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Aktywne pogranicze

P

od takim tytułem jest realizowany projekt, którego
jednym z celów był pobyt na
czeskich obiektach sportowo
– rekreacyjnych, gdzie mieszkańcy naszej gminy mogli nabyć
lub udoskonalić umiejętności
w zakresie pływania, jazdy na
łyżwach czy nartach.
Przytulny basen w Bruntalu był
pierwszym etapem wojaży. Największą
atrakcją była kręta zjeżdżalnia oraz
f rag ment zew nęt rznego basenu
z rwącym nurtem.
Pobyt na trasach narciarskich
(wokół Jesenika) niektórzy uczestnicy długo popamiętają, gdyż próba
naśladowania Justyny Kowalczyk

wielokrotnie kończyła się jazdą na
tej części ciała, która w zasadzie
służy do siedzenia. Niemniej każdy
ekwilibrystyczny numer kwitowany
był salwą śmiechu. Zajęcia prowadzili
doświadczeni czescy instruktorzy.
Ostatnim etapem był pobyt na
lodowisku w Jeseniku Zdroju. Do
dyspozycji uczestników były łyżwy
(do wyboru hokejowe lub figurowe)
i cała tafla lodowiska.
Jak do tego dodamy słoneczna
pogodę i przepiękną okolicę to wcale
nie chciało się wracać.
We wszystkich etapach towarzyszyli nam przyjaciele z partnerskiego
miasta (Mesto Albrechtice) lub klubu
sportowego Fenix Ski Team.
Organizatorem wyjazdu było GCK.

Szanowni Mieszkańcy
Materiały z sesji odbytej w dniu 22 lutego 2013 r., w tym związane
z zasadami i kosztami odbioru i wywozu odpadów komunalnych
oraz odpłatnością za te usługi, które będą obowiązywały od 1 lipca
2013 r. zamieścimy w marcowym wydaniu „Panoramy Bialskiej”.

Sukcesy rolnicze

11

lutego w sali Hotelu OAZA
w Prudniku odbyło się podsumowanie działalności Terenowego Zespołu
Doradztwa Opolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, który swoim działaniem
obejmuje teren powiatu prudnickiego.
Działalność prudnickiego TZD omówiła
jego kierowniczka Krystyna Czyżewska –
Zięba. Wykład o uprawie zbóż i rzepaku
wygłosił zaproszony na podsumowanie dr
Kazimierz Pyziak z Wrocławia. Miło nam

donieść, że Opolszczyzna w ich uprawie
zajmuje pierwsze miejsce w kraju. W czasie
trwania spotkania kilkunastu rolnikom
z terenu naszego powiatu wręczono nagrody za efektywną współpracę na rzecz
wdrażania w gospodarstwach rolnych
innowacyjnych metod gospodarowania.
Z terenu bialskiej gminy wyróżniono
rolników: Jerzego Wybrańca, Wiktora
Morawca, Jerzego Kosmalę i Ryszarda
Wróblewskiego.

W czasie trwania imprezy zorganizowany został konkurs kulinarny
pod hasłem „wykwintne zapusty”,
w któr y m wzię ł y pa nie z dziewięciu sołectw z terenu powiatu
prudnickiego. Gratulujemy paniom

z Samodzielnego Koła Gospodyń
Wiejskich w Chrzelicach, które za
kaczkę w sosie gruszkowym zajęły II
miejsce. Wyróżnione zostały również
potrawy przygotowane przez panie
z KGW w Radostyni. Gratulujemy.
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Konkurs
Zadłużenie gminy
„Opolskie Kwitnące 2013”
Na
Z
arząd Województwa Opolskiego
ogłosił V edycję konkursu pn.
„Opolskie Kwitnące 2013”, którego
celem jest wyłonienie najpiękniej
ukwieconych i zadbanych posesji
prywatnych oraz terenów i obiektów
publicznych w województwie opolskim.
Konkurs realizowany jest w ramach
Planu Marketingu Regiona lnego
Województwa Opolskiego „Opolskie
Kwitnące” i ma za zadanie zbudowanie
pozytywnego wizerunku województwa
opolskiego jako regionu pięknego,
zadbanego, czystego, wygodnego do
bycia i życia.
Tegoroczny konkurs obejmuje
następujące kategorie:
- Najpiękniej ukwiecona wieś,

- Obiekt prywatny
- Obiekt dostępności publicznej.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego do 30
kwietnia 2013 r. w Departamencie
Współpracy z Zagranicą i Promocji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego. Zgłoszeń należy dokonywać
bezpośrednio u organizatora konkursu.
Więcej informacji zainteresowani
znajdą na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl (w zakładce
„Opolskie Kwitnące”).
Kontakt w sprawie konkursu:
e-mail: promocja@opolskie.pl, lub
tel. 77 44 29 340.

Odnowiona
wieża
W

grudniu2012 r. wyremontowana została wieża kościoła
parafialnego w Białej. Położono nowe
tynki zewnętrzne (stiukowe). Prezentuje
się ona okazale. Na jej remont parafia
pozyskała dofinansowanie ze środków
unijnych. Niemniej jednak kosztowny
remont wymaga spłaty dalszych rat w
banku. Dlatego Ojcowie Kamilianie liczą
na dalszą ofiarność parafian. Umożliwi
ona w kolejnym etapie remont zwieńczenia wieży (kopuły). W przyszłości
planuje się również odnowienie elewacji
zewnętrznej murów świątyni.

Drogowe dylematy
Od
kilku dziesięcioleci mieszkańcy
Grabiny marzą o budowie
drogi (na skróty) do Otok. W całej
tej sprawie chodzi o utwardzenie tej
części drogi powiatowej i budowę na
tym odcinku chodnika. Prudnickie
Sta rost wo Pow iatowej od maw ia
realizacji tej propozycji z uwagi na

brak środków finansowych. Gdyby
władze powiatowe zadeklarowały
chęć położenia na t y m odcinku
drogi łączącej obie miejscowości
chodnika, to Urząd Miejski wsparłby
w formie pieniężnej realizację tego
przedsięwzięcia.
(n)

Występ teatrzyku
w bialskim przedszkolu

19

lutego br. w bialskim przedszkolu wystąpił teatrzyk kukiełkowy „Tomcio” z Nowego Sącza, który zaprezentował młodej widowni przedstawienie pt. „Krowa
kłamczucha”. Bajka przedstawiła perypetie
sieroty z niesforną
krową, która kłamała,
ale jak wszystkim
wiadomo kłamstwo
ma krótkie nogi…

koniec 2013 r. przewidywane
zadłużenie gminy wyniesie
6.658.788 zł co stanowić będzie ok.
21,3 % w stosunku do chodów własnych.
Warto podkreślić, że w 2012 r. gmina
nie zaciągnęła żadnego kredytu, przy
czym w tym okresie zrealizowano wiele
zadań. W 2011 r. poziom zadłużenia

wyniósł 19 % dochodów własnych
gminy, a w 2012 r. – 15 %.
Przewidywane zadłużenie gminy
na koniec 2013 r. (21,3 %) świadczy
o niezłej kondycji finansowej gminy
zważywszy, że maksymalny poziom
zadłużenia gminy nie może przekroczyć
60 procent jej dochodów własnych.

Pozbywamy się azbestu

W

poprzednim wydaniu gazety
pisaliśmy o korzystnej formie
pozbycia się z gospodarstw azbestu,
który stanowi zagrożenie dla zdrowia
ludzi. Przypominamy, że azbest usuwany będzie na wniosek właścicieli
posesji, podobnie jak jego wywóz do

utylizacji w wysokości do 80 procent
kosztów z tym związanych. Wniosek
o dofinansowanie jego usunięcie przez
specjalistyczną firmę i wywóz do utylizacji
azbestowych odpadów należy zgłosić do
Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym
terminie do 8 marca 2013 r.

Nasza
śnieżna zima

14 lutego spotkaliśmy na ulicy grupę uczniów wybierających
się na saneczkowe zjazdy z górki położonej w północno –
wschodniej części miasta. Mamy nadzieję, że jeszcze tej
zimy zapowiadane opady śniegu umożliwią organizowanie
kolejnych zabaw na świeżym powietrzu.

Zapraszamy
Na Mistrzostwa Gminy Biała

w halowej piłce nożnej
2.03.2013 – godz. 1100 (sobota)
sala w Łączniku przy ul. Fabrycznej
W zawodach uczestniczą zawodnicy
z rocznika 1999 i starsi

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, Witold
Hreczaniuk, Joachim Kosz, Martyna Mielnik, Anna Myszyńska, Ryszard Nowak, Paulina Wilde.
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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Poezja
jest dobra
na wszystko N
Pod takim hasłem odbywają
się comiesięczne spotkania
poetyckie u Anny i Piotra
Myszyńskich.
Tym razem Piotr zaprosił swoich
przyjaciół poetów. Przyjechali
państwo Soroczyńscy z Prężynki,
Marek Karp z Prudnika, Edmund
Borzembski z Korfantowa oraz
pan Zarczyński z Opola. Byli
przyjaciele nie będący poetami
z Gogolina, którzy włączyli się
do recytowania wierszy gospodarzy spotkania. Głogówecki
bard i poeta Staszek Młynarski
przyjechał z żoną Henryką.
Po spotkaniu pozostały piękne
wspomnienia.
Pani Anna z Piotrem zapraszają
na kolejne spotkanie miłośników
poezji w każdy pierwszy wtorek
miesiąca.

