spotkanie chorych
Tradycyjnie już, co roku w lutym
w świetlicy wiejskiej w Radostyni odbywa
się spotkanie z okazji Dnia Chorych.
Organizatorem spotkania jest Parafialny
Caritas z Ligoty Bialskiej. Spotkanie poprzedziła msza św. w kościele w Ligocie.
Chorzy następnie uczestniczyli w spotkaniu
w świetlicy w Radostyni, gdzie zorganizowany poczęstunek. Tak było również
w tym roku. Dla osób z terenu parafii
zmagających się z chorobą ważnym jest
to, że raz w roku mogą spotkać się we
własnym gronie i porozmawiać o swoich
problemach, radościach i smutkach.

8

.03. w miejscowej restauracji w Krobuszu
zorganizowane zostało spotkanie dla
mieszkanek sołectwa, na które przybyło
około czterdzieści pań. Jego inicjatorem był
sołtys Jacek Niedorozow. Sołtys zafundował
paniom kawę i herbatę, a uczestniczki
przygotowały na tę imprezę słodkie ciasta.
Była również kolacja. Kilka godzin, w tym
świątecznym dniu upłynęła na towarzyskich
rozmowach. Paniom dopisały humory
i z tego spotkania wróciły do swoich
domów zadowolone.

Stulatka ze Śmicza
25

stycznia 2013 r. w Solcu odbyło
się uroczyste spotkanie wiekowej
jubilatki ze Śmicza Matyldy Schuster z
członkami rodziny i zaproszonymi gośćmi.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Opolskiej Kasy Ubezpieczenia Rolniczego, przedstawiciele bialskich władz.
Agnieszka Królikowska – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Opolskim

Urzędzie Wojewódzkim przekazała na
ręce dostojnej Jubilatki oprócz wiązanki
kwiatów okolicznościowy list gratulacyjny
z życzeniami od premiera RP Donalda
Tuska, w którym zawarł on między
innymi słowa papieża Jana Pawła II:
„Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej
jest szacunek i miłość do ludzi starych,
dzięki którym mogą oni czuć się żywą
częścią społeczeństwa”.

Były również życzenia i listy gratulacyjne od dyrektora opolskiego KRUS
Jana Krzesińskiego i kierownika placówki
terenowej KRUS w Nysie Roberta Giblaka
wraz z decyzją o przyznaniu wiekowej
jubilatce dodatku do otrzymywanej
emerytury. Przedstawicielki bialskich
władz – wiceburmistrz Karina Grelich
Deszczka i kierownik USC Leokadia Schneider oprócz kwiatów i życzeń przekazały
Jubilatce kosz pełen słodyczy. Pani Matylda
Szuster prowadziła do lat osiemdziesiątych
około dziesięciohektarowe gospodarstwo
rolne, a po śmierci męża w 1981 r. mieszka
z synową Ritą Mickiewicz i jej córką Elżbietą
Schinke, które opiekują się nią. Jak informuje
pani Rita Jubilatka nie przysparza żadnych
problemów. Jest sprawna i samodzielna.
Nieco słabiej widzi – dodaje wnuczka
Elżbieta – ale chętnie słucha radia. Wszyscy
bardzo lubimy babcię i życzymy jej jeszcze
długich lat życia, chcemy, aby była z nami
jak najdłużej. Pani Matylda doczekała
się troje prawnuków – siedemnastoletnią
i czternastoletnią prawnuczkę i trzyletniego
prawnuka.
Obecny na jubileuszowym spotkaniu
proboszcz ze Śmicza ks. Reinhold Karol
Gordzielik powiedział nam - To rzadki
przypadek w mojej ponad czterdziestoletniej
posłudze kapłańskiej, aby w ostatnich latach

doczekać jubileuszu stulecia życia aż dwóch
parafianek. Pani Matylda Szuster jest
wzorową parafianką, jeżeli tylko dopisuje
pogoda codziennie uczestniczy we Mszy
świętej podziwiam jej siłę woli. Cieszę się
gdy widzę ją w kościele, to również buduje
moją wiarę.
Pani Matylda od wielu lat ubiera na
szczególne okazje tradycyjny śląski stój.
Tak było również i tym razem w czasie
jubileuszowego spotkania.
R. Nowak

