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Dożynki powiatowo- 100 lat OSP w Nowej Wsi
gminne Gostomia 2012
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sierpnia 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
Prudnickiej obchodziła jubileusz stulecia istnienia.
Była to długo oczekiwana uroczystość przez wszystkich
mieszkańców sołectwa.

W

przeciągu kilku tygodni Gostomia – gospodarz tegorocznych
powiatowo – gminnych dożynek zmieniła się nie do poznania.
Na dotychczas dziurawej niczym szwajcarski ser drodze
położono nowy dywanik asfaltowy. Wyremontowano chodniki we
wsi. Mieszkańcy zadbali o swoje posesje, remontując je i upiększając.
Zmiany są imponujące.

W jubileuszowej uroczystości udział wzięli
między innymi: bialski burmistrz – Arnold
Hindera, komendant Powiatowy PSP – Mirosław Jelonek, prezes i komendant Gminnego
Zarządu Zawiązku OSP w Białej – Joachim
Daniel i Bernard Fiebich, radna Monika Wolny,
sołtys wsi – Alfred Brajer i inni.
Strażacy i zaproszeni goście przy współudziale orkiestry przeszli spod budynku remizy
do znajdującej się w Nowej Wsi groty Lurdzkiej, gdzie proboszcz soleckiej parafii ks. Piotr
Koziol odprawił mszę św. w intencji byłych
o obecnych strażaków oraz ich rodzin. W okolicznościowym kazaniu wskazał na rolę i znaczenie straży w stuletniej historii jednostki.
Dziękował za ofiarność i poświęcenie w działalności na rzecz lokalnego środowiska.
Po mszy strażacy, zaproszeni goście
i mieszkańcy przeszli na plac przed remizą,
gdzie przy dźwiękach hymnu narodowego
wciągnięta została na maszt flaga państwowa.
Następnie proboszcz ks. P. Koziol poświęcił
pamiątkową tablicę upamiętniającą podniosły
jubileusz, zamontowaną na ścianie zewnętrznej remizy. Radna Monika Wolny przedstawiła krótką historię z działalności miejscowej OSP. Następnie przedstawiciele strażackich władz wręczyli grupie miejscowych stra-

Na dożynki wieś została pięknie
przystrojona. Przed posesjami piękne
dożynkowe dekoracje, świadczące o
pomysłowości mieszkańców. Przedstawiamy dwie z nich na zdjęciach.
W niedzielę w godzinach przedpołudniowych w miejscowym kościele
parafialnym odbyła się uroczysta
msza św. koncelebrowana w intencji
rolników i ich rodzin, z podziękowaniem za tegoroczne plony. Została
ona odprawiona przez miejscowego
proboszcza ks. Jerzego Chybickiego
przy współudziale księży: Stanisława
Kubienia, Juliusza Olejaka, Zbigniewa

Siemionowa i o. Franciszka Bieńka.
W okolicznościowym kazaniu proboszcz
ks. J. Chybicki nawiązał do ciężkiej
pracy rolnika na roli, i niekorzystnych
tendencjach w gospodarce, za co winę
ponoszą rządzący. Nie zawsze trud
rolnika jest doceniany i właściwie
wykorzystywany.
O godz. 1300 od strony Solca ruszył
przez wieś barwny korowód dożynkowy. Na przyczepach ciągnikowych
zaprezentowano scenki z życia wsi i pełne
humoru hasła.

dokończenie na str. 6

żaków odznaki Związku OSP. Złotą Odznaką
Związku OSP odznaczony został Johan Drozd,
brązowymi strażacy: Alfred Brajer, Rajmund
Fiebich, Tomasz Wolny, Krystian Olszynka,
Bernard Fiebich i Rajmud Kusz. Niektórzy
z zaproszonych gości w krótkich wystąpieniach dziękowali strażakom z Nowej Wsi za
dotychczasowe osiągnięcia i życzyli dalszych
w kolejnych latach działalności jednostki.
Po części oficjalnej goście pod namiotem usytuowanym na placu za remizą częstowani byli kawą i śląskim kołaczem oraz smakowitą grochówką przygotowana przez Henryka Wenigera z pomocnikami. W sobotę wieczorem odbyła się zabawa taneczna, a w niedzielne popołudnie zorganizowano dożynkowy
festyn. Były konkursy, występy artystyczne
dzieci, a następnie zabawa taneczna z udziałem DUO FAMILY. W obchodach jubileuszu
wzięli również udział dwaj najstarsi stażem
członkowie miejscowej OSP, posiadający wcześniej nadane Złote Odznaki Związku OSP –
Gerhard Mazur i Henryk Weniger. Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki finansowemu i rzeczowemu wsparciu miejscowych
i okolicznych sponsorów.
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Spotkanie z mieszkańcami Białej
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września w godzinach wieczornych w sali Urzędu
Miejskiego odbyło się zebranie
mieszkańców Białej, w którym
uczestniczył burmistrz Arnold
Hindera oraz radni Jacek Czerwiński, Elżbieta Malik i Ryszard
Hanko oraz prezes spółki WiK
Władysław Podróżny.
Spotkanie zostało zorganizowane
z inicjatywy burmistrza dla omówienia
aktualnych spraw dotyczących miasta,
które często budzą różne kontrowersje
i domysły, często wynikające z niewiedzy
i braku informacji o stanie faktycznym
tych spraw. Szkoda tylko, że w spotkaniu
wzięło udział tylko niewiele ponad
dwudziestu mieszkańców.
Zmiany w gospodarce
śmieciami
Burmistrz Arnold Hindera przedstawił zagadnienia dotyczące gospodarki
odpadami. Od 1 lipca 2013 r. wdrożone
zostaną nowe zasady wywozu śmieci
i odpłatności przez mieszkańców
gminy za te świadczenia. W myśl nowej
ustawy, którą gminy będą zobowiązane
wdrożyć – właścicielem śmieci będzie
gmina i ona zobowiązana jest zawrzeć
umowę z wyłonioną w przetargu firmą
specjalistyczną.
Intencją ustawodawcy jest zamiar
uporządkowania gospodarki odpadami
w kraju i zapobiegania porzucaniu śmieci
w miejscach do tego niedozwolonych.
Gmina ustali również wysokość stawek
za wywóz śmieci. Obecnie stawka
ta przy obowiązujących dotychczas
zasadach wynosi 15,20 zł za pojemnik
120 l. Równocześnie prowadzona jest
segregacja śmieci.
Według wstępnych wyliczeń koszt
wywozu śmieci na nowych zasadach
wyniesie miesięcznie ok. 9,36 zł od
jednej osoby, przy czym przewiduje się,
że w 2017 r. stawka ta zostanie obniżona
do ok. 7,20 zł. Gmina szuka najlepszych
rozwiązań określenia stawek dla rodzin
wielodzietnych, zważywszy na to, że wielu
członków rodzin pracuje za granicą lub
uczy się poza terenem gminy. Do 2015 r.
gmina będzie zobowiązana do segregacji
śmieci i ich recyklingu w wysokości 50 %
odpadów.
Istnieje realne niebezpieczeństwo,
że część mieszkańców nie będzie
regulowała na bieżąco należności za
ich wywóz. Burmistrz A. Hindera
nie jest zwolennikiem nowych zasad
wywozu śmieci, ale ich wdrożenie jest
obligatoryjne. Równocześnie zostaną
ustalone punkty składowania odpadów
wielkogabarytowych np. starych mebli,
zepsutego sprzętu elektronicznego itp.
W myśl nowych zasad odpłatność za
wywóz śmieci będzie stała, niezależnie
od wielkości dostarczanych odpadów.
Kanalizacja sanitarna
Planowane jest podłączenie do
kanalizacji ściekowej budynków przy
ulicach: Świerczewskiego, Szynowic,
Składowej, a w dalszej kolejności budynków w Prężynie, Ligocie Bialskiej
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i Wasiłowicach do oczyszczalni firmy
EKOBIONICA.
Gdyby zaniechana została ta
koncepcja gmina zmuszona byłaby
do budowy nowej oczyszczalni na
co należałoby wydatkować kwotę od
6 do 8 mln zł. W takim przypadku
mieszkańcy musieliby ponieść koszty
amortyzacji, co wpłynęłoby na znaczną
podwyżkę stawek za wywóz nieczystości. EKOBIONICA zmodernizowała
własną oczyszczalnię i potrzebuje
ścieków bytowych, ponieważ zakład
przetwarza tylko ścieki przemysłowe.
Taka koncepcja dostarczania ścieków
bytowych wydaje się optymalnie najlepszym rozwiązaniem pod względem
ekonomicznym.
Gospodarka mieszkaniowa
Stawki podstawowe za wynajem
mieszkań wynoszą od 2 do 2,35 zł za 1
m kw. Są więc niskie. Duże są natomiast
i słuszne wymagania mieszkańców.
Gmina stara się sukcesywnie realizować
potrzeby i oczekiwania wielu mieszkańców, zamieszkujących zwłaszcza stare
budynki. Niedawno oddanych zostało
pięć mieszkań w budynku po byłym
przedszkolu na ul. Stare Miasto, a także
siedem mieszkań w budynku przy ul.
Kościuszki. Gmina przymierza się do
budowy kolejnych mieszkań. W tym roku
wymieniono w budynkach komunalnych
siedemdziesiąt okien i pięć drzwi.
Bialski handel
Budowa marketu DINO przy ul.
Kilińskiego w Białej wpłynęła w pewnym stopniu na zmniejszenie obrotów
handlowych w dotychczas istniejących
placówkach na terenie miasta.
Wcześniej w tym miejscu planowano
budowę ośmiorodzinnego budynku
mieszkalnego. Wpłynęła jednak atrakcyjna oferta od dyrekcji firmy handlowej
DINO i spółka WiK zdecydowała się
na sprzedaż tego terenu pod budowę
marketu, a za środki uzyskane z tego
tytułu wybudowanie mieszkań w innym
miejscu miasta. Jak wskazał burmistrz A.
Hindera trudna sytuacja w działalności
handlowej wynika również z recesji na
naszym kraju, zmniejszanie się dochodów
wielu rodzin.
Budowa obiektu sportowego
ORLIK
Gmina zleciła opracowanie projektu
budowy Orlika w miejskim parku
w Białej. Dokumentacja projektu Orlik
obejmuje powierzchnię 1.800 m kw.
W przypadku Białej okazało się, że
boisko nie może być większe niż 1.600
m kw. Ministerstwo Sportu odrzuciło
projekt jako niezgodny z projektem
standardowym.
W ramach reklamacji projektant
opracował nieodpłatnie koncepcję
budowy boisk za ok. 800 tys.zł., których
wartość realizacji wyniosłaby ok. 800
tys. zł. Gmina podejmie stosowne starania o pozyskanie na ten cel środków
z Totalizatora Sportowego w wysokości
30 procent kosztów realizacji przedsięwzięcia. Przewidziana jest również