Dzień Kobiet

iedugo banie nasze świanto
Dzień Kobiet. Myśla iże se na
tyn dzień wybierecie na jakijś fajer,
a mnie se w ten dzień wdycki spominajoł fiołki alpejskie abo primulki, bo
przecał kwiaciarni pierwyj nie boło
na wsiach abo i w małych miasteczkach , to jyno w gartneryji co niechtorzy chopi mogli jakieś kwiołtko swojej kobiecie na ten dzień kupić. Nieskorzy, jak se pierszy blumengeszefty
pokołzały, to ani nie szło przybadać. Z Rajchu zaczły dzieci na groby
swojich łojców i tyż na dzień kobiet
sztuczne bukiety wozić, co wyglołdały jak żywy, a teraz to w kwiaciarniach już ani nie idzie poznać, chtore
kwiołtka soł sztuczne a chtore prawdziwe. Trza dziepiero lekko pomacać.
A jest tych kwiołtków roztomajitych
co niemiara i jedne fajniejsze łod drugich. Jak bych se teraz mogła wybrać,
to bych se nołwiancyj tulpy wybrała,
bo soł swoje, jak w zygródce na wiosna i aż zazdroszcza kobietom co w
Holandyi przy tych kwiołtkach robioł,
wiołżol bukiety, pakujoł i szykujoł do
sprzedanioł. To musi być widok, taki

wielkij kałs pola z tulpoma jak u nołs
z cukerriboł na jesień, we wszystkich
farbach. Zicher tyż i w naszych sklepach banoł holenderskie tulipany na
ten nasz dzień.
A joł jestem dziołcha ze śląskiej wsi
i moł dlo wołs takij staryj wiersz o
kwiołtkach na dzień kobiet. Wiersz
napisoł Franciszek Res pt. „Kićka”.
Szoł ech rołz w lato sobie tak na pole
Ujrzałech moc kwiołtek stoły kole roly
Boły wielkie, mały, szczołf i macierzonka
Krwołwnik i szołwija, fiołek i marónka
Boła też tał trołwa, ościec co tak bodzie
Padrych, mlecz, pokrzywa, wszystko rosło
w zgodzie
Urwoł ech se kiela, siołd ech na graniczka
Z tych to naszych kwiołtek uwiłech sobie
kićka
Tałto skromną kićkał tobie łofiaruja
Dobry ludu śląski, co cie tak miłuja
Jakby ten poeta Franciszek wiedział iż kiedyś w przyszłości banie dzień kobiet obchodzony i w kalandołrzu banie ło tyj stoło, to
by napisoł tak:
Tamtoł skromnoł kićka kobietom łofiaruja
Co na Śląsku mieszkajoł bo ich tak miłuja
Padajoł, iż nie ma szpatnych kobiet,

XI Ogólnopolski Konkurs

W obronie ogródków
działkowych

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Z

apraszamy rolników z województwa opolskiego do
udziału w tegorocznej edycji
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy patronat
nad konkursem objął Prezydent
RP Bronisław Komorowski.
Celem konkursu jest promocja
zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwach rolnych.
Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne
instytucje i organizacje działające na
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
w gospodarstwach rolnych oraz producenci
maszyn rolniczych, o ile zadeklarują
swój udział w organizacji konkursu.
W konkursie mogą brać udział osoby
pełnoletnie prowadzące produkcyjną
działalność rolniczą.
Konkurs przebiegać będzie w trzech
etapach: regionalnym, wojewódzkim
i centralnym. Etap regionalny trwa od
dnia jego ogłoszenia do 17 maja 2013 r.
Etap wojewódzki kończy się 21 czerwca
2013 r.
Warunkiem udziału w konkursie
jest dokonanie zgłoszenia. Wypełniony
i podpisany formularz należy złożyć
w Oddziale Regionalnym lub w Placówce
Terenowej KRUS w nieprzekraczanym
terminie do 8 marca 2013 r.
Należy podkreślić, że w dziesiątej
edycji konkursu tj. w 2012 roku wzięło
udział 21 gospodarstw rolnych z Opolszczyzny.
W całym kraju rywalizowały o tytuł
najbezpieczniejszego gospodarstwa
rolnego 982 gospodarstwa indywidualne.
We wszystkich edycjach uczestniczyło
13.329 gospodarstw indywidualnych.
Współorganizatorom konkursu sporo
satysfakcji dostarczają zmiany w gospo-

darstwach uczestników konkursu i to,
że jego laureaci będą mieli następców
i naśladowców dobrych praktyk w rolnictwie, którzy będą inspirować innych
rolników do działania, a najważniejszym
efektem tej inicjatywy będzie spadek
wypadków w rolnictwie.
Komisje konkursowe powołane przez
dyrektora opolskiego oddziału Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(KRUS) – najpierw regionalna, a potem
wojewódzka – wizytować będą zgłoszone
do konkursu gospodarstwa. Oceniony
zostanie m.in. ład i porządek panujący
w obrębie podwórek, stan budynków
gospodarskich i maszyn, poziom ich
zabezpieczenia, stan pilarek tarczowych
i łańcuchowych czy obsługa i bytowanie
zwierząt, stan i jakość środków ochrony
osobistej oraz estetyka gospodarstw.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody
na szczeblu wojewódzkim. W ubiegłym
roku nagrodą główną był ciągnik
FARMTRAC 670DT.
Wszystkie niezbędne informacje
w tym regulamin konkursu znajdziecie
Państwo na stronie internetowej KRUS:
www.krus.gov.pl również w Oddziale
Regionalnym KRUS w Opolu i każdej
Placówce Terenowej.

Nowy
dzielnicowy
Z dniem 1 lutego br. na stanowisko
dzielnicowego w Komisariacie
Policji w Białej został powołany
pracownik tej placówki – Mateusz
Hellebrand.
Teren jego działania obejmuje
miasto Biała.

soł jyno zaniedbane, a na wsi na takoł
co nie musiała iść do chlewa i dbała o
siebie, padali fajniołtko. Ale jak któryś
z chopów mioł richtich jakołś szpatną
kobieta, to padoł iż z fajnego talyrza se
nie najał. Zwiy se też, iż kożdoł lampucera znojdzie swojego kawalera. Marlena Dietrich padała, iż nołpiykniejszy kobiety nigdy nie dostanoł dobrych
chopów, abo, iże prawie każdoł kobieta
chciała by być wiernoł, ale kaj znołść
takiego chopa któremu by se chciało
być wiernoł.

W

lutym br. odbyło się zebranie
członków ogródków działkowych w Białej. Na terenie miasta
zlokalizowane są trzy kompleksy
działek – przy ulicach Parkowej,
Prudnickiej i Nyskiej. Opracowany
został obywatelski projekt ustawy
o ogródkach działkowych, który
podpisało ponad 900 tys. właścicieli
działek w kraju. Własne projekty
ustawy złożyło też kilka partii politycznych. Jeśli żaden z tych projektów
w ciągu kilkunastu najbliższych
miesięcy – pod którym podpisali się
również właściciele działek w Białej
nie zostanie uchwalony przez Sejm
wygasną prawa działkowców i ich
organizacji. Wówczas użytkownicy
działek zostaną pozbawieni praw
ochrony użytkowanych gruntów, a one
będą mogły być przekazane na rzecz
lokalnych urzędów samorządowych,
które uzyskają prawa do likwidacji

istniejących ogrodów działkowych,
ich likwidacji, bądź ustalenia takich
opłat, które dla większości działkowców,
zwłaszcza ludzi starszych i o niskich
dochodach będą nie do przyjęcia.
”Antydziałkowe” lobby zmierza
zwłaszcza do likwidacji ogrodów
działkowych w atrakcyjnych miejscach, szczególnie zlokalizowanych
w większych miastach, zwłaszcza
położnych w pobliżu centrów tych
miast, licząc na dochodową - w tym
miejscu - działalność gospodarczą.
Nam w ydaje się, że per y fer yjna
lokalizacja działek w Białej, na jej
obrzeżach nie będzie stanowiła
łakomego kąska do ich likwidacji.
Jesteśmy również przekonani, że
nawet w niekorzystnym scenariuszu
prawnym nasze władze okażą się
życzliwe działkowcom.
Może również zagospodarowane
zostaną nieużytkowane działki.

BIURO RACHUNKOWE
MALEX
k, ul. Skowr
kiego 25
telefon: +48 728 949 755 lub
+48 606 833 604
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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Żołdyn nie umiy
tak jak łon
Zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej?
Przyjdź do nas ! Przekonaj się, że jesteśmy dla ciebie !!!
OFERTA KSZTAŁCENIA – od 1 września 2013 r.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
o trzyletnim cyklu kształcenia. Profil informatyczno–matematyczny i językowy!!! Proponujemy każdemu uczniowi
kształcenie kilku przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
Będą to: j. angielski i j. niemiecki oraz 2-3 przedmioty
wybrane przez ucznia, np. matematyka, biologia, historia,
j. polski, informatyka itp. Proponujemy dodatkowy język
obcy – j. francuski lub włoski lub rosyjski !!!

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
klasa wielozawodowa o trzyletnim cyklu kształcenia
w różnych zawodach, w której zajęcia edukacyjne w ramach
kształcenia ogólnego odbywają się na terenie szkoły,
zajęcia w ramach kształcenia zawodowego odbywają
się na kilkutygodniowych kursach organizowanych przez
Centra Kształcenia Praktycznego lub inne jednostki, zaś
praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.