60
8

Z kart historii
W marcu 2013 r. spółdzielcy z RSP w Krobuszu obchodzili sześćdziesięciolecie istnienia Spółdzielni. Z pierwszych lat zachował
się statut Rolniczego Stowarzyszenia Spółdzielczego „Radość” w Krobuszu (taką nazwę
nosiła wówczas na początku miejscowa RSP)
z pieczątką Sądu Powiatowego w Prudniku
i poświadczeniem wpisu do rejestru spółdzielń z datą 7 kwietnia 1953 roku. We wpisie do rejestru wymienieni są członkowie
założyciele: Władysław Mańkiewicz – przewodniczący, Jan Mochnik i Elżbieta Apel –
członkowie zarządu oraz pozostali pracownicy – członkowie Spółdzielni: Edward Sznajder, Agnieszka Goreczka, Augustyn Dubiń,
Marta Duda, Marta Luda, Marta Woisz, Klara
Szolc, Franciszek Kauczor, Klemens Duda,
Jan Simonides, Wawrzyn Jurek i Jan Białek.
Na początku działalności spółdzielcy
gospodarowali na 88 ha ziemi uprawnej.
Plony z jednego hektara wynosiły wówczas:
15 q zboża, 240 q buraków cukrowych i 120
q ziemniaków. Były to lata ciężkiej pracy,
zwłaszcza dla kobiet. Pierwsza hodowla to:
dwa konie, pięć krów, dwie jałówki, cztery
cielaki, 10 tuczników i pięć macior.
Pierwszy kryzys przyszedł w trzecim roku
działalności. Zmniejszył się areał ziemi,
ilość członków zmniejszyła się do 12 osób.
Pomimo trudności spółdzielnia przetrwała.
Na początku lat sześćdziesiątych zakupiono trzy traktory i inne maszyny, areał
gruntów zwiększył się do 111 ha. Rozpoczęły się na szerszą skalę prace remontowe. Przebudowano stajnię na chlewnię, i urządzono nowoczesną oborę dla
hodowli bydła. W 1967 r. gruźlica wśród
zwierząt hodowlanych zmusiła spółdzielców do likwidacji całego stada bydła.
Spółdzielnia po raz kolejny podźwignęła
się z kryzysu, a po dwóch latach ruszyły dalsze inwestycje. Przybyło ziemi, odbudowany
został cielętnik, zakupiono kombajn. Pomimo
tych symptomów poprawy, do 1972 r. figurowała w rejestrach powiatowych jako jednostka gospodarczo podupadła. W latach
sześćdziesiątych powstała przy RSP ekipa
budowlana, efektem jej pracy była agronomówka i budowa fermy kurzej.
W 1975 r. prezesem Spółdzielni został
pracujący tu od kilku lat Józef Jóźba. Spółdzielcy gospodarowali wówczas na 222 ha
ziemi, a w pracy pomocny okazał się nowy
kombajn „Bizon”. Hodowla liczyła w tam-
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lat RSP
w Krobuszu

tych latach 24 sztuki bydła. Dla spółdzielców z Krobusza nastają dobre lata w okresie 1976 – 1978 odnoszą znaczące sukcesy.
Za osiągnięcia w produkcji roślinnej i zwierzęcej, bogaty park maszynowy oraz sukcesy
w pracach remontowych i modernizacyjnych
RSP w Krobuszu zdobywa we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim pierwsze miejsce, a w rywalizacji krajowej – drugie. W latach osiemdziesiątych zwiększa się
areał ziemi do 334 ha. Zbudowane zostały
silosy, wiaty na sprzęt oraz garaże. Zakupione zostały też nowe ciągniki, maszyny
i kombajny. Zmodernizowana została chlewnia. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX
wieku pełną parą pracują kurniki.
Po przejściu na emeryturę dotychczasowego prezesa Józefa Jóźby nowym „szefem” zostaje Wojciech Kaliciński i funkcję
tę pełni nieprzerwanie od 1997 r. . W kolejnych latach zakupiono dodatkowo 55 ha
gruntów w Mokrej, fermę hodowli drobiu
w Prężynce, zbudowano dwa duże silosy,
zakupiono nowoczesne ciągniki „Ferguson”.

Dzień dzisiejszy spółdzielców
Obecnie w skład Zarządu Spółdzielni
oprócz prezesa Wojciecha Kalicińskiego
wchodzą Janusz Goreczka i Teresa Ilczyńska. Najstarszym spółdzielcą jest obecnie
Herbert Magosz.
Aktualnie na 360 ha gruntów rolnych spółdzielcy uprawiają pszenicę, rzepak i buraki
cukrowe. W 2012 r. zbiory były rekordowe.
Sprzedano ok. 1. 200 ton pszenicy, 400 ton
rzepaku i 3. 500 ton buraków cukrowych.
Na sprzedaży produkcji roślinnej wypracowano znaczący zysk. Warte podkreślenia
jest również to, że pracą na roli zajmują się
tylko cztery osoby – dwóch traktorzystów
i dwóch mechaników. Obecnie Spółdzielnia zrzesza 17 członków, w tym 3 członków emerytów Posiada własne silosy zbożowe o pojemności 2. 500 ton, suszarnię
zbóż oraz czyszczalnię.
W dwóch kurnikach w Prężyce prowadzi
się odchów kur nośnych, a w czterech zlokalizowanych w Krobuszu chów około 27
tysięcy niosek. Średnia dzienna produkcja
jaj wynosi ok. 25 tys. sztuk. Od trzech lat
produkcja odbywa się w ramach wolnego
wybiegu tzw. „1 PL”. Jednym z największych
odbiorców jaj z Krobusza jest sieć marketów TESCO.
W 2013 r. przeprowadzono modernizację kurników. Zamontowane zostały automatyczne gniazda na dwóch kurnikach.
Bezpośrednio z gniazd jajka transportowane są za pomocą taśm do oddzielnego
pomieszczenia gdzie układa się je w tekturowych wytłaczankach. To urządzenie produkcji holenderskiej kosztowało 270 tys. zł.,
ale znacznie usprawnia pracę w kurnikach.
Prezes Wojciech Kaliciński, ma nadzieję, że
2013 rok będzie dla spółdzielców z Krobusza pomyślny, chociaż na sytuację w rolnictwie mają wpływ rosnące koszty produkcji
związane z podwyżkami środków do produkcji roślin, nawozów, paliwa i sprzętu
rolniczego. - Przeżywaliśmy różne trudne
okresy w naszej historii i nie załamywaliśmy rąk. Nie zamierzamy również –
mówi W. Kaliciński – pozbywać się ziemi
uprawnej. Ona jest naszym skarbem i daje
wymierne efekty w postaci plonów.

