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Koncert noworocznyXXI finał WOŚP

Dzień Seniora
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Tradycją stało się już, że 
nowy rok kalendarzowy 

w naszej gminie inaugurowany 
jest niezwykłym koncertem 
organizowanym przez Gminne 
Centrum Kultury. Tak też stało 
się tym razem. 

 13 stycznia sala widowiskowa Urzędu 
Miejskiego była wypełniona po same 
brzegi. Artyści, biorący udział w  tym 
wyjątkowym przedsięwzięciu, po raz 
kolejny zaskoczyli wszystkich swoim 
talentem oraz zamiłowaniem do muzyki 
i tańca. Orkiestra Reprezentacyjna Eu-
roregionu Pradziad pod batutą Andrzeja 
Weinkopfa i Tomáŝa Uhliřa wzbudziła 
podziw publiczności, która żywo reagowała 
na dźwięki muzyki, niejednokrotnie 
uczestnicząc w wykonywanych utworach. 
Wysłuchane przez zgromadzonych w sali 
widzów aranżacje znanych wszystkim 
kompozycji, m.in. Johanna Straussa 
czy Wojciecha Kilara wywołały fale 
pozytywnych emocji. Z  uznaniem 
gości spotkały się również występy 
solistów oraz układy taneczne Studia 
Tańca Adamant pod kierownictwem 
Aleksandry Hindery. Zaprezentowany 

Już po raz XXI w styczniu zagrała 
Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy. Od samego początku kwesta na 
WOŚP prowadzona jest w Gminnym Cen-
trum Kultury w Białej. Po raz piąty bialski 
sztab obejmuje zbiórką pieniędzy nie tylko 
teren bialskiej gminy, ale również dzięki ini-
cjatywie mieszkanki Białej Joanny Baran, 
pracownicy GOK w Głogówku, również 
teren głogóweckiej gminy. W tegorocznej 

kweście uczestniczyło na terenie obu sąsied-
nich gmin 38 wolontariuszy. Zebrano ogó-
łem 15.701,87 zł. Po raz pierwszy od czasu 
prowadzenia akcji charytatywnej zbiórki 
w ramach WOŚP doszło do nieprzyjem-
nego incydentu w Mochowie, gdzie 57-letni 
mieszkaniec odebrał kwestującym puszkę 
z pieniędzmi. Niestety nie udało się odzy-
skać skradzionej gotówki. 

(n)

przez tancerki i  towarzyszących im 
uczniów bialskiego gimnazjum polonez 
wzbudził zachwyt całej publiki. W roli 
konferansjerów znakomicie zaprezentował 
się duet - Joanna Chilińska i Joachim 
Kosz, który zabawiał widownię licznymi 
anegdotami.
 W czasie przerwy przeprowadzona 
została licytacja gadżetów na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Do licytowanych przedmiotów należały: 
znaczek WOŚP, kalendarz kieszonko-
wy i  ścienny, kubek, kostka, T-shirt, 
podkładka oraz dwie karty prepaid. 
Łączna suma wylicytowanych rzeczy 
wyniosła 691 złotych.
 Poza tym podczas popisu artystów 
uśmiechnięci wolontariusze prowadzili 
zbiórkę pieniędzy. 
 Koncert trwał ponad dwie godziny 
i nagrodzony został gromkimi brawami.
Ogromne podziękowania należą się 
wszystkim wykonawcom oraz osobom, 
które przyczyniły się do zorganizowania 
tej wspaniałej uczty muzycznej. Miejmy 
nadzieję, że kolejny rok zostanie powitany 
przez gminę Biała równie koncertowo.

Joanna Scholz
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 W minionych latach obecnej kadencji 
samorządu duży nacisk położony został 
na modernizacje i remonty dróg. 
 Na ten cel wydatkowaliśmy prawie trzy 
i pół miliona złotych, pozyskując dofinan-
sowanie w kwocie ponad miliona złotych 
Zadania w tym zakresie realizowane były 
między innymi w Śmiczu, Ogierniczu, Józe-
fowie, Wilkowie, Grabinie, Gostomi, Oto-
kach, Dębinie i Białej na odcinku ponad 
trzech kilometrów. Ponadto Zarząd Woje-
wództwa zmodernizował około ośmio-
kilometrowy odcinek drogi pomiędzy zy 
„czarnym punktem”, a lasem. Koszt tego 
przedsięwzięcia wyniósł około siedemnastu 
milionów złotych. Do zakończenia zostały 
dwa odcinki, pierwszy między „czarnym 
punktem”, a obwodnicą, drugi od obwod-
nicy do Dobroszewic w gminie Lubrza. 
Warto pamiętać również o tym,  że droga 
414 na odcinku Prudnik – Opole położona 
jest w ciągu dużego projektu komunika-
cyjnego obejmującego trasę łączącą duży 
ośrodek przemysłowy w czeskiej Ostrawie 
z dwoma ważnymi drogami ekspresowymi 
S11 do Poznania i S8 do Warszawy, biegną-
cymi nieopodal północnej granicy woje-
wództwa Opolskiego w kierunku Kępna. 
Przy dofinansowaniu z naszego budżetu 
Starostwu Powiatowemu udało się wyre-
montować bardzo zniszczony prawie trzy-
kilometrowy odcinek drogi od skrzyżowa-
nia na Grabinę do Śmicza kosztem około 
siedmiuset tysięcy złotych.
 
 Modernizacje dróg zapewne sprzyjają 
lokalizacji na tych terenach inwestycji?
 Mam nadzieję, że tak. Już dzisiaj przy 
obwodnicy Łącznika wybudowano zakład 
produkcyjny pana Andrzeja Woźniaka. 
Między obwodnicą a ulicą Opolską w Bia-
łej znajduje się firma usługowa WIKTOR, 
ciesielstwo pana Jacka Thiela, firma pani 
Wąsowicz oraz Nutrogenika – przedsię-
biorstwo innowacyjno – wdrożeniowe. 

 Drugim ważnym działaniem jest gospo-
darka mieszkaniowa.
 To bardzo kosztowne zadanie. Wraz 
z upływem czasu coraz trudniej rozwią-
zywać te problemy. Staramy się w ramach 
naszych skromnych możliwości two-
rzyć warunki dzięki którym lokatorom 
zapewnimy lepsze warunki mieszkaniowe. 
W ostatnich dwóch latach wybudowali-
śmy jeden wielorodzinny budynek miesz-

kaniowy, wyremontowaliśmy lokale przy 
ulicach Prudnickiej, Czarnej, Kościuszki, 
1-go Maja i na placu Zamkowym. Na ten 
cel przeznaczyliśmy około dwóch milio-
nów złotych. 

 Ale problemu nie udało się w szerszym 
zakresie rozwiązać?
 To prawda, generalnie kolejka oczekują-
cych na mieszkania skróciła się i to z róż-
nych powodów. Jest jeszcze grupa młodych 
małżeństw i osób które oczekują na przy-
działy mieszkań. Wychodząc naprzeciw ich 
potrzebom zakupimy od Starostwa Powia-
towego budynek po byłym ośrodku zdro-
wia przy ulicy Moniuszki w Białej, który 
zaadaptujemy na mieszkania komunalne.

 Nie mniej ważne jest na pewno zagad-
nienie poprawy warunków sanitarnych 
gminy?
 W ramach kontynuacji prac związanych 
z kanalizacją miasta Biała wybudowaliśmy 
przy ulicach Nyskiej, Prudnickiej, Czarnej, 
1-go Maja, Szkolnej, Reymonta i Oświęcim-
skiej kanalizację ściekową kosztem ponad 
siedmiuset tysięcy złotych, przy czym pozy-
skaliśmy na to zadanie kwotę 586 tysięcy zło-
tych. Prace przy budowie kolejnych odcin-
ków kanalizacji będą prowadzone nadal aż 
do pełnego zabezpieczenia miasta w kolejne 
instalacje.

 Przez wiele lat problemem były dzikie 
wysypiska. Czy sytuacja w tym zakresie 
poprawiła się?
 Prowadziliśmy działania mające na celu 
likwidację i rekultywację dzikich wysy-
pisk śmieci, co pozwoliło na utrzyma-
nie porządku, między innymi w Otokach, 
Gostomi i Chrzelicach. Na pozostałych pro-
wadzimy monitoring, co pozwala na stabi-
lizację sytuacji. Sądzę  jednak, że dopiero 
wejście w życie nowej ustawy o gospo-
darce odpadami spowoduje, że nikomu 
nie będzie się opłacało wywozić śmieci 
w miejsca  niedozwolone i problem ten 
zostanie rozwiązany.

 W zakres ochrony środowiska wcho-
dzą zagadnienia związane z  odnawial-
nymi źródłami energii, które wzbudzają 
wiele kontrowersji w lokalnej społeczno-
ści. Jak przedstawiają się zamierzenia 
w tym zakresie na terenie naszej gminy?
 Ochrona środowiska to również promo-
wanie odnawialnych źródeł energii, zarówno 
w skali makro i mikro. Generalnie oba-
wiamy się energetyki atomowej. Budowa 
elektrowni na biomasę  między innymi 
związaną z przerobem gnojownicy i resz-
tek poprodukcyjnych budzi sprzeciw mię-
dzy innymi ze względu na towarzyszący pro-
cesowi produkcji mało przyjemny zapach. 
Elektrownie fotowoltaniczne  powodują 
konieczność wyłączenia z produkcji rolni-
czej olbrzymich obszarów gruntów. O elek-
trowniach wodnych nie będę wspominał 
ze zrozumiałych względów. Alternatywą 
jest budowa elektrowni wiatrowych. Bez-
piecznych ekologicznie i nie zajmujących 
dużo miejsca, a przy tym mogą być  one 
dla gminy dodatkowym źródłem docho-
dów.  Mam nadzieję, że elektrownie wia-

trowe powstaną na naszym terenie, bo są 
one bezpieczne i ekologiczne. Wzorem wia-
traków holenderskich wykorzystują  natu-
ralny żywioł  jakim jest wiatr do produko-
wania czystej ekologicznie energii. Ener-
gia odnawialna to także systemy grzew-
cze, które funkcjonują już na naszym tere-
nie między innymi w Gminnym Centrum 
Kultury i Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Łączniku. Oprócz nich powstają 
lokalne inwestycje w gospodarstwach czy 
zakładach, które stanowią dobry początek 
dla tego rodzaju źródeł ciepła.