modernizacja ścieżek spacerowych w
parku.
Basen kąpielowy
W obecnym stanie technicznym
basen kąpielowy w Białej nie może
zostać ponownie otwarty.
Dotacja do basenu wynosiła
112 tys. zł rocznie, między innymi
z powodu nieszczelnej niecki i ścian
tego obiektu i konieczności stałego
uzupełniania poziomu wody. Aby basen
był czynny Gmina musiałaby spełnić
warunki określone przez SANEPID, co
wiązałoby się z zakupem i montażem
urządzeń filtracyjnych. Koszt takiego
rozwiązania wyniósłby ponad 1,2 mln
zł. Była koncepcja budowy niecki ze
stali nierdzewnej, ale trzeba byłoby
na to wydatkować ok. 6 mln zł.
W czasie korzystnych warunków
pogodowych bialski basen przynosił
dochody w kwocie 30 tys. zł, podczas
gdy koszty eksploatacyjne wynosiły 100
tys.zł i wiązały się też z koniecznością
zatrudnienia i zakwaterowania czterech
ratowników. Obecni na zebraniu
wskazywali na konieczność podjęcia
takich działań, które umożliwiłyby
ponownie otwarcie basenu kąpielowego w naszym mieście. Basen musi
być czynny i burmistrz zapewnił, że
w tym kierunku będą podejmowane
działania. Nie określił jednak kiedy to
nastąpi. Przyczyny – bardzo wysokie
koszty modernizacji tego obiektu.
Koncepcja zagospodarowania
bialskiego Rynku
W centrum Rynku plac pomiędzy
dwoma pasami ruchu wyłożony zostanie
kamieniami tzw. otaczakami. Materiał
pochodzi z odzysku. Pracownicy
wykonujący te prace są finansowani
ze specjalnego projektu dotyczącego
zatrudnienia młodych ludzi do 30 roku
życia przez Powiatowy Urząd Pracy. Jeśli
natomiast chodzi o odrestaurowaną
część Rynku pomiędzy figurami św.
Nepomucena i NMP proponuje się
zmianę koncepcji klombu kwiatowego,
a to wiąże się z koniecznością przeniesienia kamienia – pomnika w inne
miejsce np. na teren koło byłej świetlicy
„Promyczek” przy ul. Prudnickiej lub
do parku. Zebrani zaakceptowali tę
propozycję. Ustalono jednak, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie
na najbliższym zebraniu samorządów
miejskich w 2013 r. A może czytelnicy
wypowiedzą się na łamach naszej gazety
w tej sprawie. Najciekawsze wypowiedzi
opublikujemy na jej łamach.
Miejski cmentarz
Zakupione zostały kosztowne sanitariaty do zamontowania na cmentarzu
miejskim. Z tych względów niezbędna
jest instalacja w miejscu ich postawienia
całodobowego monitoringu oraz wprowadzenie odpłatności za ich korzystanie,
aby zapobiec ich ewentualnej dewastacji.
Sanitariaty zostaną zamontowane na
przełomie września i października.
Obecni zaakceptowali działania w tym
zakresie.

Zapadły
ważne decyzje

września w Sali Gminnego
19
Centrum Kultury w Białej
odbyła się kolejna sesja Rady

Miejskiej. Na początku obrad
radni i przedstawiciele placówek
oświatowych na terenie gminy
podziękowali dotychczasowej
pani wiceburmistrz Marii Tomali
za długoletnią pracę w Urzędzie
Miasta i Gminy w Białej.

W imieniu radnych w związku z przejściem M. Tomali na emeryturę, Robert Roden
w imieniu radnych złożył podziękowania i
życzenia dalszej pomyślności. W imieniu sołtysów bialskiej gminy za wieloletnią współpracę i działalność na rzecz rozwoju gminy
podziękował najstarszy sołtys Karol Biskup z
Mokrej. Nie zabrakło podziękowań i ciepłych
słów ze strony dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Pani wiceburmistrz nie
kryła wzruszenia. Pracę w ogniwach samorządu Maria Tomala rozpoczynała w latach
siedemdziesiątych w Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Prudniku, a następnie w
Urzędzie Miasta i Gminy w Białej na stanowisku sekretarza, a następnie wiceburmistrza. Podlegały Jej między innymi sprawy
oświatowe. Nie były to zagadnienia proste,
wiązały się z koniecznością przekształceń
istniejącej sieci oświatowej, co w kolejnych
latach budziło wiele kontrowersji i protestów.
Po wzruszającym pożegnaniu burmistrz
Arnold Hindera złożył informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
Do spraw dotyczących zagadnień budżetowych nawiążemy w kolejnym wydaniu naszej
gazety. Złożona została również informacja o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012–2017. Radni zapoznali się
z informacją o realizacji zadań oświatowych
na rok szkolny 2012/2013 i przygotowaniu
placówek oświatowych do obecnego roku
szkolnego. Wprowadzone zostały zmiany
do uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. Zaciągnięty zostanie
kredyt w kwocie ˛165 tys. zł. na sfinansowanie wydatków majątkowych na dokapitalizowanie spółki WiK w Białej.
Podjęte zostały również uchwały w sprawach:
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie
bialskiej gminy.
Radni zdecydowali również o nadaniu
dotychczasowym drogom wewnętrznym
kategorii dróg gminnych. Dotyczy to ulic:
Arki Bożka, Jana i Karola Augustynów, Kołłątaja, Ks. Karola Koziołka, Alfreda Liczbańskiego, Aleksandra Zawadzkiego, Franciszka
Suchego, Składowej oraz Wodociągowej w
mieście Biała i ulic Sportowej, Filipa Roboty,
Nowej, Kwiatowej, 30-lecia oraz Skowrońskiego w Łączniku.
Równocześnie zapadła decyzja o pozbawieniu drogi na odcinku Zielina – Czartowice
kategorii drogi gminnej. Decyzje te wiążą się
ze zmianami w infrastrukturze drogowej.
Podjęta została również uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na realizację drugiego etapu
projektu pod nazwą „Szkoła horyzontem
świetlanej przyszłości młodego człowieka,
co umożliwi jego dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Wydawca: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026; e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl
Redaktor naczelny: Rafał Magosz; Opracowanie: Ryszard Nowak;
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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Uznanie dla
bialskiego
szpitala

D

Wykupienie modej pani

br. bialski szpital podjął kolejne
starania na rzecz uzyskania kolejnych certyfikatów świadczących o wysokich standardach leczenia chorych.
Akredytacja i przyznanie znaku
ISO – mówi Wanda Fassa pełnomocnik
do spraw jakości w bialskim szpitalu –
wdrożone przedsięwzięcia w ramach
uzyskania akredytacji obejmowały
szereg zadań, tym bardziej trudnych, bo
wynikających ze znacznie wyższych niż
dotychczas standardów do spełnienia.
W przyszłości spełnienie tych wymogów
będzie wiązało się przyznawaniu tym
placówkom, które je wdrożyły wyższego
poziomu płacenia za świadczone usługi
przez NFZ. Uzyskanie akredytacji i znaku
ISO wiąże się z koniecznością poprawy
opieki nad pacjentem i warunków ich
pobytu w placówce leczniczej, a także
eliminacji niedociągnięć w tym zakresie. Akredytacja przyznana została
bialskiemu szpitalowi na okres trzech
lat, wymaga podnoszenia jakości usług
medycznych. Bialski szpital jest jedną
ze 117 placówek leczniczych w kraju,
które uzyskały akredytację według
nowych standardów i to jako jeden
z pierwszych.