R. Nowak

RSP
Krobusz

W artykule wykorzystano informacje
zebrane przez Eugenię Pilawę – Prażanowską zamieszczone w kwietniowym wydaniu
„Panoramy Bialskiej” z 1993 r.

Konkurs
„Piękna
Wieś
Opolska
2013”

Z

arząd Województwa
Opolskiego uchwałą
nr 3282/2013 z dnia 5
lutego 2013 r. ogłosił szesnastą edycję Konkursu „Piękna
Wieś Opolska 2013”.
W tegoroczny m kon ku rsie
uczestnicy będą oceniani w pięciu
kategoriach:
• „Najpiękniejsza wieś”
• „Najlepszy start w odnowie wsi”
• „Najlepszy projekt odnowy wsi”
• „Najpiękniejsza zagroda wiejska”
oraz kategoria dodatkowa:
• „Wieś dziedzictwa kulturowego”.
Kryteria oceny, tak jak w latach
ubiegłych, odnoszą się do aktywności
społeczności lokalnej, zorganizowania
procesu odnowy, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu
wiejskiego oraz kryteriów akcji
„Wieś przyszłości”.
W 2013 r. sołectwa będą mogły
się ubiegać o tytuł „Wsi dziedzictwa
kulturowego” tj. miejscowości
o wysokim zasobie kulturowym,
wyróżniającej się spośród innych
dzięki specyfice u występowaniu
kluczowego tematu przewodniego
oraz posiadającej wyjątkowy, niepowtarzalny klimat. W kategorii
„Wieś dziedzictwa kulturowego
szczególnie oceniany będzie zasób,
jakim dysponuje wieś. W skład którego wchodzi istniejąca substancja
materialna i ukształtowanie miejscowości, infrastruktura pobytowa
i atrakcje turystyczne.
Termin nadsyłania zgłoszeń
na adres: Urząd Miejski w Białej
(Rynek 10, 48-210 Biała) upływa
9 kwietnia 2013 r.
Więcej informacji na temat
konkursu znajdą Państwo na stronie
internetowej: www.biala.gmina.pl
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie.
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Terminarz rozgrywek piłkarskich wiosna 2013
Klasa B seniorów – runda wiosenna 2013

W

tej grupie występują zespoły: LZS
Rzepce, LZS Olbrachcice, MKS
MEBLE Pogoń II Prudnik, LZS Kolnowice,
LZS Lubrza, LZS Czyżowice, LZS Ligota Bialska–Radostynia, LZS, LZS Chrzelice, LZS
Zawada, LZS Polonia Biała, LZS Trzebina.
Drużyna Racławia II Racławice Śl. Wycofała się z rozgrywek
Zawody przełożone z rundy jesiennej (z kolejki 4 – 16.09.2012 r.)
LZS Rzepce – LZS Kolnowice – 24.03.2013 r.
godz.14:00