 Gminy ponoszą znacznie wydatki zwią-
zane z funkcjonowaniem placówek oświa-
towych. Dlaczego?
 Subwencja oświatowa nie zabezpiecza 
w pełni działalność placówek oświatowych 
w gminie. Rząd podnosi wynagrodzenia 
nauczycielom, ZNP poprzez Kartę Nauczy-
ciela trzyma się nieżyciowych często prze-
pisów, dzieci w szkołach jest coraz mniej, 
a kadra pozostaje w niezmienionym skła-
dzie. Z tym niełatwym problemem gmina 
musi radzić sobie sama. Należy pamiętać, że 
oprócz wydatków na wynagrodzenia gmina 
musi zadbać o utrzymanie i modernizację 
placówek oświatowych, stąd między innymi 
termoizolacja budynku Szkolno – Przed-
szkolnego w Łączniku kosztowała dziewięć-
dziesiąt tysięcy złotych. Budowa windy dla 
niepełnosprawnych przy gimnazjum w Bia-
łej kosztowała sto trzydzieści tysięcy zło-
tych przy niespełna pięćdziesięciotysięcz-
nym dofinansowaniu. Na remont sali gimna-
stycznej w Białej wydatkowano dwadzieścia 
pięć tysięcy złotych. Budowa placu zabaw 
w Łączniku w ramach programu „Radosna 
Szkoła” pochłonęła sto tysięcy złotych, przy 
czym połowę tej kwoty stanowiło dofinan-
sowanie ze środków zewnętrznych. 

 Gmina realizuje również zadania 
z zakresu opieki zdrowotnej. Jakie?
 Zadania te nie są bezpośrednio przy-
pisane gminie, ale zawsze interesujemy 
się tymi zagadnieniami, w tym szpitalem 
w Białej, który pod kierownictwem dok-
tora Zdzisława Juszczyka funkcjonuje wzo-
rowo. Cieszy nas to, że szpital ten w minio-
nym roku zajął czwarte miejsce w kategorii 
szpitali nieinwazyjnych w skali kraju. Pozy-
skanie przez szpital przyległego do niego 
obiektu klasztornego od sióstr Elżbieta-
nek pozwoli na dalsze doskonalenie jako-
ści usług medycznych.  Dzięki stworzeniu 
odpowiednich warunków udało się urucho-
mić w Łączniku gabinet dentystyczny. Duże 
znaczenie przywiązujemy do funkcjonowa-
nia Stacji Opieki Caritas, która otrzymała 
w obiekcie przy ul. Stare Miasto nowy gabi-
net rehabilitacyjny.  Obecnie na cele Cari-
tasu przeznaczamy w skali roku około sto 
trzydzieści tysięcy złotych. 

 Gmina przywiązuje duże znaczenie do 
działań na rzecz rozwoju kultury, dzie-
dzictwa, turystyki i sportu. To chyba rów-
nież ważna forma działalności?
 Duże znaczenie przywiązujemy do przy-
wrócenia historycznego wyglądu bialskiego 
Rynku poprzez jego rewitalizację.  Na ulicy 
Szkolnej kontynuujemy renowację zabyt-

kowych murów obronnych kosztem ponad 
dwustu osiemdziesięciu tysięcy przy dofi-
nansowaniu ze środków zewnętrznych 
w wysokości stu osiemdziesięciu tysięcy 
złotych. Kosztem ponad czterystu tysięcy 
złotych odnowiliśmy elewacje budynków, 
wymieniliśmy okna w budynkach przy uli-
cach Prudnickiej, 1-go Maja, Kościuszki, 
w Rynku i na Placu Zamkowym. Odno-
wiona została również zabytkowa wieża 
wodna przy ulicy Hanki Sawickiej. Na to 
zadanie wydatkowano trzysta tysięcy zło-
tych. Nie udało nam się zbudować w parku 
boisk sportowych w ramach ORLIKA Mam 
nadzieję, że w tym roku uda nam się roz-
wiązać problem basenu. 

 Wiele zadań dotyczyło również zagad-
nień inwestycji wodnych na terenach 
wiejskich. Jakie są efekty realizowanych 
planów w tym zakresie?
 W ostatnich dwóch latach na regulację 
terenów przy rzekach, potokach, rowach 
melioracyjnych i na drenarkę przeznaczyli-
śmy około stu sześćdziesiąt tysięcy złotych. 
Wykonano między innymi prace na odcinku 
ponad trzydziestu kilometrów prace zwią-
zane z oczyszczaniem rowów i położono 
czternaście kilometrów rur drenarskich. 
W tym okresie wydatkowaliśmy na prace 
związane z kanalizacją deszczową oraz na 
urządzenia hydrotechniczne około dwu-
stu czterdziestu tysięcy złotych.  Między 
innymi prace w tym zakresie prowadzone 
były w Gostomi, Wilkowie, Solcu, Ogier-
niczu, Radostyni i w Białej. Mechaniza-
cja prac w tym zakresie przyśpiesza reali-
zację zadań. Zakres zrealizowanych prac 
potwierdza jednak potrzebę istnienia ist-
nienia spółki wodnej.
 
 Duże znaczenie przywiązywano rów-
nież do rozwoju placówek kulturalnych 
na wsiach. Jakie są efekty tych działań?
 W ramach funduszów sołeckich, Inicja-
tywy Lokalnej, Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i Lokalnych Grup Działania 
„Wspólne Źródła „ kosztem pięćdziesięciu 
tysięcy złotych powstało Centrum Integracji 
i Rekreacji w Pogórzu. Na zagospodarowa-
nie placu w Wilkowie wydatkowano trzyna-
ście tysięcy złotych, a na Centrum Aktyw-
ności w Solcu – sześćdziesiąt dwa tysiące 
złotych.  Inne wykonane zadania zwią-
zane były z Wiejskim Centrum Integracji 
w Chrzelicach – sześćdziesiąt dwa tysiące 
złotych, na przebudowę Centrum Sportu 
w Łączniku – prawie czterysta tysięcy zło-
tych i na remont świetlicy w Olbrachcicach 
ponad czterdzieści tysięcy złotych.  Na place 
zabaw w Białej, Olbrachcicach, Józefowie 
i Miłowicach przeznaczono osiemdziesiąt 
tysięcy złotych. Cieszy to, że dzięki tym 
działaniom nastąpił wzrost aktywności 
lokalnych środowisk w sołectwach, a także 
i różnorodnych form działalności.

 Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: 
Ryszard Nowak

Po dwóch latach i kilku miesiącach

Rozmowa z burmistrzem 
Arnoldem Hinderą
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Tradycyjnie już w styczniu Gminne Cen-
trum Kultury w Białej organizuje Dzień 

Seniora z okazji Święta Babci i Dziadka. 
Podobnie jak w latach poprzednich spo-
tkanie seniorów odbyło się w sali widowi-
skowej Urzędu Miejskiego w Białej. Dopi-
sała frekwencja. Dla uczestników przygoto-
wano poczęstunek - kawę, herbatę i trady-
cyjne kołacze śląskie.
 Obecnych powitał przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Roden, który złożył 
babciom i dziadkom życzenia. W impre-
zie uczestniczył również bialski proboszcz 
o. Franciszek Bieniek. W części artystycznej 
wystąpili członkowie zespołów artystycznych 

działających przy bialskim Gminnym Cen-
trum Kultury prowadzone przez instruktorki 
Elżbietę Malik i Iwonę Preusner, na którą zło-
żyły się piosenki i wiersze poświęcone bab-
ciom i dziadkom. Całość imprezy prowadził 
niezawodny w takich przypadkach Joachim 
Kosz. On również zabawiał uczestników 
dowcipami i konkursami. Uczestnicy kon-
kursów otrzymali w nagrodę piękne kalen-
darze wydane przez GCK. Na zakończenie 
uroczystości wystąpiła Kapela Tyrolia Band. 
W czasie trwania uroczystości przeprowa-
dzono losowanie dziesięciu bonów towaro-
wych za prawidłowe rozwiązanie świątecz-
nej krzyżówki.          (n) 

Dzień Seniora w Białej

W styczniu br. odbyły się zebrania sołeckie w dziesięciu miejsco-
wościach bialskiej gminy. Relacje z ich przebiegu przedstawiamy 

w tym wydaniu gazety. Poniżej podajemy terminy kolejnych zebrań 
sołeckich, które odbędą się w lutym i marcu 2013 r.

Miejscowość Data i godzina  Miejsce zebrania
Browiniec Polski 5.02. godz. 19:00 świetlica

Radostynia 6.02. godz. 19:00 remiza
Chrzelice 7.02. godz. 19:00 sala WCK

Laskowiec 12.02. godz. 17:30 świetlica
Kolnowice 12.02. godz. 19:30 świetlica

Otoki 14.02. godz. 17:30 szkoła 
Grabina 14.02. godz. 19:30 szkoła

Miłowice 15.02. godz. 17:30 remiza
Śmicz 15.02. godz. 19:30 szkoła

Wasiłowice 19.02. godz. 13:00  świetlica
Krobusz 19.02. godz. 19:00 sala u p. Suchego

Nowa Wieś Pr. 21.02. godz. 18:00 świetlica
Ligota Bialska 22.02. godz. 19:00 świetlica

Mokra 26.02. godz. 13:00 sala p. Wilczyńskiego
Dębina 26.02. godz. 19:00 mieszk. p. sołtys
Łącznik 28.02. godz. 19:00 sala u Jana
Prężyna 1.03.godz .19:00 świetlica

Biała: Osiedle nr 1 5.03. godz. 16:00 sala Urzędu
Biała: Osiedle nr 2 5.03. godz. 19:00 Bar Pod Łysą

Rostkowice 6.03. godz. 19:00 świetlica RSP

Harmonogram
zebrań sołeckich

Konkurs SUPERMLEKO
W XIV edycji konkursu 

SUPERMLEKO zorga-
nizowanego przed Opolski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Łosiowie w kategorii 
I  obejmującej produkcję mleka 
do 54 tys. litrów rocznie 
II  miejsce zajęło gospodarstwo  
Karola Schinke, natomiast 

w  kategorii II obejmującej 
produkcję mleka od 54 do 150 
tys. litrów II miejsce zdobyło 
gospodarstwo Jana Boty 
z Olbrachcic. Gratulujemy. 

Prezentację gospodarstw 
laureatów przedstawimy 
w kolejnym wydaniu gazety.