ostałach zajś łod znajomego taki inszy
stary zwyczaj ło wykupowaniu modej
pani. Siłał ech woł już ło tyj rzołdziyła, ło
roztomajitych zwyczajach np. mody pon
nie móg widzieć modej pani przed wykupienia jej, a tak ajnfach to nie było, bo mu
starosty podstawili inszy kobiety, nierołz
takie szpatne, że aż patrzeć na nie nie
szło. I ta kobieta zaczła tak. Mody żeniuchu bystre łoczy mołsz, a tak smutnie na
mnie spoglołdołsz. Nie wiedziałach, iż tak
drabko wybieresz inszą. Ślubowałeś mi
góry, doły, lasy i sztyry konie do kolasy.
Ty se myjślisz, iż nie miałach kawaliyrów, co w pocie kołek, to był pachołek, a
joł ich wszystkich łodmówiła, bo jyno na
ciebiech czekała.
Łajzili my po muzykach, tak my tańcowali, aż ci se podkówki poluzowały. A
joł gryfnoł była i ci jednoł pochwyciła.
Jak wichlał to tu joł mołsz – i ciepła mu
joł pod nogi. Łajzili my po jarmarkach,
łod budy do budy, kupowałeś mi paskudy,
kupowałeś mi łorzechy loł mojej pociechy, cobych nie przestała se z tobą bawić,
a tera mie nie chcesz? W tyj momencie
ciepła w niego tytkoł bomblików. Joł ciebie nie popuszcza aż zadośćuczynienia
nie dostanał. Jeden kąsek na fiołki, abyś
nie pił gorzołki, a jeden na rozmaryjon,
co joł se tyż jeszcze wydom i jeszcze łod
ciebie nie łodejda, dopóki wykupiona nie
łostanał. Nie drobnymi fenikoma, a złotymi dukatoma. Nie z rałki do rałki, coby

nie było żołlu, ale z rałki do klina, aby do
roku mieliście cerał abo syjna.
Druchna postawiła wtedy modemu
połnowi talerzyk, a ten kłołd na nij złoty
piniondz. Kobieta na to padała: tych połrał
groszy, to jak se w karczmie zejdziemy, to
z żołlu przepijemy. Po tym datku druchna
łodeszła, a starosta przykludził modoł
pani. Za trochał łobu łojcowie pobłogosławili i tak zakończyło se to wykupienie.
Ale to jeszcze długo nie był koniec przemówień.
Starosta musiał przecał wszystkim
gościom łoznajmić, co dostanie modoł
pani na wiano. I zacznoł tak posłuchejcie mili panoczkowie i panie, co modoł
pani na wiano dostanie. Nołprzód po
starce wszystkie konejwki i garce, stołek ze złomaną nogoł, na chtorej jeszcze
łobie siedzieć mogoł, komoda i kolebka
bez kazideł, dwie kopaczki i troje starych wideł. Po matce erbnie to co zarołz
wyrachujał. Jedno prosiał, trzymiesięcznego byjczka, tzry gałsi, dwie kaczki i hindyjczka. Jałówkał pogonionoł i kapustał
ukiszonoł. Sztyry garce na kiszkał, dwie
somionki i dziyszka. Biksy na cukier, ryż i
kasza. Trzy nuple i nupelflasza. Dwa gutaliny, szczotkał, kanarka i klołtkał. Pieluchów całoł skrzynia, zeglówki, płachta i
pierzyna. Mieszek piniondzy, jajec kopa i
kartacz na chopa. Porachuj se tera modyj
panie, co łona wszystkiego dostanie i co
to wszystko kosztuje, zanij se to narych-

Sierpniowa
sesja

Nowy sprzęt na
placu zabaw

Zarząd ,,Wodociągów i Kanalizacji’’ w Białej Sp.z o.o.

sierpnia odbyła się kolejna,
3w Białej
piętnasta sesja Rady Miejskiej
w obecnej kadencji. Wła-

W pierwszych dniach września plac
zabaw w Białej usytuowany przy Górze
Wolności wzbogacił się –zgodnie z
wcześniejszymi planami – w dodatkowy
sprzęt do zabaw m.in. w zjeżdżalnię,
urządzenie do wspinaczki i inne.
Dodatkowy sprzęt zakupiono
również dla placów zabaw w Józefowie,
Miłowicach i Olbrachcicach.

W

dysław Podróżny – prezes spółki
WOD-KAN w Białej złożył informację
o działalności spółki za 2011 r.
Podjęte zostały uchwały w sprawach:
– z atwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie
miasta i gminy. Wysokość nowych
stawek przedstawiamy na łamach „PB”
w oddzielnej informacji,
– p odziału gminy Biała na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic oraz
liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu. Zatwierdzono podział gminy
na 15 okręgów wyborczych. Do tych
zagadnień nawiążemy w październikowym wydaniu gazety.
– zmiany statutu Biura Obsługi Szkół
Samorządowych w Białej.
Podjęte zostały również uchwały w
sprawach oświatowych dotyczące spraw
płacowych dla nauczycieli w szkołach i
przedszkolach oraz trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
Rada postanowiła przekazać dwie
skargi mieszkańców gminy w sprawie
lokalizacji farm wiatrowych na gruntach
wsi Krobusz – Gostomia – Solec i na
gruntach miasta Biała i wsi Olbrachcice do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wyrażono również zgodę na udzielenie
bonifikaty przy sprzedaży na drodze
bezprzetargowej lokali mieszkalnych
na rzecz najemców.

Na zdjęciu: zabawa dzieci na nowym
sprzęcie na bialskim placu zabaw.

Zatrudnię kosmetyczkę, fizjoterapeutkę,
masażystkę lub masażystę. Tel. 601 078 328.

tuje. Myślymy, iż nie pożałujesz dzisiejszego dnia i nocy. Mołcie stołć jedyn kole
drugiego do pomocy. Żyjcie dugo i w miłości, radość niech wom w sercu gości. Niech
wom dobrze se powodzi, wiwat, niech
żyjoł państwo modzi. Nom to też kiedyś
czyjtali i psińco my dostali. Na drugi rołz
my se nie żeniymy, jak takiego wiana nie
dostaniymy.
Tak to piyrwyj było. Starosty byli bardzo ważni na kożdym weselu i mieli nie
lada zadanie, coby to było do śmiechu, do
tańca i do różańca. Bo szpas mus zajn. A
joł myśla, iż w tyjch życzeniach ze szpasu
musiało cojś być, skoro u nołs w gmini co
roku i 30 połr fajeruje swoje złote wesele.,
50 lołt soł razał na dobre i na złe. Czy to se
dzisiejszym modym żeniuchom tak udoł,
jak starosta im nic tak fajnego na drogał
nie doł. Sami se dowioł jak dożyjoł.

na podstawie art. 24, ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, zm. z 2007
r. Nr 147 poz. 1033 z 2009 Nr 18 poz. 97, z 2010, Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) niniejszym informuje, że uchwałą nr XV.189.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012
r. zostały zatwierdzone następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała na okres od dnia 1 września 2012 r.
do dnia 31 sierpnia 2013 r.;
1. Taryfa za m³ dostarczonej wody z urządzeń wodociągowych w Gminie Biała:
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena za 1 m³ dostarczonej
wody netto

I. Gospodarstwa domowe
odbiorcy przemysłowi
i pozostali

1) cena za dostarczoną wodę
2) stawka opłaty abonamentowej

3,19 zł
5,29 zł

Określona powyżej opłata abonamentowa na 2012/2013 r., zgodnie z par. 13 ust. 3 i 4 rozporządzenia pokrywa koszty gotowości w kwocie 175.649 zł (maks. 15% kosztów ogółem) –
pokrywane przez odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego. Stała opłata
abonamentowa jest stosowana zarówno dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego, a także odbiorców rozliczanych wg. przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt).
2. Taryfa za m³ odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Biała:
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena za 1 m³ dostarczonej
wody netto

I. Gospodarstwa domowe
odbiorcy przemysłowi
i pozostali

1) cena za dostarczoną wodę
2) stawka opłaty abonamentowej

3,19 zł
5,29 zł

3. Do cen i stawek wyżej wymienionych opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z § 2, pkt. 9 - 11 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886).

Wyraz siebie! Dołącz do Nas!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty artystycznego wyrazu i ekspresji połączone z treningiem umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
w ramach projektu „NOWE HORYZONTY”. Zajęcia będą odbywały się do grudnia 2012 w Prudniku.
W ramach Projektu realizowane będą:
• WARSZTATY ARTYSTYCZNE (wtorki) • TRENING UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (piątki)
W ramach projektu działa również grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób dotkniętych chorobą psychiczną.
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY. Wszystkim uczestnikom gwarantowany będzie zwrot kosztów dojazdu.
Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie prosimy o kontakt:
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA - S.A.P.R.A., tel. 77 436 74 00
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.nowehoryzonty.org
Projekt współﬁnansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
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Dożynki w Pogórzu

Zawody na drezynach
T

egoroczne zawody na drezynach
kolejowych odbyły się 25 i 26
sierpnia po raz siódmy na terenie
po byłej stacji kolejowej w Białej.

radycyjnie już od kilku lat
T
w sierpniu organizowane
są wiejskie dożynki w Pogórzu.