Runda wiosenna 2013 r.
Kolejka 12 – 6/7 04.
LZS Trzebina – LZS Rzepce – 7.04. godz.13:00
LKS Polonia Biała – LZS Olbrachcice – 6.04.
godz.15:00 (sobota)
LZS Zawada – MKS Meble Pogoń II Prudnik – 7.04. godz,14:00
LZS Chrzelice – LZS Kolnowice – 7.04.
godz.13:00
LZS Ligota B.–Radostynia – LZS Czyżowice
– 7.04. godz.15:00
LZS Lubrza – pauza
Kolejka 13 – 14.04.2013 r.
LZS Ligota B Radostynia – LZS Trzebina
– 14.04. godz.15:00
LZS Czyżowice – pauza
LZS Lubrza – LZS Chrzelice – 14.04.
godz.15:00
LZS Kolnowice – LZS Zawada – 14.04.
godz.16:00
MKS Meble–Pogoń II Prudnik – LKS Polonia Biała – 14.04. godz.15:00
LZS Olbrachcice – LZS Rzepce – 14.04.
godz.14:00
Kolejka 14 20–21.04.
LZS Trzebina – LZS Olbrachcice – 21.04.
godz.16:00
LZS Rzepce – MKS Meble–Pogoń II Prudnik – 21.04. godz.14:00
LKS Polonia Biała – LZS Kolnowice – 20.04.
godz.16:00
LZS Zawada – LZS Lubrza – 21.04. godz.14:00
LZS Chrzelice – LZS Czyżowice – 21.04.
godz.13:00
LZS Ligota B.–Radostynia – pauza
Kolejka 15 – 28.04.
LZS Trzebina – pauza
LZS Ligota B.–Radostynia – LZS Chrzelice
– 28.04. godz.16:00
LZS Czyżowice – LZS Zawada – 28.04.
godz.16:00
LZS Lubrza – LKS Polonia Biała – 28.04.
godz.16:00
LZS Kolnowice – LZS Rzepce – 27.04.
godz.16:00
MKS Meble Pogoń II Prudnik – LZS Olbrachcice – 28.04. godz.16:00
Kolejka 16 4–5.05.
LZS Trzebina – MKS Meble Pogoń II Prudnik – 5.05. godz.16:00
LZS Olbrachcice – LZS Kolnowice – 5.05.
godz.14:00
LZS Rzepce – LZS Lubrza – 5.05. godz.14:00
LKS Polonia Biała – LZS Czyżowice 4.05.
godz.16:00
LZS Zawada – LZS Ligota B.–Radostynia –
5.05. godz.14:00
LZS Chrzelice – pauza
Kolejka 17 – 12.05.
LZS Chrzelice – LZS Trzebina – 12.05.
godz.13:00

LZS Zawada – pauza
LZS Ligota B.–Radostynia – LKS Polonia
Biała – 12.05. godz.16:00
LZS Czyżowice – LZS Rzepce – 12.05.
godz.16:00
LZS Lubrza – LZS Olbrachcice – 12.05.
godz.16:00
LZS Kolnowice – MKS Meble Pogoń II Prudnik – 11.05.godz.17:00
Kolejka 18 – 18–19.05.
LZS Trzebina – LZS Kolnowice – 19.05.
godz.16:00
MKS Meble Pogoń II Prudnik – LZS Lubrza
– 19.05. godz.16:00
LZS Olbrachcice – LZS Czyżowice – 19.05.
godz.14:00
LZS Rzepce – LZS Ligota B.Radostynia –
18.05. godz.16:00
LKS Polonia Biała – pauza
LZS Zawada – LZS Chrzelice – 19.05.
godz.14:00
Kolejka 19 – 26.05.
LZS Zawada – LZS Trzebina – 26.05.
godz.14:00
LZS Chrzelice – LKS Polonia Biała – 26.05.
godz.13:00
LZS Rzepce – pauza
LZS Ligota B.Radostynia – LZS Olbrachcice
– 26.05. godz.16:00
LZS Czyżowice – MKS Meble Pogoń II Prudnik – 26.05. godz.16:00
LZS Lubrza – LZS Kolnowice – 26.05.
godz.16:00
Kolejka 20 1–2.06.2013
LZS Trzebina – LZS Lubrza – 2.06. godz.16:00
LZS Kolnowice – LZS Czyżowice – 1.06.
godz.17:00
Meble Pogoń II Prudnik – LZS LigotaB.Radostynia – 2.06. godz.16:00
LZS Olbrachcice – pauza
LZS Rzepce – LZS Chrzelice – 2.06. godz.14:00
LKS Polonia Biała – LZS Zawada – 1.06.
godz.16:00
Kolejka 21 – 8.06.
LKS Polonia Biała – LZS Trzebina – 8.06.
godz.17:00
LZS Zawada – LZS Rzepce – 8.06. godz.17:00
LZS Chrzelice – LZS Olbrachcice – 8.06.
godz.17:00
MKS Meble Pogoń II Prudnik – pauza
LZS Ligota B.Radostynia – LZS Kolnowice
– 8.06. godz.17:00
LZS Czyżowice – LZS Lubrza 8.06. godz.17:00
Kolejka 22 – 16.06.
LZS Trzebina – LZS Czyżowice – 16.06.
godz.16:00
LZS Lubrza – LZS Ligota B.Radostynia –
16.06. godz.16:00
LZS Kolnowice – pauza
MKS Meble Pogoń II Prudnik – LZS Chrzelice – 16.06. godz.16:00
LZS Olbrachcice – LZS Zawada – 16.06.
godz.16:00
LZS Rzepce – LKS Polonia Biała – 16.06.
godz. 16:00
Uwagi:
LZS CHRZELICE rozgrywa zawody
na własnym boisku o godz.13:00
LKS POLONIA BIAŁA rozgrywa
zawody na własnym boisku w
soboty
LZS ZAWADA rozgrywa zawody
na własnym boisku o godz.14:00
LZS RZEPCE rozgrywa zawody
na własnym boisku o godz.14:00