Państwu 
Teresie i Witoldowi 

Hreczaniuk 
wyrazy głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci

Syna
składają

Burmistrz
i radni Rady Miejskiej

w Białej

Państwu 
Teresie i Witoldowi 

Hreczaniuk 
wyrazy głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci

Syna
składają

Dyrektor i pracownicy 
Gminnego Centrum 

Kultury w Białej 

Wyniki losowania nagród za prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki świątecznej

Prawidłowe hasło podało 144 mieszkańców. 
Brzmiało ono „Jakiś w wigilię takiś cały rok”

 Bony towarowe w wyniku przeprowadzonego losowania otrzymują: Karina 
Mochnik z Otok (bon wartości 200 zł), Krystyna Baucza z Gostomi (bon wartości 
150 zł), Eugenia Wertepna z Białej (bon wartości 100 zł).
 Bony towarowe wartości 50 zł. otrzymują: Dorota Dębska z Białej, Jerzy 
Przyklenk z Wasiłowic, Adrian Grelich z Nowej Wsi, Sophie Hampel z Radostyni, 
Barbara Gebel z Prężyny, Renata Nowak z Rostkowic i Dorota Kołek z Chrzelic.
Wszystkich do których uśmiechnęło się szczęście w wyniku losowania prosimy 
o niezwłoczny odbiór nagród w biurze Gminnego Centrum Kultury w Białej.
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Uprzejmie informujemy, że 
w  dniu 31 grudnia 2012r. 

weszła w  życie ustawa z  dnia 7 
grudnia 2012r. o zmianie ustawy 
o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), 
na mocy której wprowadzono szereg 
ułatwień w realizacji obowiązku 
meldunkowego obejmujących 
między innymi:

• zniesienie obowiązku zameldowania 
obywateli polskich, obywateli UE, oby-
wateli państw EFTA - stron EOG oraz 
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej 
na pobyt czasowy nie przekraczający 
trzech miesięcy;

likwidację obowiązku meldunkowego 
wczasowiczów i turystów;
• likwidację obowiązków właścicieli, do-

zorców, administratorów nieruchomości 
oraz zakładów pracy do weryfikowania 
wypełniania obowiązku meldunkowego 
przez mieszkańców lub pracowników;

• wprowadzenie możliwości automa-
tycznego wymeldowania przy zamel-
dowaniu w nowym miejscu;

• wprowadzenie możliwości dopełnienia 
obowiązku meldunkowego przez 
ustanowionego pełnomocnika, tzn. 
pełnomocnik dokona za nas czyn-
ności zameldowania, wymeldowania 
z miejsca pobytu stałego i czasowego 
ponad 3 miesiące; 

Zmiany w meldunkach
• wydłużenie terminu na realizację 

obowiązku meldunkowego z 4 do 30 
dni oraz zniesienie sankcji karnych 
dla obywateli polskich, obywateli UE, 
obywateli EFTA - stron EOG oraz 
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej 
za niedopełnienie obowiązku mel-
dunkowego;

•  odstąpienie od konieczności zgłaszania 
przy dopełnianiu obowiązku meldunko-
wego informacji o wykształceniu, obo-
wiązku wojskowym oraz przedkładania 
wojskowego dokumentu osobistego;

• wydłużenie okresów wyjazdów zagra-
nicznych podlegających zgłoszeniu 
w organie ewidencji ludności z 3 do 
6 miesięcy.

 Ponadto informuje się, że w  2013 
roku mija termin ważności dowodów 
osobistych wydanych w 2003 roku, dlatego 
zwracamy się z prośbą do mieszkańców 
gminy o sprawdzenie terminu ważności 
dowodu osobistego. Celem wydania 
nowego dowodu osobistego należy 
zgłosić się do tutejszego urzędu (pok. nr 
14, I piętro) w terminie 1 miesiąca przed 
upływem terminu ważności dowodu 
i dostarczyć wypełniony wniosek wraz 
z dwoma zdjęciami.
 Przypomina się również, że w myśl 
ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych, wniosek o wydanie dowodu 
osobistego składa się osobiście i odbioru 
dowodu osobistego dokonuje się osobiście.

Niedołwno czyjtałach
takoł ksiołżka,

O łobuczyniu se na fajer

„Weihnachtsgeschichten aus Oberschle-
sien,” i tał jest wesołoł legenda Alfonsa 
Hajduka o ucieczce świałtej rodziny do 
Egiptu, skiż tygo łokrutnika Heroda i tyj 
co św. Józef wez na droga. Jest to legenda 
chktoroł bodejś jyno górnoślązołcy znajoł 
bo somsiadów i granic górny Śląsk mioł 
wdycki siłał i tak jest do dzisiej.Nic dziw-
nego iż se wybrali św. Józefa na patrona 
pograniczników. Bo i za dołwnych czasów 
przeleźć bez granicał nie boło radościoł 
a św. Józef musiał se jeszcze uwijać, coby 
swoja rodzina drapko i bezpiecznie prze-
kludzić na drugoł strona. To wszystko szło 
po kryjomu, siyła do pakowanioł nie mieli, 
dary łod trzech królów skryli w głambo-
kiej dziurze przy Martwym morzu, do dzi-
siej bodejś tał leżoł. Ale inszy zajś padajoł, 
iże Józef dał dary kaczmołrzowi za łosła, 
by mogli drapszy flichtować. Tak,iż weźli 
jyno połra pieluch loł Jezuska, łod paste-
rzy ździebko jołdła, do plaskówce Józef 
wezł se ździebko gorzałki i do miyszka 
tabaki. Bo przecał żołden chop nie pój-
dzie na rajza bez coś mocnego a cieśla, 
jakim boł św. Józef, to se tyż bez fajfki nie 
idzie przedstawić. Tał presówkał to jest 
tabakał skowoł łosłowi do futerzaka,a tał 
90-procentowoł za cholewał buta. Już bied-
noł rodzina myślała iż soł już na drugiej 
stronie granicy, a narołz stoji przed niymi 
celnik w uniformie i wrzeszczy – stój – 
łosioł z Maryjoł i Dzieciołtka śli dali, bo 
jak łosioł móg wiedzieć, iż taki celnik moł 
wielkoł moc nad życia i śmiercioł ludzi, co 
idoł bez granica. Tego woł akuratnie nie 
muszał tłumaczyć, bo to my wszyscy nie-
dołwno przeżyli. Bożyczku jak se Józef 
przestraszył i już mu celnik grzebie po 
kabzach, wyciołgnol zgniecionoł sztojer-
karta, wygładził fajnie, widział ten sztem-
pel, aże czyjtać nie umioł, myślał iż to jest 
paszport i padoł krótko - ist gut- mocno gut 
pomyślał Józef ale za trocha zaś strach, bo 
wszechmocny se pyjtoł – jest coś do łoc-
lenia? Tabaka, cigarety , likier, jedwołbny 
pończoszki, bonenkafej, Maryja na łośle se 
zrobiła czerwionoł a Józefowi serce waliło 
jak mot. Dobrze iż pod toł dugoł białoł bro-
doł nie boło tego widać. Za co joł biedny 

cieśla bych se móg kupić takie drogie rzeczy 
– cieśla, tych to joł znoł, ci to radzi słepioł 
takiego pieruna z dynamitał i już wycioł-
goł kwaterka z buta. Frupel raus i wołcha 
a Józef zlyjkniony wyjołkał – panie obe-
rzollinspektorze, to jest krecytynktura dloł 
mojego łosła – co krecytynktura, to może 
być, bo tak jak to gizdarstwo śmierdzi to 
kożdy świerzb zlikwiduje a pić tego zowi-
soł nie idzie. Józef se łoddychnoł, ale cel-
nik mu dalej nie dowierzoł, jak już cieśla 
nie moł gorzały, to musi mieć choć tabaka 
i richtich wygrzebał joł z tego siana – no 
panie cieśla, to też mołcie na krecał dloł 
łosła padoł. – piernika panie nadispekto-
rze to soł jyno suszone klołty łod krowy – 
klałty łod krowy- wrzeszczał celnik ście-
kły - też dloł łosła – ni panołczku, chcemy 
na pustyni zrobić z tyj łogień i dziecko 
łogrzać, bo tał soł jyno kamienie i pioł-
sek. Coś ech tał słyszoł pomyślał celnik, 
przecał beduini też z tego robiyli łogień i se 
przy tyj grzołli. Pokruszył jeszcze trochał 
palca i z obrzydzeniem wyciepnoł daleko 
od siebie. Jakbyś ty klipo se znoł nas pre-
sówce- pocichu se padoł Józef,. To byś dwa 
razy tela zolu wez za to, ale gośno padoł, 
glikauf i mogli przeleźć bez granica. Jak 
już z daleka było widać Sueskanal i egip-
skie piramidy, Marija siedła se do chódku 
w krzołkach i dała pić Boskiemu Dzie-
ciołtku, a św. Józef łyknoł se te krecytynk-
tury i entlich se mógł zakurzyć fajfka, bo 
wszystko se szczęśliwie skończyło.

 Chcał wom łopowiedzieć , jak to 
ciałżko je se wystroić na wesely.
Pierwej był jedyn klejd i  łobuczyli go 
na połrał fajerów, a  tera to nołlepszij 
by ze dwa mieć na jedno wesely. To je 
richtich łokropnoł robota taky łowiynie 
łobuczków.
 Nołprzót jechały my z  mamą do 
Biały, ale tał nic nie kupiły. To my se 
myślały, jedzimy ku Prudniku! Tał je 
wiałcyj sklepów,  to możno nuł se cojś 
trefi. Włażymy do jednygo i  pytujmy 
se o  szikownyj klejd. Sprzedołwaczka 
nawyciągała nuł całoł kupał, ale abo se 
nie podobały, abo nie pasowały, abo były 
za dugy, abo za krótky. A takygo z jakloł 
ejch nie chciała. Takich geszeftów zaliczyły 
my połrał. Łot tygo łażynioł nołs nie ino 
nogy, ale i gowa bolała. Aż entlich po poru 
godzinach my nołdły to, co my chciały. 
Był z fajnego sztofu i nie gniótł se. Bo 
na to tysz trza pokukać, czy je bigelfraj, 
czy go trza biglować. A pasował ci mi 

tyn światłyj klejd jak trza!
 To dopiyro była poła naszygo łowienioł. 
Jeszcze trza było kupić świycacał wetkał, 
uryngly, arband, taszkał z krótkij hynglał 
i  szczewiky na krąfleku. Zandaly nie 
mogły być, bo chciałach pełnyj pemsek. 
I zajś od nowa! W połrał sklepach my 
posznupały, ale kupić  i tak my kupiły 
w tyj piyrszyj, tał przi sklepie z garczkuma. 
Zmałczuny przijechały my du dom, ale 
rady, że my miały cojś w taszyj. Geszynk 
tyż my kupiły. A  na sum kuniec trza 
zrobić jeszcze wosy. Ale to frizyrkał se 
sztaluje.
 I tak my se przi tyj wszystkij myślały: 
taki synek to se moł lepiej. Łonymu trza 
ino kupić ćmawyj ancug: kitel, galoty 
i westa, koszula i pasownyj szlips. A to 
mu styknie na porał lołt. Chyba, że je 
jaki modniś albo szpaner, co chce fajnszij 
wyglądać łod dziołchów.