Zapewniamy:
• opiekę i poczucie bezpieczeństwa, szkołę przyjazną
dla ucznia,
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pomoc pedagogiczną i materialną,
• różnorodność kół zainteresowań (m.in. biologiczne,
matematyczne, historyczne, informatyczne, sks, tenis
stołowy itd.),
• szkołę wolną od agresji i narkotyków,
• naukę języka niemieckiego mniejszości narodowej,
• jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów z różnymi
dysfunkcjami.

Posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną:
• dwie pracownie informatyczne, nowoczesną pracownię
chemiczną, bardzo dobrze wyposażone pracownie
przedmiotowe, wyposażone w nowoczesne pomoce
naukowe, zestawy telewizyjne, DVD, odtwarzacze
CD, projektor, tablicę interaktywną.
•p
 racownie komputerowe z dostępem do internetu, hot spot,
• centrum multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę,
• dobrą bazę sportową (sala gimnastyczna, kompleks
boisk sportowych, siłownia).

Nasza szkoła współpracuje:
• z gimnazjum w Hanowerze – prowadzi wymianę klas,
• z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Śląski w Katowicach. Uniwersytet Rolniczy we Wrocławiu, Uniwersytet
Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu),

Zespół Szkół
w Białej

Nasza szkoła może poszczycić się:
• osiągnięciami w wielu olimpiadach przedmiotowych,
konkursach a także turniejach sportowych.
• bardzo wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych
i bardzo wysokimi wynikami tych egzaminów
• tym, że większość naszych absolwentów z powodzeniem uzyskuje indeks uczelni wyższych na
renomowanych kierunkach.

Zapraszamy!

48-210 Biała, Osiedle Tysiąclecia 16
tel./fax. 77 438-80-45, e-mail: szkola_lo@go2.pl, www.lobiala.wodip.opole.pl

Joł bardzo lubiał grać na gitarze.
Nołprzód ejch miała gitarał klasycznął,
ale to mi było trochał za cicho, to ejch se
zażyczyła łod Mikołaja gitarał elektrycznął.
Ta to groł! Durch je doma larmo!
A tera jak już mął gitarał, to mogał
grać mojął ulubiunął muzykał. Feste
na to wpłynyły roztomajty zespoły. Ale
nołbażyj Nirvana, a dokładniyj Kurt
Cobain. Śpiywoł, groł i wymyjśloł teksty.
Z zespołał nagroł aż 6 płyt w ciągu 7
lołt! Normalnie to je unmyjglich! Na
koncertach jymi było egal czy mieli
nastrojunął gitarał, czy ni. Ale grali
richtich piyłknie. Łod nich piosynky są
w stylu, któryj se zwiy grunge.
U nołs to nie je aż taky zołcny. Sał
na Śląsku hałpt suchają szlagrów. Na
zabawach nie puszczają rockowy muzyky,
bo przi takich szarpidrutach ani kobiytky
by se nie umiały poajsić w nowyjch
klejdach. Ale doma na spokojnie możecie se posuchać ostry, mocny muzyky.
Myjślał, że wert je poznać Kurta. Był
wybitnyj, utalyntowanyj, wyjątkowyj,
zdecydowanyj. Jak ejch suchała łod
niygo piosynky, tojch se zawsze z siostrą
grała i my udołwały, że umiymy grać.
A że byłach takoł dociyrnoł, to drapko
ejch pokapowała tał muzykał. Wdycky
ba dloł mnie idolał. Czałsto rzykął ło
to, żebyjch umiała grać jak łon. Niestety
bardzo prałdko umar, mioł ino 27 lołt.

Paulina Wilde, PG Biała

Konkursy, olimpiady,
Rekolekcje wielkopostne
turnieje, zawody sportowe
w ZS Biała – w roku szkolnym 2012/2013
Konkurs , olimpiada,
turniej , zawody

Osiągnięcia
uczniów (etap)

Uczestnicy

Opiekun

Drużynowe zawody
szachowe

Powiat
II miejsce

Daniel Helfeier,Patryk
Okon, Melania Gröhlich,
Piotr Kłonowski

Lesław
Spychała

Drużynowe zawody
szachowe

Półfinał wojewódzki
III miejsce

Daniel Helfeier, Patryk
Okon, Melania Gröhlich,
Piotr Kłonowski

Lesław
Spychała

Tenis Stołowy

Powiat – udział

Patryk Frydrych

Lesłąw
Spychała

Piotr Kłonowski,
Patryk Okon, Mateusz
Augustyn, Marek Zura,
Lesław
Denis Honisz,Tobias Spyra,
Spychała
Dariusz Przyklenk, Dawid
Krzanowski, Damian
Drost, Łukasz rupa

Powiatowe zawody
halowa piłka nożna

Powiat – udział

XXIOgólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Powiat – udział

Grzegorz Drążek

Karina
Sobota

Powiatowy Konkurs
Wiedzy o HIV i Aids

Powiat udział,
V miejsce

Melania Gröhlich,
Maria Apostel
V-miejsce Nikola Walczyk

Karina
Sobota

Olimpiada Biologiczna

Etap wojewódzki
udział

Maria Apostel

Karina
Sobota

XXVIII Ogólnopolska
Olimpiada Ekologiczna

Zakwalifikował się
do etapu wojewódzkiego, który
odbędzie się
20.04.2013

Grzegorz Drążek

Karina
Sobota

Ogólnopolski
Konkurs Ekologiczny
„Eko–
Planeta”

Udział, wyniki
w maju

Maria Apostel,
Nikola Walczyk

Karina
Sobota

XLVI Międzyszkolny
Turniej Fizyczny

Etap rejonowy
w Prudniku – udział

Grzegorz Drążek

Jerzy
Czerwiński

astał czas wielkiego postu maN
jącego przygotować wiernych
do głębszego przeżywania męki
i śmierci oraz zmartwychwstania
naszego Zbawiciela.

W tym okresie w poszczególnych
parafiach odbywały będą się rekolekcje
wielkopostne. Jako jedne z pierwszych

W

odbyły się one w okresie od 13 do 16
lutego w Białej, na zaproszenie miejscowej wspólnoty Kamilianów rekolekcje
głosił kamilianin o. Tomasz Czaja. Po
święceniach kapłańskich pracował
w Hospicjum dla dzieci w Warszawie,
następnie był mistrzem nowicjatu. Od
ośmiu lat przebywa poza krajem. Był
kapelanem w Klinice św. Jana w Rzymie,
a obecnie wraz z pięcioma hiszpańskimi
księżmi sprawuje posługę duszpasterską
w szpitalu klinicznym w Barcelonie. Ten
największy na Półwyspie Iberyjskim
szpitala posiada 60 oddziałów.
- Za granicą zetknąłem się z inną kulturą,
innym językiem, ludźmi o innej mentalności
– mówi o. Tomasz Czaja – chociaż choroba
zrównuje nas wszystkich. Post winien być
dla nas okresem szczególnym, przygotować
nas duchowo do świąt Wielkanocnych,
abyśmy stali się ludźmi lepszymi.
O. Tomasz spędzi tegoroczne święta
w Barcelonie. W Hiszpanii nie ma tradycji
dzielenia się jajkiem, organizowania wielkanocnych śniadań. Za to jest wielkanocny
obiad w gronie rodzinnym. Główna potrawa
sporządzana jest z mięsa baraniego.
(n)

dniu 25 lutego 2013 r.
Setną Rocznicę Urodzin obchodzi

Pani Matylda Schuster ze Śmicza.
Drogiej Jubilatce, w tym pięknym dniu, składam
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia
i jeszcze wielu lat spędzonych w spokoju
i wśród serdecznej opieki osób najbliższych.
Burmistrz Białej
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Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała

spomina Eryk Murlowski: - Mój
ojciec, Rajmund (1922-1978), jako
były żołnierz grup specjalnych próbował
wśród swoich kolegów z tamtego okresu
zaszczepić naukę samoobrony opartą
na jujutsu, dodatkowo włączając w to
techniki bokserskie i chwyty zapaśnicze.
Z opowieści kilku znajomych ojca
Eryka, obecnie mieszkających za granicą,
dowiedziałem się, że takie nieoficjalne
treningi odbywały się m.in. w jednej
z sal chrzelickiego zamku. Kontakt Eryka
ze sztukami walki rozpoczął się w 1970
roku, kiedy to ojciec zainteresował go
samoobroną. Wtedy to usłyszał po raz

uczył mnie ojciec. Trener widział chyba
moje rozterki, bo często pokazywał mi
i tłumaczył różne zastosowania technik
judo w samoobronie.
Nagła śmierć ojca w 1978 roku
pozbawia Eryka dalszej możliwości
poznawania jujutsu wg jego przekazu.
Pozostaje jemu tylko judo oraz samoobrona, którą demonstrował trener
w opolskim klubie. Pierwsze „dojo sztuk
walki” w Chrzelicach powstało w 1979
roku. Mieściło się w sali wiejskiej na
piętrze w starej karczmie. Odbywały
się tam pierwsze dość regularne jak na
owe czasy treningi samoobrony i judo.
Uczestniczyli w nich chłopcy z Chrzelic
i okolic. Nie brakowało także odważnych
dziewczyn. Taki stan przeplatania się
technik judo, samoobrony i karate trwał
do 1983 roku.
Następnie rozpoczął wtedy zasadniczą
służbą wojskową w Nadwiślańskiej Jednostce Wojskowej MSW w Katowicach,
gdzie spotkał trenujących różne sztuki
walki – judo, kung-fu, kempo, kyokushin karate, taekwondo i samoobronę.
W sierpniu tegoż roku był już uczestnikiem
jednego z pierwszych w Polsce kursów
samoobrony dla instruktorów, które
prowadził wspomniany dr Kondratowicz.
W listopadzie 1984 roku Eryk rozpoczął rozmowy z Prezesem Zarządu
Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej w Opolu na temat
założenia w tym mieście pierwszej