W przygotowania do lokalnego
Święta Plonów włączają się aktywnie członkowie Rady Sołeckiej,
Odnowy Wsi, DFK, OSP.
W niedzielę 19 sierpnia barwny
korowód dożynkowy wyruszył ulicami
Pogórza w kierunku miejscowego kościoła
filialnego p.w. św. Edyty Stein gdzie
w obecności licznie zgromadzonych
mieszkańców łącznicki proboszcz ks.
Manfred Słaboń odprawił uroczystą mszę
św. dożynkową w intencji miejscowych
rolników i ich rodzin.
Po mszy na miejscowym boisku
sportowym odbyła się część artystyczna.
Wystąpiły między innymi przedszkolaki
z miejscowego Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego. Z ciepłym przyjęciem spotkał się
występ strażackiego zespołu kabaretowego
„Skowronki” działającego na terenie
powiatu strzeleckiego. Jedna z solistek
tego zespołu wciągnęła do wspólnej
zabawy bialskiego burmistrza Arnolda
Hinderę i panią sołtys Pogórza Gabrielę
Neugebauer. Publiczności podobał się
również występ znanego z telewizyjnych
programów zespołu „Duo Fenix”, który
zaprezentował śląskie szlagiery.
Na zakończenie odbyła się zabawa
taneczna z zespołem DEREJS. Bawiono
się do białego rana. Na miejscu imprez
można było nabyć napoje chłodzące,
kiełbaski z grilla, kawę oraz pyszne ciasta.
Słowa podziękowania za przygotowanie tegorocznej imprezy należą się
Radzie Sołeckiej, Odnowie Wsi, KGW,
Kołu DFK oraz sponsorom.

W pierwszym dniu zawodów zorganizowano po raz piąty wojewódzkie zawody
samorządowców. Startowało kilka ekip
mężczyzn i kobiet, po cztery osoby każda,
z tym, że w każdej jeździe uczestniczyło po
dwóch zawodników danej drużyny. W kategorii
pań I miejsce zajęła reprezentacja Prudnika
(drużyna biura poselskiego Janiny Okrągły)
z czasem 5:34:72 min. Kolejne miejsca zajęły
ekipy pań z Racławic Śląskich(II), starostwa
powiatowego w Krapkowicach (III), Chrzelic
(IV), gminy Lubrza (V), reprezentacji Lubrzy
(VI) i Skorochowa (VII).
W grupie mężczyzn najlepszą okazała
się reprezentacja Mesta Albrechtice, II
miejsce zajęła ekipa starostwa powiatowego
w Krapkowicach, III – reprezentacja gminy
Biała, IV reprezentacja gminy Korfantów,
a V starostwa powiatowego w Prudniku.
W niedzielę – 26 sierpnia w go-

Dary dla
rolników z Gminy
Dobrodzień
Tylko od rolników z terenu Ligoty Bialskiej zebrano dla rolników z Rzędowic
(Gmina Dobrodzień) poszkodowanych
w wyniku gwałtownej burzy z nawałnicą
ponad 3 tony zboża. Do zbiórki zboża
dołączyli się również niektórzy rolnicy
z Górki Prudnickiej. Akcję pomocy
zorganizował sołtys z Ligoty Bialskiej
Leonard Kusber. Na zdjęciu rolnicy
z Rzędowic odbierają zebrane w ramach
pomocy zboże dla poszkodowanych.

dzinach popołudniowych odbyły się
otwarte zawody dla wszystkich – dzieci,
kobiet i mężczyzn. W kategorii „dzieci”
wystartowało 16 drużyn. Zwyciężyła
drużyna w składzie Michał Mierzwa
i Dawid Stroka, w kategorii kobiet
najlepsza okazała się ekipa w składzie
Patrycja Meja i Elżbieta Otte, a w kategorii
mężczyzn Artur Kauczor i Mateusz Byra.
Nie rozegrano zawodów w grupie Open
ze względu na awarię drezyny ręcznej.
Dwudniowe zawody prowadził
z poczuciem humoru pracownik GCK
Joachim Kosz, którego pracę oceniamy
na przysłowiową „piątkę”.
W pierwszym dniu zawodów dzieci,
młodzież i dorośli chętnie korzystali
z przejażdżek spalinowymi drezynami,
w sobotę na trasie Biała – Józefów,
a w niedzielę na odcinku Biała – obwodnica. Organizatorem zawodów było
Gminne Centrum Kultury w Białej
i Opolskie Stowarzyszenie Miłośników
Kolei w Opolu. Organizatorzy dziękują
dyrekcji BS Biała za pomoc finansową.

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania
rolnikom i sołtysom wsi: Browiniec Polski,
Józefów, Krobusz, Nowa Wieś, Ligota Bialska,
Górka Prudnicka, Otoki, Pogórze, Solec,
Wasiłowice, Biała Osiedle nr 1, (Szynowice
i Stare Miasto) za hojność i zaangażowanie
się w zbiórkę zboża dla poszkodowanych
rolników z Gminy Dobrodzień, którzy
ucierpieli na skutek przejścia gwałtownej
burzy i gradu.
Wsparcie to dowiodło, że potraficie
sprawnie zorganizować pomoc dla potrzebujących.
Podczas zbiórki zebrano dla rolników
Gminy Dobrodzień ok. 23 tony zboża.
Za to składam serdeczne podziękowania.
Burmistrz Białej Arnold Hindera
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Wrześniowe uroczystości w Łączniku

Otwarcie placu zabaw

Dożynki
2 września w Łączniku odbyły się
wiejskie dożynki. Po poświęceniu korony
w miejscowym kościele parafialnym
proboszcz ks. Manfred Słaboń odprawił
uroczystą mszę dziękczynną w intencji
rolników i ich rodzin.
W godzinach popołudniowych na
placu na miejscowym boisku sportowym
sołtys Łącznika Dorota Małek powitała
obecnych na imprezie dożynkowej
mieszkańców i gości. Podziękowała

rolnikom za tegoroczną pracę na
roli. Następnie przed zgromadzoną
publicznością wystąpiły łącznickie
przedszkolaki z programem artystycznym przygotowanym przez Ewę
Płachtę oraz chrzelicki chór Zgoda
i łącznickie Seniores. Wystąpiła również
miejscowa solistka czternastoletnia
Kamila Szczurek. Wieczorem odbyła
się zabawa taneczna.

Na terenie przyległym do obiektu
łącznic kiego przedszkola został oddany
do użytku nowy plac zabaw.
Na jego budowę i wyposażenie
przeznaczono 100 tys. zł. Nowy plac
zabaw powstał dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Radosna
Szkoła”. Wykonawcą prac była firma
Eltete-Polska- spółka z o.o.
Plac zabaw przeznaczony będzie
do zabaw i zajęć ruchowych dla
przedszkolaków, a także dzieci w wieku
poza przedszkolnym w wyznaczonych
godzinach, również w soboty i niedziele.
Poświęcenia nowego placu dokonał
2 września łącznicki proboszcz ks.
Manfred Słaboń.

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego
WramachrealizacjiprogramuOrlik
otwarty został w wydzielonej części
boiska sportowego mini Orlik –
zespół boisk wielofunkcyjnych.
W kwietniu 2011 r. został wykonany
kosztorys inwestorski. Gmina Biała
pozyskała dofinansowanie budowy
Orlika w Łączniku w ramach programu „Odnowy i Rozwoju Wsi”.
Całkowity koszt jego budowy
wyniósł 385,5 tys. zł. Ponadto
Rada Sołecka na jego budowę
przeznaczyła 20 tys. zł. Budowa
rozpoczęła się w 2012 r.
W czasie wiejskich dożynek
2 września burmistrz otworzył
bramę obiektu, a proboszcz ks.
Manfred Słaboń poświęcił nowy
obiekt sportowy, który będzie służył
miejscowym dzieciom i młodzieży
do zajęć sportowych.

Dożynki w Józefowie

18

.08.2012 odbyły się
dożynki wiejskie
w Józefowie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
15.00 mszą św. w miejscowej kapliczce,
którą odprawił proboszcz o. Franciszek
Bieniek, dziękując za tegoroczne plony. Po
mszy św. przez wieś przeszedł korowód
dożynkowy i wszyscy goście udali się
przed budynek OSP.
Przed wejściem powitał ich sołtys
Walter Czaja, dziękując wszystkim za
trud i pracę włożoną w przygotowanie
tegorocznych dożynek i zaprosił na
kołacz śląski i kawę. Uczestnicy imprezy
witani byli chlebem dożynkowym.
Mieszkańcy wsi przygotowali szereg