Liga trampkarzy – drużyny siedmioosobowe – runda wiosenna 2013

W

ystępują drużyny: LZS Chrzelice, LZS
Zawada, LKS Polonia Biała, LUKS
Polonia Pogórze, LZS Ligota B.-Radostynia, LZS Lubrza, LZS Ścinawa Nyska, LZS
Czyżowice, LZS Racławia Racławice Śl., LZS
Olbrachcice.
Kolejka 12 - 6.04.
LZS Olbrachcice – LZS Chrzelice godz.11:00
(boisko Chrzelice)
LKS Racławia Racławice – LZS Zawada
godz.11:00
LKS Polonia Biała – pauza
LZS Czyżowice – LUKS Polonia Pogórze
(boisko Niemysłowice) godz.11:00
LZS Lubrza – pauza
LZS Ścinawa Nyska – LZS Ligota B.-Radostynia godz.11:00
Kolejka 13 – 13.04.
LZS Olbrachcice – pauza
LZS Lubrza – LZS Ścinawa Nyska godz.11:00
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Czyżowice
(boisko Biała) godz.12:30
LUKS Polonia Pogórze – pauza
LKS Polonia Biała – LKS Racławia Racławice godz.11:00
LZS Zawada – LZS Chrzelice godz.11:00
Kolejka 14 – 20.04.
LZS Olbrachcice – LZS Zawada godz.12:30
(boisko w Chrzelicach)
LZS Chrzelice – LKS Polonia Biała godz.11:00
LKS Racławia Racławice – LUKS Polonia
Pogórze godz.11:00
LZS Ligota B.Radostynia – pauza
LZS Czyżowice – LZS Lubrza godz.11:00
(boisko Niemysłowice)
LZS Ścinawa Nyska – pauza
Kolejka 15 - 27.04.
LZS Olbrachcice – LZS Ścinawa Nyska
godz.12:30 (boisko Biała)
LZS Czyżowice – pauza
LZS Lubrza – pauza
LZS Ligota B.Radostynia – LKS Racławia
Racławice godz.12:30 (boisko Pogórze)
LUKS Polonia Pogórze – LZS Chrzelice
godz.11:00
LKS Polonia Biała – LZS Zawada godz.11:00

Kolejka 16 – 4.05.
LZS Olbrachcice – LKS Polonia Biała –
godz.11:00 (boisko Biała)
LZS Zawada – LUKS Polonia Pogórze godz.11:00
LZS Chrzelice – LZS Ligota B.-Radostynia
- godz.11:00
LKS Racławia Racławice – LZS Lubrza –
godz.11:00
LZS Czyżowice – LZS Ścinawa Nyska godz.11:00 (boisko Niemysłowice)
Kolejka 17 – 11.05.
LZS Czyżowice – LZS Olbrachcice –
godz.11:00 (boisko Niemysłowice)
LZS Ścinawa Nyska – pauza
LZS Racławia Racławice – pauza
LZS Lubrza – LZS Chrzelice – godz.11:00
LZS Ligota B.Radostynia – LZS Zawada
godz.12:30 (boisko Pogórze)
LUKS Polonia Pogórze – LKS Polonia Biała
godz.11:00
Kolejka 18 – 18.05.
LZS Olbrachcice – LUKS Polonia Pogórze –
godz.12:30 (boisko Biała)
LKS Polonia Biała – LZS Ligota b.Radostynia godz.11:00
LZS Zawada – ZS Lubrza godz.11:00
LZS Chrzelice – pauza
LKS Racławia Racławice – LZS Ścinawa
Nyska godz.11:00
LZS Czyżowice – pauza
Kolejka 19 – 25.05.
LZS Olbrachcice – pauza
LZS Czyżowice – LKS Racławia Racławice –
godz.11:00 (boisko Niemysłowice)
LZS Ścinawa Nyska – LZS Chrzelice
LZS Zawada – pauza
LZS Lubrza – LKS Polonia Biała godz. 11:00
LZS Ligota B.Radostynia – LUKS Polonia
Biała godz.11:00 (boisko Pogórze)
Kolejka 20 – 5.06.
LZS Olbrachcice – LZS Ligota B.Radostynia
godz.18,20 (boisko Chrzelice)
LUKS Polonia Pogórze – LZS Lubrza
godz.17:00
LKS Polonia Biała – pauza
LZS Zawada – LZS Ścinawa Nyska godz.17:00
LZS Chrzelice – LZS Czyżowice godz.17:00
LKS Racławia Racławice – pauza
Kolejka 21 – 8.06.
LKS Racławia Racławice – LZS Olbrachcice godz.11:00
LZS Chrzelice – pauza
LZS Czyżowice – LZS Zawada – godz.11:00
(boisko Niemysłowice)
LZS Ścinawa Nyska – LKS Polonia Biała
godz..11:00
LUKS Polonia Pogórze – pauza
LZS Lubrza – LZS Ligota B.Radostynia
godz.11:00
Kolejka 22. – 12.06.
LZS Olbrachcice – LZS Lubrza
godz.18,20 (boisko Biała)
LZS Ligota B.Radostynia – pauza
LUKS Polonia Pogórze – LZS
Ścinawa Nyska godz.17:00
LKS Polonia Biała – LZS
Czyżowice godz.17:00
LZS Zawada – pauza
LZS Chrzelice – LKS
Racławia Racławice
godz.17:00
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Terminarz rozgrywek piłkarskich wiosna 2013
Klasa A juniorów – 2 rundy wiosenne
Sezon 2+012 _ 2013-03-10