pierwszy o jujutsu. Kontynuował ćwiczenia próbując coś zrozumieć z nauk
ojca. Wtedy jeszcze nie wiedział dlaczego
ma ćwiczyć i że powodem tego był m.in.
stan jego zdrowia. Przed rozpoczęciem
„treningów” leżał bardzo poważnie chory
przez ponad sześć tygodni w szpitalu.
W każdym bądź razie treningi okazały
się bardzo pomocne. Myślę jednak, że
nie chodziło tu głównie o nauczenie
technik samoobrony, ale i wykonywanie
jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, a że
ojciec akurat znał jujutsu, wybór był
prosty. W tym samych czasie rozpoczął
także naukę jazdy na monocyklu, który
ojciec zmajstrował w swoim warsztacie.
Na wiosnę 1976 roku Eryk został
zawodnikiem judo w opolskim klubie KS
Gwardia. Trenując judo zdobył stopień 1
kyu i startował kilkakrotnie w zawodach
różnej rangi, ale nie osiągnął w nich
imponujących sukcesów. Tak naprawdę,
to nie był jakoś specjalnie zaangażowany
w sportową rywalizację i ćwiczył raczej dla
samej satysfakcji ćwiczenia i poznawania
czegoś nowego, łącząc to co poznałem
na treningach w Opolu, z tym czego

sekcji jujitsu. Treningi rozpoczęły się 8
stycznia 1985 roku. W maju 1986 roku
otrzymał z Warszawy upoważnienia
do koordynacji działań z zakresie
jujutsu na tak zwanym „obszarze 17”
(województwo opolskie i wrocławskie).
Sekcja działała początkowo przy ognisku
TKKF „Belferek”, później przy Ognisku
TKKF Kobudo Kenkyukai, a w 1988
roku przy nowo powołanym Opolskim
Ośrodku Japońskich Sztuk Walki Kobudo
Kenkyukai. Wszystkie te działania oraz
kontakty z zagranicznymi specjalistami
z zakresu sztuk walki pomogły Erykowi
na bazie opolskiego ośrodka w powołaniu
Centrum Jujutsu-Aikijujutsu Kobudo
Kenkyukai w Polsce, które w takiej
postaci oficjalnie zostało zatwierdzone
5 listopada 1989 roku uchwałą Zarządu
Polskiej Federacji Dalekowschodnich
Sztuk Walki w Warszawie.
Z uwagi na to, że pierwsze stałe
oficjalne dojo Centrum – Sakura no
Yama zostało otwarte w 1996 roku
w Chrzelicach, postanowiono przenieść
tu także siedzibę Centrum. Tu kilka słów
o historii tego dojo w Chrzelicach. Na

W

początku 1995 roku E. Murlowski podjął
decyzję o wyremontowaniu starej kuźni,
będącej częścią jego domu w Chrzelicach.
W połowie maja 1998 r. wszystko było
już gotowe i rozpoczęły się pierwsze
treningi. Wtedy to dojo stało się głównym
miejscem treningów w Centrum Kobudo
Kenkyukai i zostało nazwane Yama no
Sakura Dojo (Górska wiśnia). Jednak
po dwóch latach zmieniono nazwę na
Sakura no Yama So-Honbu Dojo. Takie
były początki, zresztą nie najłatwiejsze.
Dojo odwiedzają także przedstawiciele
innych systemów – aikido, BJJ, karate,
kung-fu czy nawet Krav Maga, którzy
ćwicząc tam, wykorzystują niektóre
poznane techniki w swoich systemach.
Byli tu także instruktorzy z Anglii,
Holandii, Irlandii i Niemiec, a nawet
gość z Australii praktykujący karate. To
właśnie chrzelickie Centrum jest głównym organizatorem prawie wszystkich
seminariów Yawara w Polsce z udziałem
sensei Terry Wingrove, dyrektora technicznego IJJF, który w 2004 nadał dla
Centrum oficjalne przedstawicielstwo na
Polskę z ramienia międzynarodowych
organizacji IJJF i Nippon Seibukan.
Centrum w okresie swojej działalności
nawiązało kontakt i współpracę z wieloma innymi zagranicznymi ośrodkami,
zostając przedstawicielem kilku z nich.
Zorganizowało wiele spotkań i szkoleń
z zakresu sztuk walki nie tylko w chrzelickim dojo, ale także w kraju i zagranicą.
Kolejne lata przynoszą dzięki Erykowi
wiele sukcesów, rozsławiają Chrzelice
w kraju i za granicą.
Pan Eryk już w latach dziewięćdziesiątych z prawdziwą pasją historyka
zaczął interesować się historią
rodzinnej miejscowości.
Zaczął żmudną pracę nad
zbieraniem archiwalnych
materiałów będących
w posiadaniu mieszkańców
i w archiwach wrocławskich
i opolskich. Efektem tych
dociekań było wydanie wielu
publikacji prasowych i książkowych przez pana Eryka.
Pasjonatem historii rodzinnej ziemi pozostał
do dziś. Dzięki niemu
znamy dotychczas
zapomniane w mroku
dziejów historie i fakty
dotyczące Chrzelic
i okolic.

Wspomina Eryk Murlowski: - Po
trzech latach mojej jazdy na monocyklu (tj. jednokołowym rowerze) ojciec
mój doprowadził do powstania seksji
monocyklistów. Monocykliści do dziś
utrzymują kontakty z motocyklistami
w innych krajach. Są znani w kraju i za
granicą.
W 2011 r. Eryk został wybrany „Człowiekiem Roku” w rankingu „Tygodnika
Prudnickiego”. Gratulacje złożył jemu
wówczas między inn ymi przewodniczący
Rady Miejskiej w Białej Robert Roden
i przedstawiciele władz powiatowych.
Po wręczeniu trofeum pan Eryk powiedział: Cieszę się, że moja praca w kilku
dziedzinach – historycznej i sportowej
budzi uznanie wielu ludzi. Utwierdza
mnie to w przekonaniu, że wkładany
wysiłek i trud nie jest daremny. To daje
największą satysfakcję.
Poseł Janina Okrągły powiedziała
między innymi: - To co robi pan Eryk
zadziwia nas wszystkich. To człowiek –
instytucja. Możemy być dumni, że mamy
na Ziemi Prudnickiej takiego człowieka.
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej
w Białej w 2012 r. Eryk Murlowski
w uznaniu dla znaczących dokonań,
promocji bialskiej gminy otrzymał
zaszczytny tytuł „Zasłużonego dla Miasta
i Gminy Biała”. Ten tytuł jest wyrazem
uznania dla dużych dokonań pana Eryka,
jego wielkiej pracy wynikającej z pasji
i zainteresowań.

Zebrał: Ryszard Nowak
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Nowa pani
wiceburmistrz

Sołtys aktywnej wsi

unijnych w ramach inicjatyw lokalnych
a także od i przeznaczania na ten cel
środków również z funduszu sołeckiego.
- Czy nastąpią zmiany w zasadach
pozyskiwania środków unijnych?

Rozmowa z Kariną Grelich - Deszczka
– wiceburmistrzem gminy Biała.
- Od początku roku 2013 jest Pani nowym
wiceburmistrzem naszej gminy. Czy
wahała się Pani wyrazić zgodę na objęcie
nowego, odpowiedzialnego stanowiska?
- Nie ukrywam, że nie była to decyzja
łatwa, bo wiązała się z nowym zakresem obowiązków i tym samym innym
zakresem odpowiedzialności zawodowej.
Niejednokrotnie podejmowane przeze
mnie decyzje na wyższym szczeblu
zarządzania do łatwych nie należą.
- Każda zmiana charakteru pracy to
zapewne nowe wyzwania?
- Zgadza się, ale jest to jednocześnie
czynnik mobilizujący do dalszego
działania.
- Jakie zagadnienia będą wchodziły
w zakres obowiązków Pani na nowym
stanowisku?
- Prowadziła będę zagadnienia dotyczące
promocji i integracji europejskiej oraz
pozyskiwania środków budżetowych, w tym
unijnych. Zagadnienia te nie są mi obce
z dotychczasowej praktyki zawodowej.
Do zakresu moich obowiązków będzie
należał również nadzór nad Gminnym
Centrum Kultury i Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.
- Czy ma Pani obawy związane z pracą
na nowym stanowisku?
- Jestem otwarta na zmiany, nie lubię
stagnacji i rutyny. Dążyć będę do stałego i systematycznego wzbogacania
wiedzy zawodowej, co jest związane
ze stale zmieniającymi się przepisami
prawa. Szczególnie cieszy mnie zakres
pozyskiwania środków z zewnątrz przez
nasze Gminne Centrum Kultury.
- Zapewne również cieszy Panią
Burmistrz stały wzrost aktywności
środowisk wiejskich?
- To prawda, bo z roku na rok wzrasta
aktywność organizacji pozarządowych
działających w poszczególnych sołectwach, w tym grup Odnowy Wsi, które
mają możliwości pozyskiwania środków

- Większe szanse na pozyskanie tych
środków będą miały duże projekty
obejmujące swym zasięgiem większy
obszar terytorialny, skupiający swym
zasięgiem kilka gmin. To wymaga
od gmin, a w wielu przypadkach od
powiatów koordynacji działań w tym
zakresie, określania które obszary wymagają zwiększonej pomocy finansowej.
Przyszły budżet unijny będzie traktował
obszary dotyczące badań naukowych,
innowacyjność i przedsiębiorczość.
Ograniczona zostanie możliwość przeznaczania środków unijnych na drobne
i punktowe inwestycje, które dominowały
w samorządach w obecnej perspektywie
Unii Europejskiej.
- Jak ocenia Pani dotychczasowe
działania na rzecz pozyskiwania
środków finansowych, w tym unijnych
na realizację poszczególnych zadań
w latach minionych?
- W moim przekonaniu wiele wysiłku
wkładaliśmy w pozyskanie środków
pieniężnych na dofinansowanie wielu
zadań gminnych ze środków unijnych
i nie tylko. Wykorzystaliśmy w tym
zakresie wszystkie możliwości i dzięki
temu udało się zrealizować wiele zadań
inwestycyjnych i w sferze społeczno –
kulturalnej.