atrakcji dla dzieci i dorosłych, aby umilić
ten dzień wszystkim przybyłym gościom.
Zorganizowano między innymi kiermasz
niespodzianek, malowanie twarzy
dzieciom, przejażdżki zabytkowym
traktorkiem z wagonikiem, itp.
Zadbano również o kulinarne niespodzianki. Była gotowana kukurydza,
pajda chleba ze smalcem i kiszonym
ogórkiem, kiełbasa z grilla, lody, wata
cukrowa i słodycze.
Wieczorem odbył się pokaz sztucznych
ogni, rozpoczynający zabawę taneczną.
Przy dobrej muzyce wszyscy uczestnicy
dożynek świetnie bawili się do wczesnych godzin rannych. Chętnych do
biesiadowania organizatorzy zapraszają
za rok.
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Dożynki Gostomia 2012
Przemarsz dożynkowego korowodu trwał ponad godzinę. Na czele
korowodu szła Bialska Orkiestra Dęta
z mażoretkami. Zaprezentowano
będący „na chodzie” stary Ursus
z zapłonem żarowym. To ciągnik,
którego pamiętają już tylko najstarsi
rolnicy. W korowodzie zaprezentowano też starą młocarnię, sprzęt
jaki używano w drugiej połowie XX
wieku, a także korony żniwne. Było
obwoźne przedszkole z dziećmi, scenki
rodzajowe np. starej kuźni, scenki
z prac domowych i inne. Nie zabrakło
starej konnej sikawki z Nowej Wsi,
a najstarszy strażak Henryk Weniger
polewał wodą publiczność zgromadzoną wzdłuż trasy przemarszu.
Zgromadzonych na dożynkowej
uroczystości, w tym zaproszonych gości
powitała sołtys Gostomi Barbara Stein.
Pod namiotem na boisku starostowie
dożynek Emilia Przybilla i Ginter
Stein na ręce przewodniczącego Rady
Powiatu Józefa Janeczko i bialskiego
burmistrza Arnolda Hindery przekazali
tradycyjne bochny chleba upieczone
z tegorocznych zbiorów zbóż. W czasie
uroczystości w rolę konferansjera
wcielił się Ernest Graba i podobnie
jak na innych imprezach potrafił
rozbawić publiczność. Krótki występ
zaprezentowała Bialska Orkiestra Dęta,
a następnie wystąpiła nasza lokalna
gwiazda piosenki Andrea Rischka,
która zaprezentowała popularne
szlagiery polskie i niemieckie. Komisja
oceniająca korony żniwne przedstawiła wyniki swoich prac. W skład
jury powołani zostali m.in.: starosta
prudnicki – Radosław Roszkowski,
pracownik bialskiego GCK – Joachim
Kosz, Monika Kwoczek i Bogumiła
Wójcik. Pierwsze miejsce przypadło
koronie z Grabiny, drugie koronie
gospodarzy z Gostomi, a trzecie
koronie z Mionowa. Wyróżnienia
przyznano koronom z Chrzelic,
Czartowic, Czyżowic, Kolnowic,
Krobusza, Krzyżkowic, Łącznika,
Moszczanki, Prężyny i Trzebiny.
Prz ed staw iciele w y m ien ionych
miejscowości otrzymali nagrody
pieniężne i pamiątkowe dyplomy.
Bialski burmistrz wręczył również
pamiątkowe puchary i listy gratulacyjne
rodzinie Gerdy i Reinharda Wollny
z Nowej Wsi za zajęcie I miejsca
w konkursie na „Najpiękniejszą zagrodę
wiejską” i przedstawicielom Chrzelic
za zdobycie II miejsca w konkursie
na „Najpiękniejszą Wieś Opolską”.
Konkursy te zostały zorganizowane
przez Zarząd Województwa w ramach
konkursu „Piękna Wieś Opolska’2012”.
Z recitalem piosenkarskim wystąpił
znany śląski duet Duo Fenix Dwa
Fyniki. Następnie swoje umiejętności
taneczne zaprezentował zespół STARS.
W godzinach wieczornych odbyła się
zabawa taneczna z udziałem zespołu
„Atlantis”.
Tekst i zdjęcia R. Nowak

Słowa uznania i podziękowania
za wkład pracy w przygotowanie
dożynkowej uroczystości mieszkańcom Gostomi oraz sponsorom,
którzy w różnej formie wsparli to
wspaniałe święto dziękuje
sołtys Barbara Stein

PANORAMA BIALSKA • wrzesień • 2012
dokończenie ze str. 1

Sponsorzy dożynek powiatowo –
gminnych Gostomia 2012: B.S Biała,
R.S.P.Rostkowice, R.S.P. Kolnowice,
R.S.P. Krobusz, R.S.P.Chrzelice,
R.S.P.Prężyna, Flora Praszka, Tendaj
Głogówek, ROL-POL, Agroplon Radostynia, Zrzeszenie Rolnikow Gminy
Biała, Biomasa Silesia, Blattin Polska,
Izba Rolnicza w Opolu, F.H.U.WIKTOR,
Mieszkancy Gostomi, Farma wiatrowa
Element-Power, Zwiazek Ślaskich
Rolników, G.S.Biala, ROL-BUD,
Kamieniarstwo Norbert Piętka,
Maszyny Rolnicze-Strzoda, Firma
Kirsz, Dom Restauracyjny Marko,
Ustronianka, Usługi Rolnicze Ewelina
Thomalla, Firma Transportowa
Malek, Piekarnia Handzik, Piekarnia
Kimel, Rajmund i Emilia Przibylla,
Kowalstwo-Ślusarstwo Edward Barton
i GCK Biała. Wszystkim sponsorom
podziękowanie składają organizatorzy
dożynkowej uroczystości.
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Atrakcyjne Dni Chrzelic Zlot sikawek konnych
I

T

egoroczne dwudniowe imprezy w ramach obchodów
kolejnych Dni Chrzelic zostały
zorganizowane w sobotę i niedzielę
11 i 12 sierpnia. Podobnie jak
w poprzednich obchodach święta
wsi organizatorzy zadbali o wiele
atrakcji dla mieszkańców i gości.
W ramach sobotnich imprez dzięki
staraniom przewodniczącego Powiatowego Zarządu DFK Janusza Stolarczyka
zorganizowany został pod namiotem VI
przegląd zespołów, chórów i orkiestr
propagujących kulturę niemiecką na
terenie powiatu prudnickiego, które
miały po raz pierwszy okazję zaprezentować przed chrzelicką publicznością
swoje umiejętności wokalne. W ramach
przeglądu wystąpiły chóry Seniores
z Łącznika, Neusdorfer z Nowej Wsi,
Kazimira z Kazimierza, zgoda z Chrzelic
i solistka Anna Kosz z Przechodu. Po
raz pierwszy przegląd odbył się pod
namiotem na boisku sportowy.
W godzinach wieczornych wystąpił
piosenkarz z Niemiec George Wind,

a następnie odbyła się zabawa taneczna
z udziałem zespołu Vento.
W niedzielne popołudnie zorganizowana została biesiada Śląska z udziałem
TRIA Piotra Szefera. Zaprezentowano
również japońskie sztuki walki i popisy
monocyklistów. W godzinach wieczornych
wystąpiła chrzeliczanka, Andrea Rischka
z popularnymi piosenkami w języku
niemieckim i polskim. W godzinach
wieczornych zorganizowana została
zabawa taneczna z udziałem zespołu
Meteor.
Organizatorem tegorocznych Dni
Chrzelic byli: Stowarzyszenie Odnowy
Wsi, LZS, Klub Kobudo Kenkyukai,
koło FFK i Rada Sołecka. Finansowo
wsparli zorganizowanie festynowych
imprez Spółka Wodociągi i Kanalizacja
w Białej oraz Ustronianka. Finansowego
wsparcia udzielili ponadto: Urząd Miasta
i Gminy w Białej, Starostwo Powiatowe
w Prudniku, Gminne Centrum Kultury
w Białej oraz konsul Republiki Federalnej
Niemiec.

Międzynarodowy Zlot Sikawek Konnych
w Chrzelicach, który miał miejsce
w czasie tegorocznych Dni Chrzelic był
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze
środków budżetu państwa „Przekraczamy
Granice” w ramach projektu pn. „Strażacki
konny wóz bojowy elementem wzmacniającym współpracę pomiędzy OSP Chrzelice i
SDH Radslavice.
12 sierpnia po godz. 14,00 powitani
zostali uczestnicy zlotu. Na płycie boiska
zaprezentowano kilkanaście sikawek konnych.
Następnie odbyły się zawody strażackie
z udziałem sikawek konnych. Strażacy
poszczególnych drużyn uczestniczących w
zlocie zaprezentowali swoje umiejętności
fachowe w zakresie rozwijania i zwijania
węży, przetaczania piłeczki golfowej,

pokonywania toru przeszkód i pokazach
sikawek ręcznych.
Równocześnie odbył się VI Międzynarodowy Turniej Strażacki sponsorowany przez
Starostwo Powiatowe w Prudniku. Komisja
oceniająca zawody pierwsze miejsce przyznała
strażakom z Zieliny, drugie OSP z Ogiernicz,
a trzecie OSP z Pogórza. Dalsze miejsca
zajęły OSP: SDH Radslavice, Olbrachcice,
Nowa Wieś, SDH Lhota, Ligota Bialska,
Rzymkowice, Racławiczki, Chrzelice i Łącznik.
Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc
nagrody rzeczowe ufundowało prudnickie
Starostwo. Nagrody i pamiątkowe dyplomy
wręczyli przedstawiciele starostwa i zarządu
Miejsko – Gminnego Związku OSP w Białej.
Strażackie zmagania z zainteresowaniem
obserwowała liczna grupa mieszkańców
Chrzelic i okolicznych miejscowości.