Paulina Wilde
3b, PG w Białej

Dane statystyczne
W ciągu ubiegłego roku liczba mieszkańców naszej gminy zmniejszyła nam się 

o 22 osoby. Dalej więc obserwujemy spadek liczby ludności. Pozytywnym 
zjawiskiem jest to, że w 2012 roku urodziło się nam 9-ro dzieci więcej, w porównaniu 
z rokiem poprzednim, a zmarło o 25 osób mniej. 
 Poniżej przedstawiamy dla porównania zestawienie liczby mieszkańców w mieście 
i poszczególnych miejscowościach na koniec 2011 i 2012 roku oraz liczbę urodzeń 
i zgonów w naszej gminie:  

Lp. Miejscowość
Liczba mieszkańców na dzień:

31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
1 Biała 2.492 2.499
2 Browiniec Polski 133 133
3 Brzeźnica 252 252
4 Chrzelice 633 636
5 Czartowice 115 119
6 Dębina 95 94
7 Gostomia 445 443
8 Górka Prudnicka 197 199
9 Grabina 420 420

10 Józefów 115 116
11 Kolnowice 257 256
12 Kolnowice-Kokot 9 6
13 Krobusz 324 324
14 Laskowiec 91 90
15 Ligota Bialska 375 376
16 Łącznik 1.060 1.052
17 Miłowice 130 129
18 Mokra 156 155
19 Nowa Wieś Prudnicka 209 212
20 Ogiernicze 161 158
21 Olbrachcice 345 347
22 Otoki 193 188
23 Pogórze 734 729
24 Prężyna 312 304
25 Radostynia 408 413
26 Rostkowice 204 200
27 Solec 195 196
28 Śmicz 488 487
29 Wasiłowice 166 162
30 Wilków 177 174

RAZEM: 10.891 10.869

 W roku 2012 urodziło się 105 dzieci w tym: 45 dziewczynek i 60 chłopców; 
zmarło   101 osób. Na dzień 31.12.2012 r. mieliśmy 10.869 osób zameldowanych 
w mieście i gminie Biała, w tym: 5.196  mężczyzn i 5.673  kobiety.
 Informację opracowała Leokadia Schneider
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Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie 31.342.711 zł., w tym:
1) Dochody bieżące – 29.667.454 zł. (94,74% dochodów ogółem)

a) subwencje i dotacje – 18.105.865 zł. (60% dochodów bieżących), w tym:
•  subwencje – 15.720.297 zł.
•  dotacje z budżetu państwa – 2.218.565 zł.
•  środki europejskie – 167.003 zł.

b) dochody własne – 11.561.589 zł. (40% dochodów bieżących), w tym:
podatki i opłaty lokalne – 6.108.750 zł. (52,8% dochodów własnych) 

2) Dochody majątkowe – 1.675.257 zł. ( 5,3% dochodów ogółem)
a) dotacje – 1.274.257 zł. (w tym środki europejskie 439.257 zł),
b) sprzedaż mienia – 401.000 zł.

W 2013 r. wpływy ze środków unijnych i krajowych wynoszą 1.441.260 zł.

Wydatki ogółem zaplanowane zostały w kwocie 33.383.860 zł., w tym:

a)  Wydatki bieżące – 28.249.936 zł. (84,6% wydatków ogółem), w  tym 
wydatki na:
•  utrzymanie dróg gminnych – 627.157 zł.
•  utrzymanie budynków komunalnych – 1.400.000 zł.
•  gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.693.677 zł.
•  obsługę długu – 623.500 zł. 
•  oświatę 13.933.311 zł. (49,3% wydatków bieżących, subwencja oświatowa 

9.658.000 zł., wkład gminy 4.275.311 zł.)
•  pomoc społeczną 3.893.297 zł. (13,8% wydatków bieżących) 
•  kulturę – 1.222.930 zł.
•  sport – 202.644 zł.
•  straże pożarne – 285.711 zł.

b) Wydatki majątkowe – 5.133.924 zł. (15,4% wydatków ogółem), w tym:
a) drogi gminne i wewnętrzne – 1.986.000 zł.
b) gospodarka mieszkaniowa - 490.000 zł.
c)  opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (Pogórze, 

Chrzelice) – 139.700 zł.
d) remonty w remizach strażackich – 78.000 zł.
e) zakup urządzeń skate park - 20.000 zł.
f)  dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z  przeznaczeniem na budowę 

kanalizacji sanitarnej w części miasta Biała wraz z przerzutem ścieków 
z oczyszczalni miejskiej do oczyszczalni ścieków firmy ecoBIONICA 
– 300.000 zł.

g) zakup urządzeń na place zabaw – 57.000 zł.
h) zakończenie remontu murów obronnych – 135.000 zł.
i) remonty świetlic wiejskich – 106.584 zł.
j) zakup urządzeń na boiska sportowe – 37.000 zł.
k) remont basenu kąpielowego – 1.760.000 zł.
l) pozostałe zakupy – 24.640 zł.

 Wydatki planowane do dokonania w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. 
wynoszą 350.081zł.
 Wydatki planowane do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej to kwota 
147.917 zł.

W celu zrównoważenia budżetu wprowadzono:

I. Przychody – 3.090.341 zł., w tym:
1)  wolne środki – 510.341 zł. (na wydatki, które przesunięte zostały do 

realizacji z roku 2012 na 2013),
2)  pożyczka na zadania finansowanie przy udziale środków UE – 

118.110 zł., w tym na:
•  Remont budynku w Wilkowie – 66.088 zł.
•  Rewaloryzację murów obronnych – 52.022 zł.

3) kredyt – 2.461.890 zł.  na realizację zadań:
•  Remont basenu – 1.760.000 zł.
•  Wykonanie drogi Stare Miasto i H. Sawickiej w Białej - 701.890 zł.

II.  Rozchody – 1.049.192 zł., w tym:
•  spłaty pożyczek otrzymanych na realizację zadań finansowanych 

przy udziale środków europejskich – 349.192 zł.
•  spłaty kredytów – 700.000 zł.

 Planowane zadłużenie na 31.12.2013 r. wynosi 6.658.778 zł. (21,3% 
w  stosunku do dochodów). Ujęte w  budżecie gminy Biała dochody 
stanowią prognozy ich wielkości, a wydatki stanowią nieprzekraczalny 
limit.

W związku z rozpoczęciem re-
alizacji „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających 
azbest dla miasta i gminy Biała na 
lata 2012 - 2032”, Burmistrz Białej 
ogłasza nabór wniosków o udzielenie 
w 2013 roku dofinansowania na 
usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Biała. 

 Nabór wniosków będzie trwał od 1 
lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r. W tym 
okresie osoby zainteresowane udziałem 
w programie, powinny złożyć w Urzędzie 
Miejskim w  Białej w  Sekretariacie, ul. 
Rynek 10, pok.13 komplet dokumentacji.
 Wzory wniosków oraz załączników 
można pobrać w  Urzędzie Miejskim 
w Białej w Referacie Gospodarki Komu-
nalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 
10, pok. 1a oraz ze strony internetowej 
Urzędu www.biala.gmina.pl
 Informujemy, że złożenie wniosku 
nie stanowi zobowiązania mogącego być 
podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi 

Dofinansowanie
do usuwania azbestu

w przypadku gdy Gmina Biała otrzyma 
dotację na zadanie z zakresu usuwania 
azbestu ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu.
 Dofinansowaniem nie będą objęte 
koszty związane z zakupem i montażem 
nowych pokryć dachowych. 
 Wykonawcą zadania obejmującego prace 
związane z usuwaniem azbestu na terenie 
Gminy Biała będzie jedna firma wybrana 
w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy 
będzie dokonywać demontażu pokrycia 
lub innych wyrobów zawierających azbest 
oraz transportu odpadu niebezpiecznego 
z miejsca rozbiórki do miejsca unieszko-
dliwienia. Prace związane z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest, objęte tym 
naborem, będą zakończone w terminie do 
30 października 2013 r.
 Szczegółową informację można uzyskać 
w  Referacie Gospodarki Komunalnej 
i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, 
pok.1a w godzinach pracy Urzędu – tel. 
(77) 4388557.

Znamy już ostatecznie, zatwierdzoną 
przez Wojewodę Opolskiego, listę 

rankingową wniosków o dofinansowanie 
zadań w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.  
Obejmuje ona 16 pozycji, w  tym 8 
wniosków dotyczy dróg powiatowych, 
8 – dróg gminnych. Wśród zakwalifiko-
wanych wniosków znalazł się wniosek 
gminy Biała, na przebudowę sieci ulic 
Hanki Sawickiej i Stare Miasto, celem 
zwiększenia bezpieczeństwa oraz do-

Będzie bezpieczniej…

stępności sieci komunikacyjnej. 
 Budżetowa dotacja na ten projekt 
wyniesie ok. 650 tys. zł
 „Czekamy jeszcze na ostateczną informację 
o dotacji od wojewody, jeśli wszystko pójdzie 
po naszej myśli, prace nad przebudową dróg 
rozpoczną się na wiosnę”– mówi kierownik 
ds. gospodarki komunalnej i inwestycji – 
Aleksandra Sokołowska. 
 Więcej informacji na temat planowanej 
przebudowy zamieścimy w  następnym 
numerze gazety.

(m)
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Jasełka w bialskim 
przedszkolu

Spotkanie 
bożonarodzeniowe

Wieczerza wigilijna

Święta Bożego Narodzenia to 
czas magiczny. Ciepło i atmos-

fera tych wyjątkowych w roku dni 
udziela się zarówno dorosłym, jak 
i tym najmłodszym. O tym, że warto 
pielęgnować świąteczne tradycje 
i zapoznawać dzieci z historią naro-
dzin Jezusa, przekonują nauczycielki 
bialskiego przedszkola. 