U

dział biorą: LKS Partyzant Kazimierz,
LZS Olbrachcice, LZS Dytmarów, LZS
Niemysłowice-Dębowiec, LZS Polonia
Biała, LZS Łąka Prudnicka.
Kolejka 11 – 7.04. godz. 11:00
LZS Łąka Prudnicka – LKS
Polonia Biała – LZS Olbrachcice
LZS Niemysłowice – Dębowiec – LZS
Dytmarów
Kolejka 12 – 14.04. godz. 11:00
LZS Niemysłowice-Dębowiec – LZS
Łąka Prudnicka
LZS Dytmarów – LKS Polonia Biała
LZS Olbrachcice – LKS Partyzant
Kazimierz
Kolejka 13 – 21.04. godz. 11:00
LZS Łąka Prudnicka – LZS Olbrachcice
LKS Partyzant Kazimierz – LZS Dytmarów
LKS Polonia Biała – LZS NiemysłowiceDębowiec
Kolejka 14 – 28.04. godz.11:00
LKS Polonia Biała – LZS Łąka Prudnicka
LZS Niemysłowice-Dębowiec – LZS
Olbrachcice
LZS Dytmarów – LZS Olbrachcice
Kolejka 15 – 5.05. – godz. 11:00
LZS Łąka Prudnicka – LZS Dytmarów
LZS Olbrachcice – LZS NiemysłowiceDębowiec

LKS Partyzant Kazimierz – LKS Polonia
Biała
Kolejka 16 – 12.05. godz. 11:00
LKS Partyzant Kazimierz – LZS Łąka
Prudnicka
LZS Olbrachcice – LKS Polonia Biała
LZS Dytmarów – LZS NiemysłowiceDębowiec
Kolejka 17 – 19.05. godz. 11:00
LZS Łąka Prudnicka – PLS Niemysłowice-Dębowiec
LKS Polonia Biała – LZS Dytmarów
LKS Partyzant Kazimierz – LZS Olbrachcice
Kolejka 18 – 26.05. godz. 11:00
LZS Olbrachcice – LZS Łąka Prudnicka
LZS Dytmarów – LKS Partyzant Kazimierz
LZS Niemysłowice-Dębowiec – LKS
Polonia Biała
Kolejka 19 – 2.06. godz. 11:00
LZS Łąka Prudnicka – LKS Polonia Biała
LKS Partyzant Kazimierz – LZS Niemysłowice-Dębowiec
LZS Olbrachcice – LZS Dytmarów
Kolejka 10 – 9.06. godz. 11:00
LZS Dytmarów – LZS Łąka Prudnicka
LZS Niemysłowice-Dębowiec – LZS
Olbrachcice
LKS Polonia Biała – LKS Partyzant
Kazimierz

II liga juniorów grupa 4 – runda II wiosenna

W

tej grupie występują zespoły:
KS Sławięcice K. Koźle, KS
Fortuna Głogówek, SMWSiR Koksownik
Zdzieszowice, RTS Odra K.Koźle, LZS
Orzeł Branice, LZS Zryw Opawicę, LKS
Śląsk Reńska Wieś, LZS Stare Koźle,
LZS Walce, TS Chemik K. koźle, LZS
Nowy Dwór, LZS Rolnik Lewice, LUKS
Polonia Pogórze.
Kolejka 14 - 2.04.2013 r.
LZS ROLNIK Lewice – LUKS Polonia
Pogórze - godz.16,00
Kolejka 15 7.04.2013 r.
LUKS Polonia Pogórze – TS CHEMIK
K. koźle – godz. 11:00

Kolejka 19 – 5.05.2013 r.
LUKS Polonia Pogórze – SMWSiR
Zdzieszowice – godz.11:00
Kolejka 20 – 12.05.2013 r.
KS Fortuna Głogówek – LUKS Polonia
Biała – godz.11:00
Kolejka 21 – 19.06.2013 r.
LUKS Polonia Pogórze – RTS ODRA
K.Koźle – godz.11:00
Kolejka 22 -26.05.2013 r.
LUKS Polonia Pogórze – pauza