Tekst i zdjęcia: Ryszard Nowak

Sukces Pogórzan w Wasserbalu

Śluby
Sylwia Trinczek z Olbrachcic i Damina Kusber z Olbrachcic – 14.07.2012 r.
w Olbrachcicach
Roksana Pyziak z Białej i Piotr Gisal z Góreczna – 21.07.2012 r. w Białej
Aneta Bryndza z Łącznika i Patryk Pietroń z Solca – 21.07.2012 r. w Łączniku
Żaneta Hoinka z Olbrachcic i Tomasz Piskoń z Harbułtowic
– 21.07.2012 r. w Olbrachcicach
Victoria Stein z Gostomi i Jarosław Grzesiak z Gliwic – 15.08.2012 r. w Gostomi
Joanna Lemko z Białej i Paweł Prokopowicz z Białej – 18.08.2012 r. w Białej
Nikola Stepczyk z Łącznika i Tomasz Antoszczyszyn z Branic – 18.08.2012 r.
w Łączniku
Anna Augustyn z Grabiny i Dawid Wolny z Olbrachcic – 25.08.2012 r. w Grabinie
Magdalena Honisch z Białej i Piotr Kusber z Łącznika – 01.09.2012 r. w Białej
Małgorzata Mazur ze Śmicza i Piotr Kassner z Borku – 04.09.2012 r.
w Olbrachcicach

Pod koniec lipca w Przechodzie odbył się
XII Międzynarodowy Turniej piłki Prądowej
„Wasserbal 2012”, w którym uczestniczyły 22
drużyny z Polski, Czech i Niemiec. Wielki
sukces odniosła strażacka drużyna z Pogórza, która zwyciężyła w turnieju przed eki-

pami z Jasienicy Dolnej, Rzymkowic i Wierzbia. Strażacy z Pogórza uczestniczą w turniejach piłki prądowej od 2007 r. Występowali w nich dotychczas czterokrotnie zdobywając raz pierwsze miejsce, również raz
drugie i siódme.
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Sprzedaż wody na 2011 r.
dla gminy Biała
LP.

MIEJSCOWOŚĆ

woda w m3

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

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

83.858
9.678
10.880
10.095
1.902
3.330
1.575
3.097
4.952
17.605
15.590
12.559
6.189
11.750
3.610
6.117
3.851
1.803
13.647
2.101
4.147
4.981
22.446
11.179
10.532
3.522
10.589
3.090
4.716
299.401

Market „Dino” otwarty
Pod koniec lipca w Białej przy ul.
Kilińskiego otwarty został dyskont
spożywczy „Dino”.
Pierwszymi klientami byli państwo
Kasprzykowie i Elżbieta Załęska z Prężyny. Najmłodszym klientem, jednym
z pierwszych, który odwiedził nowy sklep
z rodzicami był dziewięciomiesięczny
Pawełek Wistuba.
Firma skupiająca sieć placówek han-

Remont kościelnej wieży

W 2011 r. sprzedaż wody z poszczególnych ujęć przedstawiała się następująco:
• Ujęcie w Białej 129.377 m3 • Ujęcie w Gostomi 73.420 m3 • Ujęcie w Pogórzu
91.888 m3 • Ujęcie w Józefowie 4.716 m3 • Razem 299.401 m3

Trwa remont kościelnej wieży
w Białej. Przeprowadza go nyska firma. Wieża została obudowana w celu
przeprowadzenia prac fachow ych
metalowymi rusztowaniami. Koszty
odnowienia wieży kościoła parafialnego
nie są jeszcze ustalone. Wiadomo
jednak, że będą one znaczne, dlatego
gospodarze parafii ojcowie Kamilianie
liczą na wsparcie i ofiarność parafian,
tym bardziej, że kapłani przychodzą
i odchodzą na inne placówki duszpasterskie, a świątynia od wieków służy
parafianom, i służyć będzie wiernym
nadal. I aby tak się stało winniśmy
wszyscy przyczynić się do wsparcia
koniecznych prac remontowych.

Obowiązki właścicieli psów
P

sie odchody na skwerach, w parkach, – w łaściciele psów zobowiązani są
zieleńcach, placach czy ulicach nie są
trzymać je na terenie swoich posesji
tylko problemem natury, jest to również
lub w odpowiednich kojcach,
bardzo ważny problem epidemiologiczny. – wyprowadzanie psa w miejsce publiczne,
Psie odchody stanowią bowiem poważne
za wyjątkiem psów asystujących osobom
zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwłaszniepełnosprawnym, jest możliwe po
cza dla małych dzieci bawiących się na
spełnieniu następujących warunków:
placach zabaw i w piaskownicach – to te
• pies będzie prowadzony na smyczy,
miejsca bywają często toaletą dla zwierząt
• niezależnie od rasy i wielkości pies
domowych wyprowadzanych na spacer.
będzie posiadał kaganiec.
Pamiętaj! Twój pies po sobie nie – w prowadzanie psów do sklepów,
posprząta – to ty jesteś odpowiedzialny
lokali gastronomicznych, pomieszczeń
za swojego psa. Zatem posprzątaj po
biurowych i użyteczności publicznej
nim. Właściciel psa ma obowiązek
jest zabronione. Nie dotyczy psów
niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
asystujących osobom niepełnosprawnym,
pozostawionych przez czworonoga do – sprawowanie bezpośredniej kontroli
pojemników na odpady komunalne.
nad psem w przypadku zwalniania go
Aby uchronić dzieci przed chorobami
ze smyczy w miejscach odosobnionych,
i poprawić estetykę naszego miasta, Urząd
nieuczęszczanych przez ludzi,
Miejski w Białej informuje, że zostaną – niedopuszczenie psów i kotów do
zaostrzone działania w stosunku do osób,
piaskownic, stanowiących miejsca
które nie sprzątają odzabaw dzieci,
chodów pozostawionych Pamiętaj!
– w łaściciele zwierząt
przez psy będące pod ich Twój pies po sobie
domowych o gospodaropieką. Właściciel psa nie posprząta – to ty
skich zobowiązani są do
powinien zaopatrzyć się jesteś odpowiedzialny
usuwania zanieczyszczeń
w tzw. woreczki na psie za swojego psa.
spowodowanych przez
odchody i wyrzucać je do
zwierzęta w miejscach
kontenerów na śmieci zlokalizowanych
publicznych,
na terenie miasta. Jeżeli właściciel tych – p adlinę zwierząt należy usuwać
warunków nie spełnia może zostać
niezwłocznie, dostarczając ją do
ukarany mandatem przez policję.
odpowiedniego zakładu utylizacji,
Pamiętaj! Obowiązkiem osób utrzy- – pomieszczenia dla zwierząt winny być
mujących zwierzęta domowe (zgodnie
tak utrzymane i urządzone, aby nie
z uchwałą nr VI.89.2011 Rady Miejskiej
zanieczyszczały terenu przyległego,
w Białej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w spraa w szczególności studni.
wie Regulaminu utrzymania czystości
Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Biała) jest: i porządku na terenie gminy Biała do- utrzymywanie zwierząt domowych w taki stępny jest na stronie internetowej www.
sposób aby nie stanowiły zagrożenia lub bip.biala.gmina.pl w zakładce Ochrona
uciążliwości dla ludzi,
Środowiska.

dlowych „Dino” – jak informuje Wojciech
Łupinka – kierownik reklamy – powstała
w latach dziewięćdziesiątych XX w.
Obecnie skupia ponad 190 placówek ,
głównie na terenie Wielkopolski, Dolnego
Śląska, i Lubelszczyzny. Placówka w Białej
posiada powierzchnię 400 m kw.
Ceny są konkurencyjne – jak zapewnia
W. Łupinka – na każdą kieszeń, a oferta
handlowa urozmaicona i bogata.

Rynek pięknieje
Plany w zakresie rewitalizacji bialskiego
Rynku były ambitne. Jeszcze kilka lat temu
istniała szansa przywrócenia centrum Białej
starego wyglądu sprzed lat. Niestety, wprowadzone zmiany w przepisach ograniczające przyznanie środków finansowych na
rewitalizację zabytkowych części miast do
miast powyżej 5 tys. mieszkańców sprawiły,
że planowane przedsięwzięcie ze względu na
wysokie koszty własne zostało zaniechane.
Bialskie władze postanowiły jednak
przeprowadzić cząstkowy remont bialskiego Rynku. Naprawiony został chodnik

w zachodniej części Rynku. Pomiędzy figurami na Rynku wydzielono pas na którym
położono kamienny bruk z tzw. otoczaków.
Centrum miasta uzyskało nową bitumiczną
nawierzchnię. Obecnie prowadzone są prace
w centralnej części miasta. Wydzielony plac
pomiędzy obu pasami ruchu drogowego
pokryty zostanie nawierzchnią z otoczaków.
Na zdjęciu: plac budowy.
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Terminarz rozgrywek piłkarskich 2012/13
II liga juniorów – gr. IV
W grupie IV II ligi juniorów
występują drużyny:
KS Fortuna Głogówek, KS Sławięcice
– K.-Koźle, RTS Odra K.-Koźle, SMW
Koksownik Zdzieszowice, LZS Orzeł
Branice, LKS Śląsk Reńska Wieś, LZS
Zryw Opawica, LZS Walce, LZS Stare
Koźle, LZS Nowy Dwór, TS Chemik
K-Koźle, Luks Polonia Pogórze, LZS
Rolnik Lewice.
kolejka VI 22/23.09.
SMWSiR Koksownik Zdzieszowice –
LUKS Polonia Pogórze 23.09. godz. 1100
(Januszkowice)
kolejka VII 29/30.09.
Luks Polonia Pogórze – KS Fortuna
Głogówek 30.09. godz. 1100 (Łącznik)

kolejka VIII – 6/7.10.
RTS Odra K.Koźle – Luks Polonia Pogórze
6.10. godz. 1100
kolejka IX – 13/14.10.
Luks Polonia Pogórze – pauza
kolejka X -20/21.10.
LKS Śląsk Reńska Wieś – Luks Polonia
Pogórze 21.10. godz. 1100
kolejka XI 27/28.10.
Luks Polonia Pogórze – LZS Walce 28.10.
godz. 1100 (Łącznik)
kolejka XII – 3/4.11.
LZS Nowy Dwór – Luks Polonia Pogórze
4.11. godz. 1100
kolejka XIII 10.11.11.
Luks Polonia Pogórze – KS Sławięcice
K.–Koźle 11.11. godz. 1100 (Łącznik)

klasa A gr. VI runda I
Występują zespoły: Sudety Burgrabice,
LZS Kałków, LZS Jędrzychów, LZS Kastor
Jasienica Górna, MTS Polonia Głuchołazy,
LZS Krab Gierałcice, LZS Meszno, Luks Polonia Pogórze, LKS Biała Nyska, LZS Ścinawa
Nyska, LZS Buków, LZS Racławiczki, LZS
Wó’jcice, LZS Niwnica-Konradowa.