 20 grudnia w  placówce zapanowała 
niezwykła atmosfera świąteczna. Wycho-
wankowie grupy integracyjnej wspólnie 
z  opiekunkami- Darią Madzia i  Klaudią 
Glombica- przygotowały dla swoich rodzi-
ców przedstawienie jasełkowe. Sześciolatki, 
wcielając się w postacie Józefa i Maryi, Trzech 
Króli, aniołków oraz pastuszków, nie tylko 
zaprezentowały swoje talenty sceniczne, 
ale także przypomniały jak wyglądała noc, 
podczas której narodził się Jezus Chrystus. 
Dzięki wspaniałym kostiumom, świątecznej 
dekoracji oraz dostosowanemu do nastroju 
światłu, rodzice z  wielkim przejęciem 
oglądali przygotowany dla nich występ, 
nie kryjąc przy tym wzruszenia. Magii 
przedstawieniu dodały pięknie odśpiewane 

przez dzieci kolędy. Młodzi aktorzy bardzo 
dobrze poradzili sobie ze scenicznym stre-
sem i zachwycili zgromadzonych widzów 
zaangażowaniem włożonym w odegranie 
swoich ról. Popisy podopiecznych bacznie 
obserwowała również obecna na jasełkach 
pani dyrektor Edyta Bożek, która po zakoń-
czeniu niesamowitego widowiska złożyła 
dzieciom, nauczycielkom oraz wszystkim 
zgromadzonym gościom serdeczne życzenia 
bożonarodzeniowe. Nie zabrakło oczywiście 
tradycyjnego dzielenia się opłatkiem oraz 
upominków pod choinką, które sprawiły 
przedszkolakom mnóstwo frajdy. Świąteczne 
spotkanie w  przedszkolu zakończyło się 
słodkim akcentem- poczęstunkiem dla 
młodych aktorów, pracowników i dumnych 
z występu swoich pociech rodziców. 
 Paniom, które tak wspaniale przygotowały 
dzieci do jasełek i przyczyniły się do stwo-
rzenia iście świątecznego nastroju, należą 
się słowa uznania. Dzięki ich cierpliwości, 
zaangażowaniu oraz ogromnemu wysiłkowi 
włożonemu w  przygotowanie maluchów 
do występu, historia o Narodzeniu Jezusa 
została zobrazowana bardzo efektownie. 

Joanna Scholz

16 grudnia Koło DFK Chrzelice 
zorganizowało dla mieszkańców 

Chrzelic spotkanie Bożonarodzeniowe. 
Do sali wiejskiej przybyło ponad stu 
mieszkańców. Dzieci z  miejscowego 
przedszkola pięknie przyozdobiły salę 
i zaprezentowały zebranym jasełka oraz 
śpiewały koledy. Również zespół młodzie-
żowy Ariam działający przy Kole DFK 
Chrzelice oraz Andrea Rzyszka - miesz-
kanka Chrzelic  wystąpiła z repertuarem 
piesni bożonarodzeniowych. Wspaniale 

przygotowane występy artystyczne bardzo 
podobały się  uczestnikom wspólnego, 
świątecznego   spotkania. Sponsorom 
i osobom bezpośrednio zaangażowanym 
w zorganizowanie spotkania Stanisła-
wie Jędrzejczak, Elżbiecie Wiertelarz, 
Leokadii Ofiera,Dorocie i Rajmundowi 
Kollek,Danucie, Annie, Natali i Patrycji  
Roden, rodzicom dzieci przedszkolnych   
Zarząd DFK Chrzelice serdecznie dziękuje 
za udane spotkanie.

Robert Roden

Tradycyjnie, każdego roku w grudniu, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 

organizuje spotkanie wigilijne dla osób 
starszych i samotnych z terenu naszej 
gminy. Tym razem odbyło się ono 20 
grudnia 2012 roku w  sali Gminnego 
Centrum Kultury w  Białej.  Licznie 
przybyłych gości przywitała kierownik 
OPS- Lila Krawczyk. W  spotkaniu 
uczestniczyli m. in. bialski proboszcz 
o. Franciszek Bieniek oraz burmistrz 
Miasta i Gminy Biała- Arnold Hindera.
 Nie zabrakło wspólnej modlitwy, dzielenia 
się opłatkiem i  świątecznych, szczerych 
życzeń. Do wspólnego śpiewania kolęd 
zagrzewał Bolesław Opiłka, przygrywając 
na organach.  O  poczęstunek  zadbała 
restauracja państwa Suchych z Krobusza. 
Na wigilijnym stole znalazły się tradycyjne 
świąteczne potrawy, takie jak: zupa grzybowa 
z makaronem, filet rybny z ziemniakami 
i gotowaną kapustą, barszcz z krokietem 
oraz kołacze, kawa, herbata. 
 Wszystkim gościom ten niezwykły 
wieczór umiliły występy dzieci z kół-

ka artystycznego, działającego przy 
Gminnym Centrum Kultury w Białej, 
pod  kierunkiem Elżbiety Malik i Iwony 
Preusner.  
 Wartym podkreślenia jest fakt, że 
każda osoba starsza, samotna zapraszana 
jest osobiście przez pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej, po dokładnym roz-
poznaniu gminy. Pozwala to dotrzeć do 
jak największej liczby zainteresowanych.  
Słowa podziękowania należą się również  
Paniom ze Stacji Opieki „Caritas” oraz 
członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, 
którzy zapewnili dojazd na to wspólne 
spotkanie osobom spoza Białej. 
 Dla wszystkich zaproszonych były 
to miłe i  wzruszające chwile, okazja 
do towarzyskich rozmów i wspólnego 
śpiewania kolęd. Jak podsumowuje 
Lila Krawczyk: „Nasi podopieczni co 
roku chętnie uczestniczą w spotkaniu 
wigilijnym, są bardzo zadowoleni 
i zawsze z niecierpliwością go oczekują, 
są to dla nich wyjątkowe chwile”. 

Martyna Mielnik
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Rozpoczęcie karnawału następuje 
oficjalnie w Dniu Trzech Króli, 

a kończy się w Środę Popielcową. 
Czas ten kojarzy się z  tańcem, 
zabawą, maskami, przebierańcami, 
głośną muzyką, czyli po prostu 
z szaleństwem noworocznym.

 Już od dawnych czasów – karnawał, 
nazywany kiedyś zapustami, obfitował 
w dobrą zabawę i mnogość wydarzeń. 
Dawna szlachta bawiła się, organizując 
w tym czasie wielkie kuligi, zmierzające 
od dworu do dworu oraz przygotowując 
wielkie uczty i tańce. Dziś w wielu du-
żych miastach organizuje się  koncerty, 
również w  plenerze oraz huczne, czy 
bardziej kameralne zabawy. 
 Naszą gminę także dopadło karnawa-
łowe szaleństwo. Na balu przebierańców 

dzieci bawiły się w przed-
szkolach, szkołach 
oraz w  świetlicach 
środowiskowych. 
Nie zabrakło muzyki, 

Marzena Bochenkiewicz z Białej i Jerzy Małota 
z Białej – ślub 30.11.2012 r. Biała

Dorota Kasprzyk z Białej i Michał Płaczek z Żor
 – ślub 15.12.2012 r. w Białej

Andrea Weinkopf z Olbrachcic i Dawid Tomala 
z Olbrachcic – ślub 27.12.2012 r. w Białej

Elwira Lison z Przechodu i Mateusz Stapiński 
z Łącznika – ślub: 27.12.2012 r. w Białej

Joanna Osiewacz z Ligoty Bialskiej i Roman Kusber 
z Ligoty Bialskiej – ślub 10.01.2013 r. w Białej

Śluby

W karnawale, w karnawale …
same tańce, same bale…

pięknych kostiumów i uśmiechniętych 
buzi dzieciaków.
 Bal przebierańców towarzyszy nam od 
najmłodszych lat, jest to chyba dla większości 
przede wszystkim nieodzowny element 
dzieciństwa. Niegdyś szyte przez mamy 
czy babcie stroje księżniczek, królewiczów, 
paziów czy rycerzy, dziś znacznie częściej 
wypożyczane lub kupowane. Moda na 
kostiumy także przeszła pewne modyfikacje. 
Wśród współczesnych przebierańców 
prym wiodą postacie z kreskówek i filmów 
dla dzieci, jak spiderman, batman, power 
rangers, czarodziejki z bajek. Choć strojnych 
księżniczek czy wróżek również i dziś nie 
brakuje. Pośród cekinowych sukni, koron 
i barwnych postaci z bajek znalazły się też 
bardziej wyszukane pomysły: „Długo czeka-
łam na bal karnawałowy i długo myślałam 
nad strojem, bo miałam kilka pomysłów, 
ale w końcu wybrałam rockmenkę”- mówi 
dziewięcioletnia Julia z Chrzelic. 
 Zobaczcie, jak oko naszego aparatu 
upamiętniło zabawę kolorowych prze-
bierańców…                     (m)

Po raz pierwszy w  małym 
sołectwie w Otokach zor-

ganizowane zostały w  grudniu 
2012 r. „Jasełka” przygotowane 
przez dzieci z tej miejscowości. 

 Inicjatorem jasełkowej imprezy byli 
mieszkańcy wsi, ale tak naprawdę był to 
pomysł jednej z mieszkanek – Kornelii 
Thiel – jak nas poinformowała jedna 
z uczestniczek tej imprezy. Pomysłowi 
temu sprzyjała również pomoc ze 
strony Zarządu miejscowego koła 
DFK i Parafialnego Caritasu z Ligoty 
Bialskiej. W  miejscowej świetlicy 
wystąpiły dzieci ubrane w bajecznie 
kolorowe stroje - Matka Boska 
z Dzieciątkiem i św. Józef, pastusz-
kowie, aniołki. Nie zabrakło również 

Jasełka w Otokach
diabełka, a w tej roli na przysłowiową 
piątkę spisał się znany nam wszystkim 
pan Piotr A. Na pochwałę zasługują 
wszyscy młodzi aktorzy, występujący 
w jasełkowej imprezie. Nie obyło się 
bez wspólnego śpiewania kolęd, na 
organach akompaniował w tym czasie 
Jerzy Thiel. Dopisała frekwencja, 
większość mieszkańców Otok przybyła 
na „Jasełka”. Jak nas poinformowano 
Jasełka w wykonaniu dzieci z Otok 
były zaprezentowane na imprezie 
jasełkowej dla mieszkańców Grabiny, 
pensjonariuszy OPS w tej miejscowości 
oraz w kościele parafialnym w Ligocie 
Bialskiej. Jak nas zapewniła Kornelia 
Thiel „Jasełka” zostaną również 
zorganizowane w grudniu br.

(n)
karnawał w bialskim przedszkolu

karnawał w swietlicy w grabinie
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POgÓRZE 08.01.2013

16. 01. 2013 JÓZEFÓW

Zebrania w sołectwach gminy Biała 
W tym roku cykl zebrań spra-

wozdawczych we wsiach 
gminy Biała podzielony był na dwie 
części. Pierwsza część dotyczyła 
wysłuchania przez mieszkańców 
i  odniesienia się do propozycji 
burmistrza na temat gospodarki 
odpadami. Ponieważ od 1 lipca 
2013 roku w życie wchodzi nowa 
ustawa dotyczą gospodarowania 
odpadami komunalnymi - narzu-
ca to na gminy obowiązek jej 
przestrzegania. Ma to głównie 
na celu dostosowanie polskich 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska do wymogów unij-
nych. Ponieważ każdy człowiek 
wytwarza odpady - wspólnie 
musimy dążyć do właściwego 
z nimi postępowania.