Kolejka 16 – 14.04.2013 r.
LZS Stare Koźle – LUKS Polonia Pogórze
– godz. 11:00

Kolejka 23 – 2.06.2013 r.
LUKS Polonia Pogórze – LKS Śląsk
Reńska Wieś - godz.11:00
Kolejka 24 – 9.06.2013 r.
LZS Walce – LUKS Polonia Pogórze –
godz.11:00

Kolejka 17 – 21.04.2013 r.
LUKS Polonia Pogórze – LZS Zryw
Opawica – godz.11:00

Kolejka 25 – 16.06.2013 r.
LUKS Polonia Pogórze – LZS Nowy
Dwór – godz.11:00

Kolejka 18 – 28.04. 2013 r.
LZS ORZEŁ Branice – LUKS Polonia
Pogórze – godz. 11:00

Kolejka 26 – 23.06.2013 r.
KS Sławięcice K.Koźle – LUKS Polonia
Pogórze – godz.11:00

Kolejka 17
LUKS Polonia Pogórze – LZS Meszno
27.04. godz.16:30

Kolejka 22
LUKS Polonia Pogórze – MTS Polonia
Głuchołazy – 25.05. godz. 17:00

Kolejka 18
LUKS Polonia Pogórze – LZS KRAB
Gierałcice – 1.05. godz.17:00
Kolejka 19
LZS KASTOR Jasienica G. – LUKS Polonia
Pogórze 5.05. godz.17:00

Kolejka 23
LUKS Polonia Pogórze – KKS Sudety
Burgrabice – 1.06. godz.17:00

Kolejka 20
LUKS Polonia Pogórze – LZS Kałków 11.05. godz.17:00
Kolejka 21
LZS Jędrzychów – LUKS Polonia Pogórze
– 19.05. godz.17:00

W

Kolejka 14
LUKS Polonia Pogórze – LZS Niwnica-Konradowa 7.04. godz.15:30
Kolejka 15
LZS Racławiczki – LUKS Polonia Pogórze
14.04. godz. 16:00
Kolejka 16.
LZS Ścinawa Nyska – LUKS Polonia
Pogórze 21.04. godz.16:00

Kolejka 25
LUKS Polonia Pogórze – LZS Buków –
16.06. godz.17:00
Kolejka 26
LZS Wójcice – LUKS Polonia Pogórze
– 23.06. godz.17:00

Trzymaj formę
W programie „Trzymaj formę” jako szkoła, czyli Publiczne Gimnazjum
w Białej, uczestniczymy od początku jego istnienia, czyli od ośmiu lat.
Jest to program, który jako jeden
z niewielu, został zaakceptowany przez
Ministra Zdrowia, Sportu i Edukacji.
W programie uczestniczą uczniowie klas I-III gimnazjum, rodzice,
nauczyciele, nauczyciele W-F. Wiodącą
grupą są „liderki zdrowia , uczennice
z I b Kasia Reszka, Roksana Hanko,
Dominika Sobek, Weronika Alter,
Angelika Fuchs, Ewelina Łukasiak.
Celem programu jest edukacja
w zakresie trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród
młodzieży szkolnej i ich rodziców,
pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia
zbilansowanej diety.
Kształtowanie postaw związanych
z prawidłowym żywieniem, a przede
wszystkim promocja zasad aktywnego stylu życia, znaczenie potrzeby
codziennej aktywności fizycznej oraz
promowanie aktywnych form spędzania
wolnego czasu.
Formy i metody realizacji programu:
1. Konkursy szkolne ( wiedzy, plastyczne,
sprawnościowe).
2. Plakaty, gazetki, wystawy.
3. Turnieje klasowe i rodzinne.
4. Zawody i turnieje sportowe.
5. Promocja zdrowej żywności – kawiarenka.

Trzonem programu „trzymaj formę”
jest grupa liderek zdrowia, które pod
kontrolą opiekuna programu tworzą
projekt, określają zadania, oraz działania
na dany rok.
We wrześniu opiekun projektu
wspólnie z liderkami opracował
tematy oraz cele projektu, następnie
harmonogram, kryteria wykonania,
oraz sposób kontroli działań.We
wrześniu opracowany projekt oraz
harmonogram został przedstawiony
na radzie pedagogicznej oraz samorządowi uczniowskiemu. Liderki
działają samodzielnie pod kontrolą
opiekuna przedstawiają rezultaty swoich
działań. Po zakończeniu projektu jest
podsumowanie, analiza, sprawozdanie
oraz wnioski do dalszej pracy.
Jestem przekonana, że nasze działania
są nie tylko zauważane w gimnazjum,
ale również wpływają na wzrost świadomości żywieniowej wśród młodych
ludzi.
Opiekun
Violetta Mączka

BIURO RACHUNKOWE
MALEX
k, ul. Skowr
kiego 25
telefon: +48 728 949 755 lub
+48 606 833 604