kolejka IX 13/14.10.
MTS Polonia Głuchołazy – Luks Polonia
Pogórze 13.10. godz.1500 (Łącznik)

kolejka VI 22/23.09.
Luks Polonia Pogórze – LZS Kastor Jasienica
22.09. godz.1600 (Łącznik)

kolejka XI 27/28.10.
Luks Polonia Pogórze – LKS Biała Nyska
27.10. godz.1330 (Łącznik)

kolejka VII 29/30.09.
LZS Kałków – Luks Polonia Pogórze 6.10.
godz.1500

kolejka XII 3/4.11.
LZS Buków – Luks Polonia Pogórze 4.11.
godz.1330

kolejka VIII 6/.10.10.
Luks Polonia Pogórze – LZS Jędrzychów
6.10. godz.1500 (Łącznik)

kolejka XIII 10/11.11.
Luks Polonia Pogórze – LZS Wójcice 10.11.
godz.1330 (Łącznik)

kolejka X 20/21.10.
KKS Sudety Burgrabice – Luks Polonia Pogórze godz.1500

klasa A juniorów – dwie rundy
Występują zespoły: LZS Partyzant Kazimierz, LZS Olbrachcice, LZS Dytmarów,
LZS Niemysłowice – Dębowiec, LKS Polonia Biała, LZS Łąka Prudnicka.
kolejka V 23.09.2012 r.
LZS Niemysł.-Dębowiec – LZS Olbrachcice godz.1100
LKS Polonia Biała – LKS Partyzant Kazimierz godz.1100
kolejka VI 30.09.2012 r.
LKS Polonia Biała – LZS Olbrachcice
godz.1100
kolejka VII 7.10.
LZS Dytmarów – LKS Polonia Biała
godz.1100

LZS Olbrachcice – LKS Partyzant Kazimierz
godz.1100
kolejka VIII – 14.10.
LZS Łąka Prudnicka – LZS Olbrachcice
godz.1100
LKS Polonia Biała – LZS Niemysł.-Dębowiec godz.1100
kolejka IX – 21.10.
LKS Polonia Biała – LZS Łąka Prudnicka
godz.1100
LZS Dytmarów – LZS Olbrachcice godz.1100
kolejka X – 28.10.
LZS Olbrachcice – LZS Niemysł.-Dębowiec
godz.1100
LKS Partyzant Kazimierz – LKS Polonia
Biała – godz.1100

Tenisowe boje
Na zakończenie wakacji w Gminnym Centrum Kultury zorganizowano
turniej tenisa stołowego. Grupowe
eliminacje wyłoniły czterech półfinalistów, którzy walczyli o cenne
nagrody.
Finał był bardzo zacięty i losy
meczu ważyły się do ostatniej piłeczki. Ostatecznie zawody wygrał

Ma rk u s Grel ich (Olbr achcice)
pokonując Mariusza Herz (Łącznik)
2:1. Trzecie miejsce przypadło również zawodnikowi z Olbrachcic tj,
Rafaelowi Smiatek, który w takim
samym stosunku pokonał lokalnego
rywala Patryka Uliczka.
Dla najlepszych były puchary
i sprzęt sportowy

trampkarze
(drużyny siedmioosobowe)
Występują zespoły:
LZS Chrzelice, LZS Zawada, LKS
Polonia Biała, Luks Polonia Pogórze,
LZS Ligota B.-Radost y nia, LZS
Lubrza, LZS Trzebina, LZS Ścinawa
Nyska, LZS Czyżowice, LKS Racławia
Racławice Śl., LZS Olbrachcice.
Z rozgrywek wycofała się drużyna
KS Fortuny Głogówek.
kolejka VI – 22.09.
LZS Olbrachcice – LZS Czyżowice
godz.1230 (Biała)
LZS Chrzelice – LZS Lubrza godz.1100
L Z S Z awad a – L Z S L igot a B.Radostynia godz.1100
LKS Polonia Biała – Luks Polonia
Pogórze godz.1100
kolejka VII – 29.09.
L u k s Po l o n i a Po g ó r z e – L Z S
Olbrachcice godz.1100
LZS Ligota B.-Radostynia – LKS
Polonia Biała godz.1230
LZ S Trzebi na – LZ S Chrzelice
godz.1230
kolejka VIII 6.10.
LZS Olbrachcice – pauza
LZS Chrzelice – LZS Ścinawa Nyska
godz.1100
LLKS Polonia Biała – LZS Lubrza
godz.1100
Lu ks Pogórze – LZS Ligota B.-

Radostynia godz.1100
kolejka IX 13.10.
LZS Ligota B.- Radostynia – LZS
Olbrachcice godz.1100
LZS Lubrza – Luks Polonia Pogórze
godz.1100
LZS Trzebina – LKS Polonia Biała
godz.1230
LZS Czyżowice – LZS Chrzelice
godz.1100
kolejka X 20.10.
LZS Olbrachcice – LKS Racławia
Racławice godz.1230
LKS Polonia Biała – LZS Ścinawa
Nyska godz.1100
Luks Polonia Pogórze – LZS Trzebina
godz.1100
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS
Lubrza godz.1230
kolejka XI 27.10.
LZS Lubrza – LZS Olbrachcice
godz.1100
LZS Trzebina – LZS Ligota B.Radostynia godz.1230
LZS Ścinawa Nyska – Luks Polonia
Pogórze godz. 1100
LZS Czyżowice – LKS Polonia Biała
godz.1100
LZS Racław ia Racław ice – LZS
Chrzelice godz.1230

klasa B seniorów
Występują zespoły:
LZ S R zepce, MKS Meble Pogoń
II Prudnik, LZS Olbrachcice, LZS
Kolnowice, LZS Lubrza, LZS Czyżowice,
LZS Ligota B.-Radostynia, LKS Racławia
II Racławice Śl., LZS Chrzelice, LZS
Zawada, LKS Polonia Biała, LZS
Trzebina
kolejka V
LZS Kolnowice – LZS Olbrachcice
23.09. godz.16 00
LZS Czyżowice – LKS Polonia Biała
23.09. godz.16 00
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS
Zawada 23.09. godz.16 00
LKS Racławia II Racławice Śl. – LZS
Chrzelice 23.09. godz.16 00
kolejka VI
LZS Kolnowice – LZS Trzebina 30.09.
godz.16 00
LKS Polonia Biała – LZS Ligota B.Radostynia 29.09. godz.16 00
LZS Olbrachcice – LZS Lubrza 30.09.
godz.14 00
MKS Meble Pogoń II Prudnik – LZS
Kolnowice 30.09. godz. 16 00
kolejka VII 7.10.
LZS Kolnowice – LZS Trzebina 7.10.
godz.1500
LZS Czyżowice – LZS Olbrachcice
7.10. godz.1500
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS
Rzepce 7.10. godz.1500
Racławia II Racławice Śl. – LKS Polonia
Biała 7.10. godz.1500
LZS Chrzelice – LZS Zawada 7.10.
godz.13 00

kolejka VIII
LKS Polonia Biała – LZS Chrzelice
13.10. godz.1500
LZS Olbrachcice – LZS Ligota B.Radostynia 14.10. godz. 14 00
LZS Kolnowice – LZS Lubrza 14.10.
godz.1500
kolejka IX
LZS Czyżowice - LZS Kolnowice
21.10. godz. 15 00
LZS Ligota B.-Radostynia – MKS Meble
Pogoń II Prudnik 21.10. godz.15 00
LKS Racławia II Racławice Śl. – LZS
Olbrachcice 21.10.godz. 1500
LZS Chrzelice – LZS Rzepce 21.10.
godz.13 00
LZS Zawada – LKS Polonia Biała
21.10.godz.14 00
kolejka X
LZS Trzebina – LKS Polonia Biała
28.10 godz.1500
LZS Olbrachcice – LZS Chrzelice
28.10. godz.14 00
LZS Kolnowice – LZS Ligota B.Radostynia 28.10 godz. 15 00
kolejka XI
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS
Lubrza 4.10. godz.14 00
LKS Racławia II Racławice Śl. – LZS
Kolnowice 4.10. godz.14 00
LZS Chrzelice – MKS Meble Pogoń
II Prudnik 4.10. godz.13 00
LZS Zawada – LZS Olbrachcice 4.10.
godz.14 00
LKS Polonia Biała – LZS Rzepcze
3.10. godz.14 00
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Nowy sezon - nowe nadzieje