 W tej sytuacji burmistrz przedstawił miesz-
kańcom projekt systemu wywozu i segrega-
cji odpadów, który zapewni większy porzą-
dek, lepszą segregację i mniejsze zaśmiecanie 
środowiska. Obowiązkowe będzie wypełnie-
nie deklaracji i wpisanie ilości osób zamiesz-
kujących dany budynek- na tej podstawie 
naliczana będzie opłata za wywóz odpa-
dów. W spotkaniu uczestniczyła także Iza-
bela Ossowska- specjalista ds. gospodarki 
odpadami, która przedstawiła mieszkań-
com główne założenia ustawy oraz Bernard 
Gąsior- przedstawiciel firmy WiK z Białej- 
firmy, która dotychczas zajmowała się wywo-
żeniem odpadów. Burmistrz wysłuchał wnio-
sków i opinii mieszkańców na ten temat.
 Druga część zebrania miała charakter 
sprawozdawczy. Sołtysi poszczególnych 
wsi dokonywali podsumowania minio-
nego roku, zadań i przedsięwzięć zrealizo-
wanych dzięki funduszom sołeckim oraz 
przedstawili plany na rok 2013.

 Po przedstawieniu założeń ustawy oraz 
propozycji burmistrza, większość miesz-
kańców zaakceptowała projekt, nikt nie 
wyraził sprzeciwu. 
 W ubiegłym roku w ramach funduszu 
sołeckiego wsi Pogórze zostało zrealizo-
wane zadanie na kwotę około 19.000 zł. 
Zagospodarowano teren za remizą stra-
żacką poprzez utwardzenie i wybruko-
wanie terenu, jego odwodnienie i upięk-
szenie. Kwota 1.000 zł została przezna-
czona na zakup rur na odwodnienie 
rowu gminnego. Wieś uzyskała także 
dofinansowanie ze środków gminy na 

wyposażenie tutejszej siłowni w przy-
rządy do ćwiczeń. OSP zakupiła nową 
motopompę z pieniędzy uzyskanych ze 
zbiórki złomu oraz festynu strażackiego. 
Miejscowa świetlica tętni życiem. Pręż-
nie działa tu klub DFK, któremu prze-
wodniczy Monika Helfaier organizując 
różne spotkania i wycieczki dla dzieci 
i młodzieży. „Ja widzę realne zmiany 
w  Pogórzu. Środki unijne wykorzy-
stywane są tu bardzo umiejętnie i na 
pewno zostanie po nich znaczący ślad” 
– tak podsumował zebranie burmistrz - 
Arnold Hindera.

FRĄCKI 11. 01. 2013

 Większość mieszkańców opowiedziała się 
za propozycją burmistrza, nikt nie był wyraź-
nie przeciwny proponowanemu systemowi. 
 W 2012 roku w ramach funduszu sołec-
kiego na kwotę ok. 7 tys. zł. został zakupiony 
piec do remizy oraz trzy skrzynki przeciw-
pożarowe z całym osprzętem. W tym roku 
planowany jest remont drogi głównej, który 
przypuszczalnie rozpocznie się na wiosnę 
oraz remont drogi wewnętrznej z pienię-
dzy z funduszu sołeckiego.
 Podczas spotkania mieszkańcy zwrócili 
uwagę na częsty hałas, jaki da się słyszeć 
z przejeżdżających tamtędy z dużą prędkością 
samochodów ciężarowych, które należą do 
pobliskiej firmy. Burmistrz obiecał, iż poroz-
mawia na ten temat z kierownikiem firmy.
 Na zebraniu pani sołtys również popro-
siła burmistrza, by wyjaśnił mieszkań-

com, jak wygląda wynagrodzenie za pracę 
sołtysa i jakie obowiązki do niego należą. 
„Spotkałam się z  kilkoma nieprzyjem-
nymi opiniami, że moim obowiązkiem 
jest m.in. koszenie trawy, a jeśli nie jest 
to wykonane, to we wsi słyszy się pre-
tensje i uwagi na ten temat”- mówi soł-
tys wsi Frącki - Urszula Wocka. Burmistrz 
wyjaśnił mieszkańcom, iż pełnienie funkcji 
sołtysa nie niesie za sobą żadnych korzyści 
finansowych, a wykonywanie dodatkowych 
prac, typu koszenie trawy, pełni on wyłącz-
nie w czynie społecznym. Żaden mieszka-
niec nie odniósł się do tej wypowiedzi. 
 Swoją drogą zastanawiający jest fakt, 
iż w tak małej społeczności, która wyda-
wać by się mogło, powinna być jak jedna 
rodzina, da się zauważyć taką nieufność 
wobec sołtysa.

 Zebranie w Józefowie było zebraniem 
wyborczym. Dotychczasowy sołtys Wal-
ter Czaja złożył rezygnację z  pełnionej 
funkcji. Jego wieloletnia kadencja i zasługi 
z  pewnością nie pozostaną bez echa. 
Burmistrz Arnold Hindera, w  imieniu 
Gminy i  mieszkańców Józefowa, złożył 
podziękowania Panu Walterowi za wie-
loletnią współpracę.
 W związku z tym, nowym sołtysem 
została Beata Czaja, na którą mieszkańcy 
oddali 22 głosy. Drugą kandydatką była 
Małgorzata Wolan (11 głosów). Pani 
Beata jest młodą, żywiołową osobą, 
tryskającą pomysłami, która, jak twierdzi, 
z pewnością nie zawiedzie mieszkańców.
 W  sprawie związanej z  propono-
wanym systemem wywozu odpadów 
nikt nie wyraził sprzeciwu. W  2012 
roku w  ramach funduszu sołeckiego 

utwardzono i  ogrodzono teren pod 
plac zabaw - 2,500 zł., na kwotę 4.117 
zł. wykonano zadaszenie nad wejściem 
do remizy i  wybrukowano podłoże. 
Kwota 1.000 zł. została przeznaczona 
na wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz 
organizację imprezy wiejskiej.
Mieszkańcy na zebraniu poruszyli temat, 
który nie daje im spokoju od jakiegoś 
czasu. To stworzenie we wsi świetlicy 
środowiskowej dla dzieci i młodzieży. 
Zdanie burmistrza nie było ani jed-
noznacznie twierdzące ani przeczące. 
Doradził, aby sołtys napisał podanie do 
Gminnego Centrum Kultury.
 Wioska sprawia wrażenie bardzo przyjaznej 
i serdecznej. „Jest to jedna z wiosek, z którymi 
bardzo dobrze się współpracuje”- tak zebranie 
podsumował burmistrz- Arnold Hindera.

Brzeźnica i górka Prudnicka

 Zebranie odbyło się 11 stycznia. Uczest-
niczyło w nim około 30 mieszkańców. Po 
przedstawieniu przez burmistrza informa-
cji o nowych zasadach dotyczących systemu 
gospodarki odpadami, mieszkańcy wyrazili 
swoją opinię na ten temat. Najwięcej głosów 
sprzeciwu dotyczyło ceny za wywóz śmieci. 

Mieszkańcy pytali również co zrobić z obec-
nymi kontenerami i dzielili się swoimi pomy-
słami. Po tej części spotkania sołtys Brzeźnicy 
dokonał podsumowania realizacji funduszu 
sołeckiego. Znaczną część sumy wydano na 
remont tutejszej świetlicy i zorganizowany 
festyn 
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nauka z etwinningiem
Solec

 Zebranie odbyło się 17 stycznia. Uczest-
niczyło w nim 31 mieszkańców. W związku 
z tym, iż obecny sołtys - Jan Gröhlich zre-
zygnował z pełnienia dotychczasowej funk-
cji, najistotniejszym punktem spotkania 
był wybór nowego sołtysa. Spośród pro-
ponowanych kandydatów zgodę na udział 
w wyborach wyrazili Renata Tyrała i Jan 

Glombica. W drodze głosowania wybory 
wygrała Renata Tyrała, na którą zagłoso-
wało 19 mieszkańców. Poza tą częścią spo-
tkania dokonano również podsumowania 
realizacji funduszu sołeckiego. Znaczna 
jego część została przeznaczona na poma-
lowanie byłej szkoły, zorganizowany pik-
niku i wyłożenia kamienia na drogę.

Ogiernicze

 Zebranie miało miejsce 18 stycznia. 
Wzięło w nim udział 17 osób. Mieszkańcy 
żywo reagowali na informacje o wpro-
wadzeniu nowego systemu odpadów w 
naszej gminie. Chcieli uzyskać odpowie-
dzi na liczne pytania, m.in. co z umowami 

zawartymi dotychczas i kto przeprowadzi 
kalkukację ceny za wywóz śmieci, która 
będzie nas obowiązywała od lipca? 
 Po tej części zebrania pani sołtys 
przedstawiła raport z realizacji fundu-
szu sołeckiego.

M. Mielnik i J. Scholz

– styczeń 2013 rok

Świetlicowe echa zimy

Lucia i Ginter Zymolka
zam. Łącznik, ślub: 05.01.1963 r.

Róża i Bernard Kusber
zam. Biała, ślub: 19.01.1963 r.

Złote Gody

Mimo wciąż przybywającego 
śniegu i narastającego mrozu, 

dzieciom ze świetlicy z Radostyni 
i Ligoty zima nie jest straszna! 

 Młodzież postanowiła udowodnić, że 
zimowe szaleństwo i ruch na świeżym 
powietrzu mogą sprawiać naprawdę 
wiele radości. Wszyscy wyposażyli się 
w sanki oraz ciepłe ubrania i wspólnie z 
opiekunką wyruszyli na pobliskie pagórki. 
Śmiechu było co nie miara. Korzystając 
z okazji, dzieci zorganizowały również 
bitwę na śnieżki. Mimo odczuwanego 
chłodu serca uczestników bitwy były 
bardzo gorące.
 Po powrocie, wszyscy usiedli przy 
ciepłej herbacie i rozmawiali o tym, 
co wydarzyło się podczas szaleństw na 

śniegu. Nie zabrakło również zdrowego 
i pysznego deseru w postaci owocowej 
sałatki, którą dzieci wspólnie przyrządziły.
 Co najważniejsze - młodzież pokazała, 
że siedzenie przed komputerem nie jest 
jedyną formą rozrywki, gdy temperatura 
na dworze nie zachęca do wyjścia. Można 
mieć zatem nadzieję, że zbliżające się 
ferie dzieci spędzą równie aktywnie i 
wesoło, do czego zresztą zachęca Gminne 
Centrum Kultury. 
 Harmonogram zajęć i wyjazdów 
organizowanych podczas wolnych od 
szkoły dni jest naprawdę zachęcający. 
Wyjazd na narty w czeskie góry, na 
lodowisko czy basen, to tylko niektóre 
z ciekawych propozycji, oferowanych 
najmłodszym mieszkańcom gminy. 