Rozmowa z Renatą Tyrała
– sołtysem Solca.
- Czy wiadomo Pani dlaczego dotychczasowy sołtys Jan Gröhlich zrezygnował w
czasie trwania kadencji z pełnienia funkcji?
- Pan Gröhlich złożył rezygnację ponieważ
otworzył własną firmę i uznał, że nie jest
w stanie nadal pełnić w sposób zadowalający funkcji sołtysa.
- Jak to się stało, że to właśnie Pani została
sołtysem, mieszkając w Solcu z rodziną
dopiero od kilkunastu miesięcy?
- W Solcu mieszkamy od półtora roku,
zamieszkaliśmy w domu byłej pani sołtys Kozubek i mieszkańcy uznali widocznie, że nadal w tym domu powinien mieszkać nowy sołtys wsi. Wyborem byłam bardzo zaskoczona.

drogi w trzech etapach. Sprawy te uzgadniał mój poprzednik na stanowisku sołtysa.
Jak dotychczas okazuje się, że na ten cel brak
środków finansowych.
Wiele zadań moglibyśmy zrealizować gdyby
były na te cele fundusze.

- Wiele budynków komunalnych
w naszym mieście wymaga remontów
i modernizacji. W miarę możliwości
prace te będą sukcesywnie wykonywane.
Dużym wyzwaniem jest także kontynuacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w Białej. To bardzo kosztowne zadanie.

- Ale posiadacie w swojej dyspozycji fundusz sołecki?
- Jesteśmy małą miejscowością, dysponujemy
więc niewielkimi środkami. Tegoroczny fundusz przeznaczymy na postawienie tablicy
informacyjnej, a także na zakup dodatkowego
wyposażenia do naszej świetlicy.

Wdrożenie nowych zasad odbioru
nieczystości stałych będzie kolejnym
wyzwaniem dla gminy.

- Z tego o czym rozmawialiśmy wynika,
że jest Pani raczej optymistką w sprawie
dalszego pomyślnego rozwoju gminy?
- Powiem inaczej, jestem umiarkowaną optymistką, gdyby było inaczej
nie odważyłabym się podjąć nowych
wyzwań i obowiązków na stanowisku
wiceburmistrza gminy.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: R.Nowak

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: R.Nowak

Rodzinne tradycje

- Jakie inne najważniejsze zadania
wymagające nakładów z zewnątrz będą
możliwe do realizacji w tym roku na
terenie naszej gminy?

- To niełatwe zadanie i budzące pewne
kontrowersje wśród mieszkańców, ale
gmina zobowiązana jest do wdrożenia
nowych zasad ich wywozu. Będzie to
również od nas, pracowników Urzędu
Miejskiego wymagało wiele dodatkowych
działań organizacyjnych.

- Mąż pracuje za granicą, wychowuje pani
dwoje nieletnich dzieci, nie będzie chyba
łatwo poświęcać wolny czas na prace związane z pełnieniem powierzonej funkcji?
- Liczę jednak na pomoc i wsparcie ze strony
męża oraz mieszkańców wsi. Bez tej pomocy
nie byłabym w stanie sprostać oczekiwaniom ludzi. Najważniejsza jest dobra organizacja pracy. Cieszy mnie również to, że
wielu mieszkańców wsi jest zaangażowanych w jej rozwój.
- Jaką miejscowością jest zatem Solec?
- Zadbaną, mamy w nasze wsi rycerzy Joannitów, zbrojownię oraz Centrum Aktywności Wiejskiej. To cieszy.
- Liczy Pani również zapewne na dobrą
współpracę z soleckim proboszczem?
- To prawda, nasz ksiądz proboszcz jest bardzo zaangażowany w rozwój wsi. Wykonał
wiele prac wokół kościoła, dba o nasz parafialny cmentarz. Wierzę, że współpraca między nami przyniesie wymierne efekty.
- Jakie jest Pani stanowisko w sprawie
zamierzonej budowy farm wiatrowych?
- W tych sprawach zachowuję neutralność
i nie chcę się wypowiadać. Każdy mieszkaniec ma prawo mieć swoje zdanie w tych
kwestiach.
- Czy będzie Pani ubiegała się w kolejnej
kadencji o pełnienie nadal funkcji sołtysa?
- Na tym etapie za wcześnie o tym mówić.
Mogę tylko powiedzieć, że dam z siebie
wszystko, aby nasza wieś nadal rozwijała
się, przejawiała dużą aktywność.

Rozmowa z Beatą Czaja
– sołtysem Józefowa
- Dotychczasowym długoletnim sołtysem
wsi był Pani teść Walter Czaja, czy wahała
się Pani przed przyjęciem tej funkcji?
- Część mieszkańców zaproponowała mi
objęcie funkcji sołtysa w Józefowie. Zgodziłam się, chociaż zdaję sobie sprawę, że będę
oceniana przez pryzmat dokonań mojego
teścia. Mogę jednak zapewnić, że dołożę
wszelkich starań, aby jak najlepiej działać
z myślą o wszystkich mieszkańcach naszej
miejscowości.
- Od lat remontu wymaga droga i chodniki we wsi. Jakie są szanse, że zostanie
on przeprowadzony?
- Starostwo Powiatowe obiecało remont

- Jakie zadania są w dalszych planach?
- Myślimy o postawienie nowego ogrodzenia przy świetlicy, a także utwardzenie placu
przed naszą remizą strażacką. To zadanie zrealizujemy wspólnie z kołem Odnowy Wsi w
naszej miejscowości.
- To zapewne oznacza, że liczy Pani na efektywną współpracę z Zarządem Odnowy Wsi?
- Wspólnie możemy zrobić znacznie więcej
niż działając oddzielnie. Cieszy nas aktywność członków Odnowy.
- Liczy Pani również w podejmowaniu
kolejnych planów na pomoc mieszkańców?
- Liczę na to, bo bez aktywności, wspólnego
działania z mieszkańcami niewiele mogłabym zrobić.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: R.Nowak
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Śluby
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Aneta Weniger
z Pogórza

i Krystian Nowotny
z Rzymkowic
– ślub 09.02.2013 r.
w Białej

Kamila Bocheńska
z Pogórza

i Kamil Wilczyński
z Krobusza
– ślub 09.02.2013 r.
w Pogórzu

Złote gody
Julia i Piotr
Piotrowscy

zam. Biała, ślub:
09.02.1963 r.

Małgorzata i Teodor
Schneider
zam. Biała, ślub:
23.02.1963 r.

Ferie zimowe
tym roku w Akcji „Ferie
W
Zimowe 2013 z Gminnym
Centrum Kultury” uczestniczyło
bardzo wielu chętnych.

Na bogatą ofertę wycieczek i zajęć
podczas dni wolnych od szkoły dzieciaki
z pewnością nie mogły narzekać. Niewątpliwie największym zainteresowaniem
najmłodszych cieszyły się wyjazdy zagraniczne na tereny sportowo rekreacyjne
w Czechach, zorganizowane w ramach
projektu „Aktywne Pogranicze”. To wyjazd
na narty do Jesenika, na lodowisko oraz na
basen do Bruntala. Te malownicze, górskie
tereny w tym roku obfitowały w biały
puch, który jest nieodzownym elementem zimowego szaleństwa. „Najbardziej
podobał mi się wyjazd na narty do Czech.
Mieliśmy instruktora, który nie tylko uczył
nas jeździć na nartach, ale także wymyślał
wiele ciekawych zabaw na śniegu, było
bardzo ciekawie. Poza tym piękne widoki
przykuwały spojrzenia wszystkich”- o swoich
wrażeniach opowiada Wanessa z Grabiny.
W ofercie znalazły się także wycieczki do
kina Helios w Opolu na film: „Zambezia”
oraz „Ralph – Demolka” z obowiązkowym

punktem programu, czyli
przystankiem
w Mc’Donaldzie.
Najmłodsi mogli również obejrzeć
przedstawienie teatralne pt. „Królowa
Śniegu”, krakowskiej grupy Art-Re. Aktorzy
wystawili spektakl w GCK oraz w dwóch
świetlicach środowiskowych: Radostyni
i Chrzelicach. Przedstawienia grupy Art- Re
cieszą się zawsze sporą popularnością wśród
dzieciaków, ponieważ są interaktywne.
Uczestnicy mają możliwość wystąpienia
wraz z aktorami na scenie i tym samym
współtworzenia sztuki.
Dopełnieniem akcji były organizowane
w GCK zajęcia plastyczne oraz teatralne
dla dzieci oraz warsztaty Klaunady i cyrku,
które rozbudziły wyobraźnię niejednego
malucha.
Mroźna aura i śnieg towarzyszyły
feriom, zwłaszcza w pierwszym tygodniu
ich trwania. Jednak dwutygodniowy okres
wypoczynku szybko dobiegł końca i nie
pozostaje nic innego, jak pełni zapału
i nowej energii powrócić do obowiązków
szkolnych.
Martyna Mielnik

w Olbrachcicach
stycznia 2013 roku o go31
dzinie 15 w Świetlicy Środowiskowej w Olbrachcicach

odbył się bal przebierańców dla
najmłodszych mieszkańców wioski.
Na pociechy czekał poczęstunek oraz gry
i zabawy w rytmie najnowszych przebojów.
Wężykom i kółkom nie było końca a na parkiecie oprócz kowboja, pirata i Czerwonego Kapturka można było spotkać prawdziwego króla
i żołnierza! Trzeba przyznać,że pomysłowość
mam nie zna granic. Kolorowe stroje dopełnił
szalony makijaż. Dzięki farbkom do malowania twarzy oblicza dzieci zmieniły się w prawdziwe arcydzieła, a uśmiechy były jeszcze szersze.