Klasa A grupa VI – runda wiosenna
tej grupie w ystępują zespoł y: KK IS Burgrabice,
LZS Buków, LKS Biała Nyska, LZS
Wójcice, LUKS Polonia Pogórze,
LZS Niwnica-Konradowa, MTS
Głuchołazy, LZS Racławiczki, LZS
Ścinawa Nyska, LZS Jędrzychów,
LZS Kałków, LZS Mieszno, LZS
Kastor Jasienica Górna, LZS Krab
Gierałcice,

Kolejka 24
LKS Biała Nyska – LUKS Polonia Pogórze
– 8.06. godz.17:00

Roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób
(PIT)
a przychodówi rozchodów,
•
ry
t, KP
VAT w rolnictwie
•
Rozliczenia z ZUS, US i inne
•
Atrakcyjne upusty!!!
•

Nawet do 75% wynegocjowanej
ceny
gi przez pierwsze
ce
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Krewnym, współpracownikom oraz znajomym, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze naszego ukochanego ojca, teścia i dziadka

śp. JOZEFA CZUPKIEWICZA
serdeczne podziękowania
składają
Danuta i Lesław Czerniakowie 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

Kancelaria Księgowo – Podatkowa S.C. K.M.Szafrańska
48-210 Prudnik, Plac Wolności 9/2,
czynna od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1600
Świadczy usługi dla firm i rolników indywidualnych:
 księgowo – podatkowe,
 z wrot VAT z tytułu wydatków
mieszkaniowych,
 VAT w rolnictwie,
 kadry, płace i ZUS,

p
 odatki zagraniczne /UE/ w kraju
i zwrot z zagranicy,
 doradztwo podatkowe,
 zeznania podatkowe,
 usługi administracyjno – biurowe.

FILIE:
Wilków 51, czynna wtorek, środa,
48-210 Biała, ul. 1-go Maja 32
czynna: wtorek, środa od 1400 do 1530 piątek od 900 do 1300.
tel. 77/ 436 56 01 co dziennie od 700 do 1600. tel. kom. 602 661 798.

Zapraszamy!

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
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Kobiety
kobietom
marca to wyjątkowy dzień
8Kobiet
w kalendarzu. Z okazji Dnia
mieszkanki Olbrachcic
po raz kolejny spotkały się, by
wspólnie uczcić swoje święto.

Spotkanie odbyło się 9 marca
o godzinie 18 w miejscowej świetlicy.
W roli organizatorek wystąpiła grupa
szczególnie aktywnych mieszkanek
wioski, które zadbały o poczęstunek
i bogatą część artystyczną. W gronie
55 kobiet znalazły się 20 latki oraz 80
- letnie seniorki.
Spotkanie otworzył występ najmłodszych dzieci, które odważnie recytowały
wierszyki oraz prezentowały swoje
taneczne i wokalne umiejętności. Dzieci
wystąpiły w „Mini Playback Show”, zaś
młodzież gimnazjalna zaprezentowała
energiczny taniec w kapeluszach. Później przyszedł czas na gorącą kolację
i szampana.
Występy dzieci to nie jedyna atrakcja
jaką przygotowały organizatorki. Panie
również zaprezentowały swój talent wokalny śpiewając popularną w Internecie
piosenkę „Śląskie Lejdis”. Tradycyjne
śląskie stroje oraz prosty układ taneczny
świetnie dopełniły końcowy efekt.
Później przyszedł czas na kawę
i słodki poczęstunek, którym towarzyszył
spektakl pod tytułem „Czerwony Kapturek”. Śląska wersja bajki w adaptacji
organizatorek wywołała salwy śmiechu
na sali a „aktorki” nagrodzono
gromkimi brawami. Znakomita scenografia oraz
stroje w połączeniu
z wrodzonym talentem
„aktorek” sprawiły, że
panie zasłużyły na bis.
Impreza w kobiecym
gronie trwała do północy.
Organizatorki zapowiadają,
że za rok znów się spotkają.

Sara Hanko

złote gody
J adwiga

Pszczółki
najlepsze
Na zakończenie sezonu halowego rozegrano Mistrzostwa Gminy Biała. O tytuł walczyło
jedenaście drużyn. Pierwszy etap eliminacji
pozwolił wyłonić cztery drużyny, które walczyły
o pierwsze miejsce. Mistrzem Gminy Biała w
Halowej Piłce Nożnej została drużyna o nazwie
„Pszczółki” pokonując w finale „Taką Sytuację”
5:2. Brązowy medal wywalczył Dream Team
wygrywając z „XXX” 3:1. Najlepsza drużyna
występowała w następującym składzie: Franciszek Czerwiński, Damian i Patryk Bania, Kamil
i Marcin Rinke, Przemysław Haczkiewicz.

i
Tadeusz
Zadurowicz
zam. Biała,
ślub: 23.03.1963 r.