J. Scholz

Od września 2012 roku grupa 
uczniów klas pierwszych, 

drugich i  trzecich Publicznego 
Gimnazjum w Białej bierze udział 
w  dwóch międzynarodowych 
projektach w ramach programu 
eTwinning. Etwinning to łączenie 
i  współpraca szkół w  Europie 
za pośrednictwem mediów 
elektronicznych. 

 Jest to edukacyjny program Unii Euro-
pejskiej, który promuje wykorzystywanie 
technologii informacyjno -komunikacyjnych 
(TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie 
i  nauczyciele wykorzystują Internet we 
współpracy ponad granicami, współdziałają, 
wymieniają się informacjami i materiałami 
do nauki. 
 W zajęciach dodatkowych, prowadzonych 
przez Barbarę Janocha-Król, nauczycielkę 
języka angielskiego w bialskim gimnazjum, 
uczestniczy 15 uczniów. Na zajęciach tych, 
które prowadzone są już czwarty rok, uczniowie 
poznają zagadnienia z zakresu kultury i historii 
krajów anglojęzycznych. Jednak po raz pierw-
szy w tym roku szkolnym i po raz pierwszy 
w historii gimnazjum udało się dodatkowo 
zaangażować w projekty międzynarodowe, 
które cieszą się sporym zainteresowaniem 
wśród młodzieży. W projekcie, prócz naszej 
szkoły, biorą udział grupy gimnazjalistów 
i uczniów liceum z Włoch, Turcji, Rumunii 
i Mołdawii. Celem obydwu projektów jest 
stworzenie uczniom warunków do nauki, 
do rozwoju światopoglądu, otwarcie na 
odmienność kultur w duchu tolerancji oraz 
motywowanie do regularnej komunikacji 
w języku, który poznają na lekcjach. Zajęcia 

te stwarzają niezwykłą szansę do nawiązania 
kontaktów z rówieśnikami, nauki elementów 
historii i obyczajów krajów partnerskich, 
pobudzają kreatywność młodych ludzi, 
co więcej, pokazują one jak ważnym jest 
znajomość języków obcych w komunikacji 
i we współpracy międzynarodowej. 
 Uczniowie bialskiego gimnazjum przy 
użyciu programów komputerowych, np. 
PowerPoint, chat, video, blog, audiokonfe-
rencja, ścieżki MP3 oraz prac plastycznych, 
tworzą niezwykłe prace przedstawiające 
sposoby obchodzenie świąt narodowych, 
religijnych i lokalnych w Polsce, obyczaje 
z nimi związane, ich historie i  tradycje. 
Następnie wymieniają się informacjami 
ze szkołami partnerskimi drogą pocztową 
lub elektroniczną. Działania te połączone 
są z elementami zabawy oraz wykorzystują 
zainteresowania młodych ludzi i  ich 
umiejętności w różnych dziedzinach. Do 
tej pory otrzymaliśmy mnóstwo kartek 
świątecznych i pozdrowień zza granicy, 
sami również wysłaliśmy nasze kartki 
z  życzeniami oraz pierwsze prezentacje 
multimedialne naszej szkoły oraz naszego 
miasta. Efekty pracy będzie można śledzić 
już od lutego na stronie internetowej 
programu eTwinning.
 Praca nad projektami przynosi wiele 
satysfakcji tak uczniom jak i opiekunowi 
grupy. Powoli nawiązują się nowe kontakty 
zagraniczne, a sami uczniowie odkrywają 
w sobie nowe zainteresowania i rozwijają 
umiejętności w zakresie pracy z kompu-
terem. Gimnazjaliści sami przyznają, że 
komunikacja jest najbardziej efektywnym 
sposobem nauki języka obcego.

Barbara Janocha-Król

KURS CHEMIZACYJNY
Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Prudniku, 

organizuje w dniach 25-26.02.2013 r. szkolenie dla rolników 
z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 

opryskiwaczy (kurs chemizacyjny), który odbędzie się 
w Gminnym Centrum Kultury w Białej, 

ul. Prudnicka 35, o godzinie 9.30.
Zapisy przyjmuje Pani Maria Dryszcz pracownik Urzędu 

Miejskiego w Białej tel. 77 4388557
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Odeszli
Gerard Barysz ur. 1962 r. zm. 02.12.2012 r. zam. ost. Wasiłowice 

Teodor Olszynka ur. 1947 r. zm. 13.12.2012 r. zam. Gostomia 
Jan Koszyk ur. 1930 r. zm. 25.12.2012 r. zam. Gostomia

Kazimiera Mączka ur. 1947 r. zm. 26.12.2012 r. zam. Kolnowice
Elżbieta Wystrach ur. 1966 r. zm. 29.12.2012 r. zam. Olbrachcice

Gerhard Kopecki ur. 1932 r. zm. 30.12.2012 r. zam. Prężyna
Małgorzata Nowotna ur. 1940 r. zm. 30.12.2012 r. zam. Biała

Zofia Alter ur. 1931 r. zm. 01.01.2013 r. zam. Olbrachcice
Maria Barysz ur. 1962 r. zm. 03.01.2013 r. zam. Biała

Emilia Duda ur. 1924 r. zm. 03.01.2013 r. zam. Ogiernicze
Maria Kopp ur. 1937 r. zm. 04.01.2013 r. zam. Radostynia

Bronisław Kocioł ur. 1946 r. zm. 10.01.2013 r. zam. Olbrachcice
Hedwig Zimmermann ur. 1911 r. zm. 13.01.2013 r. zam. Śmicz

Eryka Kuc ur. 1938 r. zm. 14.01.2013 r. zam. Biała
Rafał Hreczaniuk ur. 1977 r. zm. 15.01.2013 r. zam. Gostomia
Hildegarda Schinke ur. 1934 r. zm. 16.01.2013 r. zam. Biała

Jolanta Kocur ur. 1949 r. zm. 17.01.2013 r. zam. Łącznik
Franciszka Deszczka ur. 1928 r. zm. 18.01.2013 r. zam. Pogórze

Na podstawie art. 4 pkt. 2 i 3 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i  Polskim Biurze 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych, 
Urząd Miejski w Białej przypomina, że 

 posiadacze gospodarstw rolnych są zobo-
wiązani ubezpieczyć się od odpowiedzialności 
cywilnej (tzw. „ubezpieczenie OC rolników”) 
oraz dokonać ubezpieczenia budynków 
wchodzących w  skład tych gospodarstw 
od ognia i innych zdarzeń losowych (tzw. 
„ubezpieczenia budynków rolniczych”).
 Obowiązek zawarcia umowy ubez-
pieczenia OC rolników powstaje w dniu 
objęcia w  posiadanie gospodarstwa 
rolnego. Obowiązek ubezpieczenia 
budynku rolniczego powstaje z dniem 
pokrycia budynku dachem.
1.  Zgodnie z art. 84 ust.3 ustawy z dnia 

22 maja 2003 r. o  ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych, do przeprowadzania kontroli 
spełnienia obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC rolników:

 a)  jest obowiązany wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) właściwy ze 
względu na miejsce położenia 
gospodarstwa rolnego lub w miejscu 
zamieszkania rolnika;

 b) są uprawnione:
 •  starosta właściwy ze względu na miejsce 

UWAGA ROLNICY!
położenia gospodarstwa rolnego lub 
miejsce zamieszkania rolnika,

 •  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
2.  Zgodnie z art. 84 ust.4 ustawy z dnia 

22 maja 2003 r. o  ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych, do przeprowadzania kontroli 
spełnienia obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia budynków rolniczych:

 a)  jest obowiązany wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) właściwy ze 
względu na miejsce położenia 
gospodarstwa rolnego lub miejsce 
zamieszkania rolnika;

 b)  jest uprawniony starosta właściwy ze 
względu na położenie gospodarstwa 
rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika.

 Spełnienie obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego ustala się 
na podstawie polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie 
umowy tego ubezpieczenia,, wystawionego 
ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń. 
Osoba kontrolowana jest zobowiązana 
okazać na żądanie organu obowiązanego 
lub uprawnionego do kontroli dokument 
potwierdzający zawarcie umowy ubez-
pieczenia obowiązkowego lub dowód 
opłacenia składki za to ubezpieczenie. Nie 
spełnienie obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie 
z warunkami tego ubezpieczenia okre-
ślonymi w wymienionej wyżej ustawie, 
osoba ta jest zobowiązana wnieść opłatę.

 

•

•

•
•

BIURO RACHUNKOWE
MALEX

k, ul. Skowr kiego 25
telefon: +48 728 949 755 lub 

+48 606 833 604

  Roczne rozliczenia podatku docho-
dowego od osób  (PIT)
  a przychodów i rozchodów, 
ry t, KP
  VAT w rolnictwie
  Rozliczenia z ZUS, US i inne

Atrakcyjne upusty!!!

Nawet do 75% wynegocjowanej 
ceny gi przez pierwsze 

ce

Księdzu proboszczowi, 
koleżankom 
i znajomym 
za udział w pogrzebie 
naszej drogiej córki 
i siostry
śp. Marii Barysz
składają 
rodzice i brat

Ten materiał stanowi propozycję 
zaleceń dla osób zamiesz-

kujących wspólnie w  jednym 
mieszkaniu w sezonie grypowym, 
sporządzonych przez Krajowego 
Konsultanta ds. Epidemiologii. 

 Ogłoszenie przez WHO fazy pande-
micznej nowej grypy A(H1N1) uzasadnia 
wzmożoną ostrożność i przygotowanie 
środków zapobiegawczych mających na 
celu zmniejszenie szybkości szerzenia 
się zakażeń w społeczeństwie. 
 Objawy nowej grypy A(H1N1) są 
podobne jak grypy sezonowej: 
 •  gorączka 
 • kaszel 
 • ból gardła 
 •  katar z  płynną wydzieliną lub 

zatkanym nosem 
 • bóle mięśniowe i stawowe 
 • ból głowy 
 • dreszcze 
 •  w około 25-30% przypadków nowej 

grypy mogą występować wymioty 
i biegunka. 