Dla opiekunów przygotowano ciasto i kawę.
Bal przebierańców to nie jedyna atrakcja. Świetlica Środowiskowa 3 razy w tygodniu zapraszała dzieci do wspólnej zabawy
poprzez naukę. Doświadczenia i eksperymenty w lekkiej formie umiliły czas podczas długich zimowych dni i zapewniły porcję ciekawych informacji. Podczas spotkań
można było na przykład dowiedzieć się jak
za pomocą sznurka i soli wyłowić kostkę
lodu z wody. Wspólne rysowanie oraz wykonywanie prac technicznych nie tylko wypełniło czas dzieci,ale również ich mam, które
dzięki spotkaniom integrowały się i inicjowały kolejne imprezy
Sara Hanko
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Zebrania w sołectwach gminy Biała 2013
Czartowice – 26.01.
W spotkaniu uczestniczyło 8 mieszkańców. W sprawie związanej z proponowaną
ceną dotyczącą gospodarki odpadami, nikt
nie wyraził sprzeciwu.

W ramach funduszu sołeckiego, w 2012
roku za kwotę ok 7,5 tys. zł została przebudowana droga gminna.

Olbrachcice – 22.01.

Po burzliwych dyskusjach mieszkańcy nie
zaakceptowali propozycji burmistrza dotyczącej wywozu odpadów, a dokładniej jej ceny.
Mieszkańcy wyraźnie dali do zrozumienia,
że proponowana cena 11 zł od osoby za miesiąc, za wywóz odpadów, jest za wysoka w
stosunku do cen w innych gminach.
W 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego,
za kwotę 12.700 zł + 8. 676 zł- z Inicjatywy
Lokalnej- rozbudowany został plac zabaw. Z
własnych środków zakupiono betoniarkę ciągnikową. Za pieniądze z wynajmu betoniarki,
postawiono krawężniki na placu zabaw oraz
zakupiono prezenty dla dzieci na Mikołajki.
W 2013 r., za pieniądze z funduszu sołeckiego, planowany jest zakup dwóch kontenerów/szatni na boisko. Z Inicjatywy Lokalnej, za kwotę 5 tys. zł zostanie wybudowany
nowy piec kuchenny w remizie.
Mieszkańcy zwrócili uwagę na sprawę
miejscowego mostu, który wymaga remontu.

W zebraniu uczestniczył także kierownik posterunku policji w Białej, asp. Andrzej
Bania oraz dzielnicowy sierż. sztab. Arkadiusz Krupiński. Omawiali sprawę związaną z kradzieżą metali kolorowych, w tym
powtarzającą się kradzież przewodu linii
telefonicznej na trasie Biała-Olbrachcice.
Na dzień dzisiejszy straty te szacuje się na
ok. 10 tys. zł. Nakłaniali mieszkańców, aby
ci zwracali baczniejszą uwagę na przejeżdżające lub stojące na poboczach samochody.
Każdy, kto będzie posiadał jakieś informacje
na ten temat proszony jest o kontakt z miejscową policją. Policjanci również skupili się
na sprawie nieustannych wypadków, w tym
śmiertelnych, na pobliskiej obwodnicy. Dla
poprawienia bezpieczeństwa zostało postawione oznakowanie świetlne. Wprowadzone
zostaną także znaki stopniowania prędkości
przed skrzyżowaniem.

Browiniec Polski – 05.02.
W zebraniu uczestniczyło 10 mieszkańców. Nie wyrażono sprzeciwu w sprawie
dotyczącej ceny za wywóz odpadów.
W 2012 roku, w ramach funduszu
sołeckiego za kwotę ok. 7 tys. zł. zakupiono
kamień na polną drogę. Sporządzono
także dokumentację na dach remizy
strażackiej oraz zakupiono 3 gaśnice.
Na spotkaniu ze strony mieszkanki

padło pytanie o możliwość założenia
przydomowej oczyszczalni ścieków
i o ewentualne dofinansowanie na ten
cel. Burmistrz na propozycję odpowiedział twierdząco, ponieważ we wsi nie
jest planowana kanalizacja sanitarna,
jednak na obecną chwilę pozyskanie
dofinansowania z budżetu gminy jest
niemożliwe.

Wilków – 25.01.
Mieszkańcy zaakceptowali propozycję
dotyczącą gospodarki odpadami i jej ceny.
W 2012 r., w ramach funduszu sołeckiego,
za kwotę ok. 9 tys. zł, zakupiono kamień
i wybrukowaną nim drogę, tzw. „hulicę”,
prowadzącą do Golczowic - przywracając
w ten sposób jej XVII- wieczny wygląd.
Głównym problemem, z którym borykają się mieszkańcy wsi jest stara kanalizacja burzowa. Kratki ściekowe są usytuowane
w złych miejscach, w związku z tym woda
deszczowa, lejąca się strumieniami w dół wsi,
podmywa wiele tamtejszych gospodarstw.
„Kanalizacja robiona była na początku
lat 70-tych. Rury są już stare i nie spełniają swojej funkcji, podobnie kratki ście-

kowe, które są źle postawione, woda przecież nie płynie w górę, lecz w dół”- skarżą
się mieszkańcy wsi.
Burmistrz stwierdził, że mimo, iż odwodnienie Wilkowa nie jest takie proste, jak
mogłoby się wydawać, ponieważ nie sprzyja
temu ukształtowanie terenu, to wspólnymi
siłami, łącząc w przyszłości środki z funduszu
sołeckiego wsi i budżetu gminy, rozwiąże się
ten problem. „Nie możemy patrzeć tylko na
estetykę miejscowości, gospodarując fundusze sołeckie, ale także na istotne problemy, typu remont drogi czy kanalizacji- wtedy, wspólnymi siłami da się osiągnąć wiele”- zaapelował do mieszkańców
Arnold Hindera.

Chrzelice – 07.02.
Temat związany z gospodarką odpadami i proponowana cena za ich
wywóz wywołała burzliwą reakcję wśród
mieszkańców. Padło wiele pytań, a nawet
oskarżających komentarzy. Burmistrz
starał się wszystko wyjaśnić, jednak
mieszkańców nie do końca satysfakcjonuje
proponowane rozwiązanie i cena. Nikt
jednak nie wyszedł z inną propozycją.
W 2012 roku, w ramach funduszu
sołeckiego, została wyremontowana
remiza strażacka- ok 3 tys. zł (etap II),
naprawiono ogrodzenie przy Wiejskim
Centrum Integracyjnym- ok. 1,800 zł
oraz zmodernizowano i wyremontowano
obiekt WCI (etap I)- 15 tys. + 2 tys.
dofinansowanie z gminy.
Na zebraniu pani sołtys przedstawiła
zadania, które zostały zrealizowane
przez radę sołecką w 2012 roku, a także,
przytaczając paragrafy, odniosła się do

właścicieli psów, które biegają poza
ogrodzeniem, narażając innych na
szkody. Niestety, problem ten występuje
w wielu wsiach naszej gminy. Dzieci idące
rano na przystanek czy po południu do
świetlicy, niejednokrotnie natykają się
na psy biegające po ulicach. Powinniśmy
zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności
za posiadanie zwierzęcia i ewentualnych sankcji za nieodpowiednie z nim
postępowanie; Art. 77. KW: „Kto nie
zachowuje zwykłych lub nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia, podlega karze grzywny do
250 złotych albo karze nagany”.
Mieszkańcy poruszyli również temat
remontu drogi, posypały się wręcz
oskarżenia w stronę burmistrza, który
tłumaczył się, że droga ta ma szansę
uzyskać dotację unijną. Na tą chwilę jej
remont planowany jest na rok 2015.
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Grabina – 14.02.
W minionym roku 5.000 zł z funduszu
sołeckiego przeznaczono na remont samochodu strażackiego, ponad 10 tys.zł na
I etap budowy boiska sportowego m.in. na
opracowanie dokumentacji, wywóz ziemi
i kamienia, zakup ziemi i jej rozplantowanie i zakup trawy.
W 2013 r. 4.000 zł przeznaczonych zostanie
na zakup kamienia do drogi polne, 1 tys. zł na
zakończenie prac przy pomniku mieszkań-

W minionym roku (tj. 2012) ze środków
funduszu sołeckiego dofinansowano częściowo budowę nowej nawierzchni na drodze powiatowej, zakupiono dwie siatki na
boisko sportowe, dofinansowano zorganizowanie festynu dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka oraz zakupiono cztery przyczepy
kamienia na utwardzenie dróg polnych. W
ramach tegorocznego funduszu część środków przeznaczonych zostanie na upiększenie wsi. Sfinansowany zostanie z tych środ-

ków projekt budowy na terenie boiska sportowego dwóch zadaszonych wiat i siłowni na
świeżym powietrzu, grilla, wyłożenie terenu
pod wiatami kostką brukową.
Burmistrz A. Hindera poinformował, że w
tym roku szkolnym do szkoły podstawowej
w Gostomi zapisano sześcioro dzieci. Wskazane byłoby, aby rodzice kolejnych dwojga
dzieci zdecydowali się na ich uczęszczanie
do miejscowej szkoły, aby mogła ona nadal
funkcjonować.