 Podobnie jak w  grypie sezonowej 
część zachorowań przebiega ciężko, 
a nawet może zakończyć się śmiercią. 
 Szerzenie się nowej grypy, podobnie 
jak grypy sezonowej, odbywa się drogą 
powietrzną i kropelkową. Możliwe jest 
też przenoszenie się zakażeń przez doty-
kanie przedmiotów zanieczyszczonych 
śliną lub wydzieliną dróg oddechowych 
osoby chorej i następnie przenoszenie 
na śluzówki osoby zdrowej. 
 Grypa jest chorobą, która jest zaraź-
liwa głównie w okresie objawowym i jej 
zaraźliwość jest zależna od nasilenia 
objawów choroby, szczególnie kaszlu 
i nieżytu nosa. 
 Mieszkanie jest miejscem gdzie kon-
takty między lokatorami, a szczególnie 
członkami rodzin mogą być szczególnie 
bliskie i gdzie choroby szerzące się drogą 
powietrzną mogą przenosić się bardzo 
łatwo. Zakażenia nabywane w  domu 
mogą być z  kolei przenoszone do za-
kładów pracy, szkół oraz innych miejsc 
gromadzenia się ludzi poza domem. 
 Skuteczne zapobieganie szerzeniu się 
zakażeń dotyczy zachowań w mieszkaniu, 
a  także odpowiedniego postępowania 
w sytuacjach, w których osoby znajdują 
się poza nim.
 Co mogą zrobić współlokatorzy 
mieszkania, aby zapobiec szerzeniu 
się zachorowań na grypę? 
•  aby zapobiec szerzeniu się zakażeń należy 

nastawić się na wczesne wykrywanie 
objawów grypowych, w tym wzrostów 
temperatury ciała, i nie lekceważenie 

żadnego z nich. 
•  osoba, która ma jeden lub więcej obja-

wów wymienionych powyżej, powinna, 
w miarę możliwości, ograniczyć bliskie, 
w  tym intymne, kontakty z  innymi 
osobami i  niezwłoczne powinna się 
zgłosić do lekarza. 

•  jeżeli, z racji małego nasilenia objawów, 
lekarz zaleci pozostawanie w  czasie 
choroby w domu, powinno się zapewnić 
osobie chorej osobny pokój, do którego 
powinno się wchodzić tylko w  celu 
niezbędnej obsługi chorego, zawsze 
starając się zakryć nos usta maseczką lub 
przynajmniej chusteczką jednorazową. 

•  jeżeli nie ma w mieszkaniu możliwości 
zapewnienia osobie chorej osobnego 
pomieszczenia, należy o  tym fakcie 
poinformować lekarza, który zaleca 
pozostawanie chorego w  domu, aby 
mógł go uwzględnić w  swej decyzji 
o wskazaniach do hospitalizacji. 

•  osoby, które mają w czasie epidemii objawy 
grypowe, a nie są hospitalizowane, nie 
powinny opuszczać mieszkania przez 
siedem dni od wystąpienia objawów, lub 
o jeden dzień dłużej niż trwają objawy 
jeśli choroba trwa siedem dni lub dłużej. 
Szczególnie osoby samotne powinny być 
zaopatrzone w produkty spożywcze na 
okres ponadtygodniowy, aby uniknąć 
konieczności odwiedzania sklepów. 

 Specyfika opieki domowej 
nad dziećmi i młodzieżą szkolna 
w czasie pandemii grypy:
•  pierwszym warunkiem zapobiegania 

zakażeniom wirusem grypy jest pilna  
obserwacja dzieci pod kątem występo-
wania u nich podanych wyżej objawów 
chorobowych. Należy pamiętać, Se 
szczególnie u  dzieci z  nową grypą 
A(H1N1) często występują objawy 
ze strony przewodu pokarmowego. 

•  przebywanie samotne przez długi okres 
może stanowić dla dziecka poważne 
obciążenie psychiczne. Jeżeli zostanie 
podjęta decyzja o przebywaniu w po-
koju z  chorym dzieckiem opiekuna, 
należy pouczyć dziecko o odpowiednim 
zakrywaniu nosa i ust w czasie kaszlu 
i  zaopatrzyć opiekuna w  maseczkę 
fizelinową. Poza zabiegami sanitar-
nymi, opiekun powinien pozostawać 
w możliwie jak największej odległości 
od chorego dziecka. 

•  poważny problem może stanowić 
dyscyplina i  stosowanie się dzieci 
i młodzieży do zaleceń sanitarno–epi-
demiologicnych, szczególnie do zakazu 
gromadzenia się w pomieszczeniach 
i wspólnych zabaw. 

Prof. dr hab. Andrzej Zieliński 
Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii

MECHANIKA
I BLACHARSTWO
- diagnoza komputerowa,

- obsługa klimatyzacji

- korekta usterek lakierniczych

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

gRyPA
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

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

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

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

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

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,
  zwrot VAT z tytułu wydatków 

mieszkaniowych,
 VAT w rolnictwie,
 kadry, płace i ZUS,

FILIE:
48-210 Biała, ul. 1-go Maja 32
czynna: wtorek, środa od 1400 do 1530 

  podatki zagraniczne /UE/ w kraju 
i zwrot z zagranicy,

 doradztwo podatkowe,
 zeznania podatkowe,
 usługi administracyjno – biurowe.

Wilków 51, czynna wtorek, środa, 
piątek od 900 do 1300.

tel. 77/ 436 56 01 co dziennie od 700 do 1600. tel. kom. 602 661 798.
Zapraszamy!

Serdeczne podziękowania ks. Rajmundowi Lipp, 
ks. Stanisławowi Kubieniowi, pani dr. Renacie Cieśla, 

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

naszego kochanego Męża, Ojca i Dziadka
śp. Gerharda Kopeckiego

składa
żona, córka z mężem oraz wnuki Denis i Adrian z żoną

Podziękowania wszystkim lekarzom, pielęgniarkom  i per-
sonelowi pomocniczemu ze szpitala w Białej za okazaną 

pomoc i opiekę w ostatnich chwilach życia
śp. Gerharda Kopeckiego

składa
żona, córka z mężem, wnuki Denis i Adrian z żoną
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23 grudnia 2012r. w Restauracji 
„u Hupki” w Solcu odbyło się 

spotkanie Seniorów Koła Mniejszości Nie-
mieckiej z miejscowości: Solec, Rostkowice, 
Wilków i Browieniec. Zebrało się około 
100 osób. Na początku seniorzy zostali 
przywitani przez przewodniczącego Koła 
DFK- pana Klausa Brehmera, który to 
złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia 
i pomyślności w nadchodzącym roku.
 Poczęstunek dla tak licznie zgroma-
dzonych mieszkańców przygotowali- 
państwo Marko i Gabriela Hupka oraz 

Znana z niezapomnianych, 
niewątpliwie ponadczasowych 

przebojów, takich jak: „Miłość jak 
wino”(1987), „Po słonecznej stronie 
życia”(1978) czy „Nic miłości nie 
pokona”(1996), artystka greckiego 
pochodzenia - Eleni , na której 
koncerty t łumnie przychodzą 
całe rodziny, zachwycając się jej 
anielskim głosem, zaszczyciła 
nas swoja obecnością 30 grudnia 
2012 roku.
 Piosenkarka przyjechała wraz 
ze swoim zespołem na zaproszenie 
Gminnego Centrum Kultury w 
Białej. Jej wspaniały głos mogli 
podziwiać mieszkańcy i goście 
w Kościele Parafialnym w Białej, 
gdzie zaśpiewała wiele znanych 
polskich kolęd i pastorałek.
 Artystce towarzyszył zespół w 

„Niby-życie”
Witaj Boże, mam kilka pytań
Odpowiedz proszę
Gdzie się podziały tamte marzenia?
Gdzie są tych wszystkich marzeń 
spełnienia…?
W żółtym szlafroku, w stanie amoku
Stoję w tym panicznym tłoku
Żyję? Jestem? Nie wiem jeszcze…
Już chyba po wszystkim. Zbyt prędko...
Miało być prosto, a szłam drogą krętą
Miał być początek, motyle w brzuchu
A dziś stoję w niemym bezruchu.
Gdzie ta tęcza? Gdzie balony?
Widzę same niby- domy.
Nie ma czasu? Nie ma wiary?
Są spróchniałe drzew konary
Mówisz do mnie:
 Dziecko
Byłaś tutaj, byłaś jeszcze wczoraj 

Już za późno, Boże... Już zbyt późna 
pora…

Joanna Scholz

Koncert kolęd Dzień seniora
składzie: Kostas Dzokas – polski 
kompozytor greckiego pochodze-
nia, menager, producent i opiekun 
artystyczny Eleni, Aleksander 
Białous – kompozytor, aranżer, 
muzyk oraz Andrzej Ellmann- 
poznański kompozytor, aranżer, 
producent i piosenkarz.
 Eleni oraz tłumnie przybyłych jej 
fanów przywitał proboszcz parafii 
w  Białej, o.  Franciszek Bieniek. 
Piosenkarka również złożyła 
życzenia Noworoczne wszystkim 
obecnym i swym śpiewem wywołała 
iście magiczny nastrój w kościele. 
Zachęcała do wspólnego śpiewania, 
w tym także najmłodszych, podając 
im mikrofon. Widzowie mogli 
również usłyszeć grecką kolędę 
w wykonaniu artystki.
 Koncert trwał ponad godzinę, 
która wydawała się być zaczarowaną. 
Mimo doskwierającego zimna na 
zewnątrz, w kościele panowała 
bardzo ciepła, miła atmosfera. 
Występ był niezwykłą okazją do 
ref leksji nad magią świąt.

Martyna Mielnik

ich pracownicy. Spotkanie otworzył 
występ artystyczny dzieci z Solca i Bro-
wińca, który z wielkim zaangażowaniem 
przygotowała nauczycielka PSP z Białej, 
pani Brygida Badura. W części tej po-
dziwialiśmy jasełka i kolędy wykonane 
przez dzieci w języku niemieckim, za co 
nagrodzone zostały gromkimi brawami. 
Na zakończenie Mikołaj poczęstował 
wszystkich przybyłych słodyczami. 
 Te spotkania z roku na rok cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem, za 
co serdecznie dziękujemy.

Członkowie DFK - Solec

Tegoroczny bal maturzy-
stów z Licem Ogólno -

kształcącego w Białej odbył  
się 26 stycznia 2013 r.w barze 
„U  Hupki” w Solcu. Na zdjęciu 
uczestnicy studniówki.

Bal maturzystów
Siedzą od lewej: Paulina Otremba, 
Melania Gröllich, Kamila Rylska, Maria 
Apostel, Karina Fischer (wychowaw-
czyni), Patrycja Wolf, Martyna Peszel, 
Ewelina Pientka, Nikola Walczyk.
II rząd (stoją o lewej): Grzegorz Drą-
żek, Przemysław Szewczyk, Mateusz 

Augustyn, Magda Parfimczyk, Maria 
Bednarz, Karina Kauczor, Anna 
Kwiotek, Dominika Wojtowicz, 
Jonatan Kaszkowiak, Patryk Okon, 
Marek Zura, Piotr Kłonowski.

Zdj. Piotr Glombica

fot. Bartosz Sadliński