Laskowiec – 12.02.
Fundusz sołecki w 2012 r. został przeznaczony na dokończenie remontu Sali
świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu na
wyposażenie przyszłego boiska sportowego. Sołectwo złożyło do Urzędu Marszałkowskiego projekt na dofinansowanie
budowy boiska pełnowymiarowego do
siatkówki, zakupu bramek do gry w piłkę
ręczną i jednej tablicy do gry w koszy-

ców poległych w obu wojnach światowych.
Prawie 5 tys. zł przewidziano na wykonanie
II etapu budowy boiska do piłki nożnej i siatkówki, 2 tys.zł na zagospodarowanie terenu
wokół budynku świetlicy, 2 tys.zł na zakup
strojów ludowych i 1.500 zł za zakup płytek
ceramicznych i ich montaż w garażu OSP.
Wskazano m.in. w dyskusji na problem związany z wałęsającymi się po wsi psami, które
odchodami zanieczyszczają teren publiczny.

kówkę. Budowa boisk kosztem 30 tys. zł.
Będzie realizowana w 2014 r. Na ten cel
z tegorocznego funduszu sołeckiego przeznaczy się 2.000 zł. – wykonanie prac ziemnych. 4 tys. zł. przeznaczonych zostanie na
remont dachu budynku w którym znajduje
się świetlica. Sołectwo liczy na wsparcie
tego działania na pomoc ze strony bialskiego Urzędu Miejskiego.

Miłowice – 15.02.
W ramach ubiegłorocznego funduszu sołeckiego zakupiony został sprzęt na plac zabaw
dla dzieci. Tegoroczny fundusz zostanie prze-

znaczony na modernizację świetlicy wiejskiej i
urządzenie drugiej sali oraz kotłowni w byłym
garażu OSP przylegającym do świetlicy.

Śmicz

Kolnowice – 12.02.
Ubiegłoroczny fundusz sołecki został przeznaczony na wymianę dziesięciu okien w świetlicy wiejskiej. W 2013 r. planuje się zakup

kosiarki i ławek biesiadnych. Burmistrz Arnold
Hindera podziękował mieszkańcom za ich
aktywność w działaniach na rzecz sołectwa.

W ramach środków z funduszu sołeckiego
w 2012 r. wykonano: obsadzenie części skarpy
roślinami ozdobnymi – 6.000 zł., dofinansowanie pikniku rodzinnego – 1.800 zł., konserwacja traktorka - kosiarki – 1.500 zł., obsadzenie drzewkami boiska sportowego 2.000 zł.
W 2013 r. 7.000 zł przeznaczonych zostanie na obsadzenie krzewami ozdobnymi części skarpy przy wjeździe do Śmicza, na finan-

sowanie zakupu rur przeznaczono 5.000 zł.
Część środków z tego funduszu zostanie
przeznaczonych na dofinansowanie pikniku
rodzinnego (1.000 zł) i na wkład własny do
dotacji w ramach wniosku inicjatywy lokalnej na zorganizowanie w lipcu w ramach 790
rocznicy istnienia Śmicza spotkania byłych
i obecnych mieszkańców wsi.

opracowanie: M. Mielnik, R. Nowak
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Sportowe ferie
W czasie tegorocznych ferii nie zapomniano również o osobach, które preferują
aktywny wypoczynek. Dla nich to zorganizowano zawody w najpopularniejszych
dyscyplinach. Rekordową obsadę miał
turniej tenisa stołowego, aż dwudziestu
ośmiu zawodników przystąpiło do rywalizacji. Dwustopniowe eliminacje wyłoniły
trzech finalistów którzy walczyli o główne
trofeum. Mistrzem został Rafael Smiatek
(Olbrachcice) pokonując kolejno Denisa
Wistubę (Miłowice) 2:1 i w takim samym
stosunku Tomasza Augustyna (Radostynia).
Drugie miejsce wywalczył Tomek, który
odprawił z kwitkiem Denisa (2:0)
Piłkarze w kilku kategoriach wiekowych rywalizowali w hali przy Szkole
Podstawowej w Łączniku. Na pierwszy
ogień poszli uczniowie podstawówek.
Tutaj najlepsza była reprezentacja
szkoły w Łączniku prowadzona przez
Dariusza Nowickiego, drugie miejsce
przypadło „Orłom” z Białej (opiekun
Ryszard Bryłka) a trzecie „Złotym
dziewczynom” z Łącznika (opiekun Anna
Lewandowska). W zmaganiach gimnazjalistów wystartowały cztery drużyny,
tutaj najlepsza była pierwsza drużyna
Gimnazjum w Łączniku. Kolejne miejsca

przypadły drużynie „Amelinium”(Biała),
„Gwiazdeczkom”(Biała) i Łącznik II.
Składy najlepszych drużyn.
SP Łącznik: Michał Kołek, Dawid
Rozpleszcz, Jakub Fluder, Kamil Suchy,
Bartek Michna, Mariusz Giner, Dawid
Wien, Tomasz Licznar.
Gimnazjum Łącznik I : Piotr Trinczek,
Przemek Jakwert, Patryk Uliczka, Michał
Szulc, Denis Kołek, Rafał Dziony
Na zakończenie ferii zimowych
zorganizowano turniej dla trampkarzy
z naszej gminy którzy uczestniczą w
rozgrywkach związkowych. Pięć drużyn
grało systemem „każdy z każdym”. Z
kompletem punktów zawody wygrała
Polonia Biała.
Końcowa klasyfikacja:
1. Biała 12 15:2
2. Pogórze 7 9:3
3. Chrzelice 4 5:11
4. Ligota Bialska 3 1:6
5. Olbrachcice 1 5:12
Skład zwycięskiej drużyny: Kamil Puchała,
Fabian Lorenz, Maksymilian Dębski,
Dawid Salink, Michał Mierzwa, Marek
Bajorek, Sebastian Martyniuk.
Dla najlepszych były puchary oraz
jk
sprzęt sportowy

KRONIKA POLICYJNA

Decyzja o uznaniu za
obywatela polskiego
Artak Babajan (36 lat), urodzony
8 lipca 1977 r. w Erewaniu, syn
Aleksandra i Sedy, przyjechał z
Armenii. Dotychczas mieszkał w
Józefowie, obecnie w Prudniku.
Artur Babajan (14 lat), urodzony 26
lipca 1999 r. w Prudniku, syn Artaka i
Tetyany.
Pan Artak Babajan przyjechał do Polski
w 1993 r. wraz z rodzicami i rodzeństwem.
W 1998 r. zawarł związek małżeński z
obywatelką Ukrainy panią Tetyaną Giglyuk,
a rok później urodził się ich syn Artur.

Przez wiele lat prowadził działalność
gospodarczą. Obecnie zatrudniony jest
w firmie Kariny Kostruch „Karina” na
stanowisku kierownika ds. zarządzania flotą.
Syn Artur jest uczniem I klasy Gimnazjum
w Prudniku.
Pan Artak ubiegał się już o nadanie
obywatelstwa polskiego. Postanowieniem z
21 lipca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej odmówił mu nadania obywatelstwa
polskiego.
Ojciec oraz rodzeństwo pana Artaka
decyzją Wojewody Opolskiego zostali
uznani za obywateli polskich (ojciec i brat
w 2006 r., a siostra w 2012 r.).

Wspomnienia o Teodorze
Pamiętam jak Teodor Olszynka w latach
siedemdziesiątych obejmował gospodarstwo. Systematycznie rozbudowywał je,
zwiększał areał gruntów rolnych. Byłem
świadkiem kiedy budował nowy dom,
chlewnię i wiaty. Pamiętam też kiedy
pojawiały się w gospodarstwie nowe
maszyny – ciągniki, kombajny. Inne
urządzenia do uprawy i zbiorów plonów.

Ciężko pracował budując nowoczesne
gospodarstwo. Doczekał się następcy
i wnuków. Nie dane było jemu jednak
cieszyć się nadal owocami swojej pracy.
Odszedł od nas gospodarz wzorowy.
Pożegnaliśmy Teodora Olszynkę człowieka
prawego i uczciwego.
Cześć jego pamięci!
Witold Hreczaniuk

Epitafium
Teodorowi Olszynce poświęcam

Od listopada 2012 r. nie zamieszczaliśmy na łamach naszej gazety
-kroniki policyjnej, dlatego w
obecnym wydaniu podajemy
wydarzenia jakie zaistniały na
terenie miasta i gminy w okresie
prawie ostatnich czterech miesięcy.
• 17.11.12 r. 70-letni sprawca dokonał podrobienia podpisu na umowie sprzedaży kredytowej.
• 18 11.12 w Śmiczu złodziej z otwartego pomieszczenia garażowego skradł piły spalinowe wartości 500 zł.
• 18.11. z otwartego pomieszczenia warsztatowego w Białej skradziono elektronarzędzia
wartości 4.500 zł.
• 20.11. sprawca dokonał podrobienia podpisu na
umowie usług telekomunikacyjnych.
• 19.11. w Solcu ujawniono skradzioną na terenie
Niemiec przyczepę samochodową.
• 21.11. w Białej skradzione zostały z niezamieszkałego budynku mieszkalnego przedmioty umeblowania mieszkania i sprzęt AGD wartości 40 tys. zł.
• 21.11. w Łączniku miało miejsce włamanie do
samochodu volkswagen transporter skąd skradziono elektronarzędzia wartości 20.000 zł.
• 30.11. na trasie Biała - Olbrachcice skradziono
napowietrzną linię telefoniczną wartości 8.000 zł.
• 03.12. 55-letni sprawca w Białej znęcał się fizycznie i psychicznie nad rodziną.
• na trasie Biała – Olbrachcice doszło do
kolejnej kradzieży napowietrznej linii telefonicznej wartości 9.000 zł.
• 20.12. w Gostomi dwóch nieletnich sprawców
(14 i 16 lat) z otwartego budynku skradło biżuterię wartości 6.800 zł.
• 22.12. złodziej włamał się do remontowanego
budynku mieszkalnego w Gostomi skąd skradł
materiały budowane wartości 6.000 zł.
• 23.12. w Białej włamano się do samochodu
volkswagen polo skąd skradziono akumulator
wartości 150 zł.
• W nocy z 24 na 25.12. w Białej uszkodzone

zostały karoserie dwóch pojazdów – volkswagena passata i renault laguna.
• 27.12. na trasie Pogórze – Stara Jamka sprawca
lat 71 spowodował wypadek drogowy, w wyniku
którego jedna osoba doznała obrażeń ciała.
• 28.12. w Łączniku uszkodzony został baner
reklamowy. Straty – 500 zł.
• 31.12. w Śmiczu po włamaniu się do niezamieszkałego budynku sprawca skradł różne przedmioty
wyposażenia, w szczególności przedmioty umeblowania wartości 10.000 zł.
• 10.01.2013 r. po raz trzeci w czwartym kwartale 2012 r. miła miejsce kradzież napowietrznej
linii telefonicznej wartości 9.800 zł.
• 16.01. 28-letni sprawca groził pozbawieniem
życia mieszkance Białej.
• 24.01. w Grabinie nastąpił zgon 57-letniego
mieszkańca tej miejscowości.
• 01.02. włamano się w Białej do samochodu volkswagen golf z którego skradziono radioodtwarzacz wartości 200 zł.
• 03.02. na stacji paliw w Białej skradziono olej
napędowy. Straty wyceniono na 346 zł.
• 03.02. w markecie Biedronka w Białej skradzione zostały kosmetyki i artykuły spożywcze wartości 285 zł.
• w okresie od 5 do 7.02. w Gostomi złodziej
po włamaniu skradł z garażu urządzenia spawalnicze i elektronarzędzia wartości 2.000 zł.
• 09.02. w Nowej Wsi sprawca podpalił stóg słomy. Wartość strat na szkodę właściciela wyniosła ok. 1.500 zł.
• W okresie od 1.11.2012 r. do 10.02.
2013 r. zatrzymano siedem osób kierujących
rowerami po drogach publicznych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. I tak: 2.11.2012 r. w
Chrzelicach (sprawca 20 lat), 28.11. w Łączniku (54
lata), 1.12. w Chrzelicach (49 lat), 4.12. w Chrzelicach (39 lat), 5.12. w Łączniku (65 lat), 6.12. na
trasie Górka Prudnicka – Ligota Bialska (54 lata),
11.01. w Łączniku (44 lata). Zatrzymano również
dwóch kierowców samochodów poruszających się
po drogach publicznych po spożyciu alkoholu –
1.01. w Kobuszu (21 lat) i 5.02. w Białej (42 lata).

Na grobem Teodora milczeliśmy wszyscy
Dojrzałego życia trudno nie żałować
Odszedł od nas człowiek prawdziwy gospodarz
Co nie szczędził sił by przyszłość budować.
W krótkim życiu splatały się drogi
Moje z Teodorem poprzez jego ojca
Losy go rzuciły w odległe krainy
Otarł się o śmierć lecz pogodnym został.
Nad grobem Teodora nie płaczcie gospodarze
Choć on swoją pracą przykład dawał wiosce
A teraz dla Pana zasiewa zagony
Aby chleba w niebie starczyło dla wszystkich.

Nad grobem Teodora nie płaczcie sąsiedzi
raczej pacierz wznieście tu za jego duszę
A on będzie czuwał by było spokojnie
I dzieci nam rosły jako pierwej było.
Nad grobem Teodora nie płacz rodzino
Łzy tu nie pomogą taka Boska wola
Teodor żył godnie odchodzi w pokoju
Kiedyś się spotkamy lecz jeszcze nie teraz.
Witold Hreczaniuk

Odeszli

Lucja Loch ur. 1925 r. zm. 20.01.2013 r. zam. Górka Prudnicka
Roman Szymański ur. 1955 r. zm. 24.01.2013 r. zam. Grabina
Maria Hikawczuk ur. 1941 r. zm. 27.01.2013 r. zam. Biała
Janina Emerle ur. 1934 r. zm. 29.01.2013 r. zam. Biała
Kurt Hellfeier ur. 1942 r. zm. 03.02.2013 r. zam. Łącznik
Maria Toszke ur. 1932 r. zm. 06.02.2013 r. zam. Śmicz

Sąsiadom, przyjaciołom i znajomym
oraz wszystkim, którzy okazali współczucie
z powodu śmierci oraz uczestniczyli
w ostatniej drodze
śp. Janiny Emerle
słowa wdzięczności i podziękowania
składają Mąż i Syn z Rodziną
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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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Uwaga Mieszkańcy!
Pamiętajmy o rozwiązywaniu umów z przedsiębiorcą
na odbiór odpadów komunalnych
Informujemy, że każdy właściciel
czy zarządca nieruchomości musi
pamiętać o rozwiązaniu umowy
na odbiór odpadów komunalnych
z firmą wywozową. Rozwiązanie
umowy musi nastąpić z odpowiednim
wyprzedzeniem – tak aby wygasła
ona z dniem 30 czerwca 2013 r.
W przeciwnym wypadku może
zdarzyć się tak, że od 1 lipca 2013
r właściciel obowiązany będzie
do płacenia za wywóz śmieci
firmie wywozowej – na podstawie
umowy, oraz gminie – w wysokości
wskazanej w deklaracji. Aby uniknąć
płacenia dwa razy za to samo właściciel nieruchomości zamieszkałej
powinien wypowiedzieć umowę z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Chodzi o uniknięcie sytuacji, w
której przez brak zachowania odpowiedniego terminu wypowiedzenia
powstanie obowiązek płacenia
za wywóz śmieci gminie i przedsiębiorcy z którym ma się zawartą
umowę. Jeśli umowa jest zawarta
na czas nieokreślony i jest w niej
określony termin wypowiedzenia
umowy, wystarczy zachować ten
termin, po którym umowa wygaśnie.
Trzeba jednak pamiętać o zapisach
w umowie, które mogą dodatkowo
określać sposób wypowiadania
umowy, np. na koniec miesiąca,
kwartału, roku. Jeśli umowa została
podpisana na czas nieokreślony, bez
określonego terminu wypowiedzenia,
to wygasa ona niezwłocznie po jej

wypowiedzeniu zgodnie z art. 365.1
kodeksu cywilnego (w przypadku
tego typu umowy można wskazać
konkretną datę, po której umowa
przestanie obowiązywać)
Ustawa o porządku i czystości
w gminach nie reguluje kwestii
rozwiązania umowy z dotychczasowym odbiorcą śmieci, ani sposobu
wypowiedzenia umowy, uznając
ją za problem cywilnoprawny,
zgodnie z kodeksem cywilnym.
Gmina nie może wypowiedzieć
umowy zawartej przez właściciela
nieruchomości, bo nie jest jej stroną.
Może to uczynić jedynie właściciel
nieruchomości zamieszkałej, który
jest stroną umowy.
Umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości NIE WYGASNĄ
automatycznie z dniem 30 czerwca
2013 r., a więc trzeba je będzie
wypowiedzieć (co może uczynić
tylko strona umowy – właściciel
lub firma wywozowa).
W przypadku nieruchomości
niezamieszkałej, nieobjętej systemem gminnym, właściciel nie
będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnym na rzecz
gminy. W konsekwencji nie powinien
wypowiadać zawartej umowy lub
jeżeli wygaśnie, powinien zawrzeć
umowę bezpośrednio z gminną
jednostką organizacyjną bądź innym
przedsiębiorcą odbierającym odpady
komunalne.

…………………………………………….

dnia …………………

(imię i nazwisko)

…………………………………………….
…………………………………………….
(adres zamieszkania)

…………………………………………….
…………………………………………….
(nazwa i adres firmy wywozowej)

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY
Proszę o rozwiązanie umowy na wywóz nieczystości stałych z dnia
…………………………… z posesji położonej w …………………………..

przy ul. ……………………………… z zachowaniem 3-miesięcznego
okresu wypowiedzenia określonego w zawartej umowie.
3-miesięczny okres wypowiedzenia biegnie od dnia 1 kwietnia 2013 r.
…………………………………………….
(czytelny podpis osoby uprawnionej)

Gminne Centrum
Kultury
w Białej
zaprasza na warsztaty
kroszonkarskie
w dniach
6, 13 i 20 marca 2013 r.
o godz. 1630
Zajęcia prowadzić będzie pani Iwona Pisarczyk