Na

co możemy liczyć, czego możemy
się spodziewać w nowym sezonie
piłkarskim 2012/2013 – te pytania nurtują
wszystkich sympatyków tej dyscypliny.
Nowy sezon przyniósł nam kilka
nowinek organizacyjnych. Najważniejsza
jest ta, że utworzono aż sześć grup
klasy A, nasz jedynak z Pogórza został
przydzielony do ostatniej grupy gdzie
dominują zespoły z powiatu nyskiego.
Kolejno nowością jest utworzenie tylko
jednej grupy klasy B (12 zespołów)
w Podokręgu Prudnik - pozostałe
cztery drużyny zostały zaliczone
do nyskiego podokręgu. Nas jednak
najbardziej cieszy powstanie dwóch
nowych drużyn młodzieżowych tj.
trampkarzy w Olbrachcicach i juniorów
w Białej.
Nowy sezon bardzo słabo rozpoczęli
seniorzy z Pogórza. Zdobycie jednego
punktu dopiero w czwartym meczu nie
jest optymistyczną wizją na przyszłość.
Miejmy nadzieję, że w tym sezonie awans
z klasy B wywalczy drużyna z naszej
gminy. Na razie liderem w tej klasie
jest zespół z Białej, niemniej zadowolonym należy być również z wyników
pozostałych drużyn – za wyjątkiem
tej z Olbrachcic. Przypomnijmy, że
seniorzy z Olbrachcic w ubiegłym
sezonie walczyli w barażach o awans do
klasy wyższej a obecnie w pierwszych
trzech meczach nie zdobyli nawet
punktu. Tradycyjnie dobrze prezentują
się juniorzy z Pogórza w II ligowych
bojach – na szczęście nie naśladują
starszych kolegów i odnoszą zwycięstwa.
Mile nas zaskakuje debiutant z Białej
w juniorskich zmaganiach – komplet

punktów i miejsce na czele w klasie
A juniorów to niezła zdobycz. Przypomnijmy że, w tej klasie rywalizuje
sześć drużyn i jesienią jak i wiosną
rozegrają po dwie rundy. Na temat
zmagań trampkarzy można by dużo
pisać, ale żeby zrozumieć fenomen
rywalizacji w tej kategorii wiekowej
należy bezpośrednio uczestniczyć
w meczach – terminarz rozgrywek
zamieszczony w tym numerze gazety.
Dotychczasowe wyniki:
klasa A seniorów: Niwnica – Pogórze
2:1, Pogórze – Racławiczki 0:5 • Pogórze
– Ścinawa N 0:1 • Meszno – Pogórze
3:3 • Gierałcice – Pogórze 3:1
klasa B seniorów: Olbrachcice –
Biała 3:6 • Kolnowice – Chrzelice 4:0
• Czyżowice – Ligotya B-Radostynia
3:2 • Trzebina – Ligota B-Radostynia
1:5 • Chrzelice – Lubrza 1:0 • Zawada
– Kolnowice 2:4 • Biała – Prudnik 5:0 •
Rzepcze – Olbrachcice 7:0 • Olbrachcice
– Trzebina 1:2 • Kolnowice – Biała 1:3
• Czyżowice – Chrzelice 1:1 • Ligota
B-Radostynia – Racławice Śl II 6:1 •
Chrzelice – Ligota B-Radostynia 0:3
• Biała – Lubrza 8:0 • Olbrachcice –
Prudnik 2:1,
II Liga juniorów: Pogórze – Lewice
6:1 • K-Koźle – Pogórze 2:3 • Pogórze
– Stare Koźle 4:0 • Opawica – Pogórze
1:3 • Pogórze – Branice 4:1,
klasa A juniorów : Olbrachcice – Biała
4:9 • Biała : Dytmarów 6:2 • Kazimierz
– Olbrachcice 0:10 • Olbrachcice – Łąka
Pr 0:1 • Niemysłowice – Biała 2:5 •
Łąka Pr – Biała 2:8 • Olbrachcice –
Dytmarów 7:3

Zostań wolontariuszem

J

eżeli czujesz w sercu chęć pomocy
innym osobom, masz trochę wolnego
czasu i chcesz go poświecić dla innych
- dołącz do grona wolontariuszy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku
Wolontariat daje szansę zaangażowania się i wykorzystania własnych
umiejętności oraz zainteresowań, zdobycia
doświadczenia w nowych dziedzinach
życia, nauczenia się „bycia” z innymi
ludźmi.
Jest to doskonała forma samorealizacji
ale i sposób na wychowanie samego siebie,

gdzie główny akcent przeniesiony zostaje
na drugiego człowieka potrzebującego
pomocy. Wówczas z wolontariatu płynie
samo dobro.
Pokaż dzieciom, że są wartości, którym warto służyć, że są ludzie z pozoru
niepozorni, ale o wielkich sercach, dzięki
którym życie staje się łatwiejsze.
Więcej informacji na stronie internetowej pcpr.prudnik@interia.pl
Zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik, tel.
77 436 91 25

Odeszli
Konrad Puchała ur. 1942 r. zm. 15.07.2012 r. zam. Gostomia
Elżbieta Gasz ur. 1922 r. zm. 15.07.2012 r. zam. Biała
Paweł Panek ur. 1933 r. zm. 19.07.2012 r. zam. Łącznik
Maria Chrobok ur. 1933 r. zm. 24.07.2012 r. zam. Pogórze
Krystian Grelich ur. 1952 r. zm. 26.07.2012 r. zam. Biała
Urszula Tokarz ur. 1956 r. zm. 29.07.2012 r. zam. Śmicz
Maria Pelka ur. 1923 r. zm. 05.08.2012 r. zam. Chrzelice
Franciszek Wieja ur. 1931 r. zm. 05.08.2012 r. zam. Dębina
Herbert Mazur ur. 1932 r. zm. 13.08.2012 r. zam. Prężyna
Konrad Sacha ur. 1935 r. zm. 17.08.2012 r. zam. Olbrachcice
Elżbieta Tomanek ur. 1935 r. zm. 17.08.2012 r. zam. Biała
Helena Szczotka ur. 1928 r. zm. 18.08.2012 r. zam. Grabina DPS
Franciszek Koczula ur. 1930 r. zm. 21.08.2012 r. zam. Biała
Agnes Nickel ur. 1915 r. zm. 03.09.2012 r. zam. Czartowice

KRONIKA POLICYJNA
• 14.07. w Białej 30-letni mieszkaniec
uchylał się od płacenia alimentów na
nieletnie dzieci.

• 11.08. Sprawca z terenu remontowanego obiektu skradł elektronarzędzia wartości 800 zł.

• 16.07. w Łączniku sprawca skradł z
budynku gospodarczego miedziane
przewody elektryczne wartości 400 zł.

• 16.08. w Solcu 31-latek groził żonie
pozbawieniem życia.

• 21.07. w Ligocie Bialskiej sprawca
22 lata znęcał się fizycznie i psychicznie nad członkami rodziny.
• 2.08. w Gostomi sprawca włamał
się do sklepu ogólnospożywczego,
skąd skradł papierosy i alkohol wartości 2,5 tys.zł.
• 9.08. w Białej złodziej włamał
się do samochodu Volkswagen
skąd skradł odtwarzacz samochodowy wartości 220 zł.
• 11.08. w Chrzelicach 43-letni
sprawca uchylał się od płacenia
alimentów na rzecz swoich nieletnich dzieci.

• 18.08. w Mokrej z terenu budowy
skradziono elementy i materiały elektryczne wartości 650 zł.
• 27.08. w Radostyni sprawca włamał
się do niezamieszkałego budynku skąd
skradł przedmioty wartości 900 zł.
• 4.09. w Śmiczu 52-letni sprawca wyłudził od jednego z mieszkańców 4.500 zł na poczet niewykonanej usługi.
• W okresie od 14.07. do 14.09.
policja zatrzymała 17 rowerzystów
poruszających się po drogach publicznych pod wpływem alkoholu. Zdarzenia te miały miejsce w Laskowcu,
Krobuszu, Brzeźnicy, Łączniku, Białej
i Chrzelicach.

Witold Hreczaniuk

Gostomska Kuźnia

Epitafium – poświęcam Konradowi Puchale kowalowi z Gostomi
W Gostomskiej kuźni stuka młot,
miarowo tak jak dawniej,
a z paleniska iskier snop
to Konrad koks podgarnia.
Dawniej przy kuźni zarżał koń,
podkowy rychtować trzeba,
pierwej czeladnik poznawał świat
przy Czechach terminował.
Kowal prawdę mówił wprost,
w kółeczku po mszy właśnie,

książeczkę w lewym ręku miał,
a w prawym cygaretkę.
Dobry chłop z niego był
i strażak jak potrzeba,
przy piwie mówił jak
ten świat nam się odmienił.
Kiedy czasem wyjdę w noc,
tak jakoś głos się niesie,
że często w kuźni słyszę młot
dzwoniący o lemiesze...

Przyjaciołom, znajomym, sąsiadom i wszystkim
którzy uczestniczyli we mszy św. oraz w ostatniej
drodze na miejsce wiecznego spoczynku
śp. Konrada Puchały
szczere podziękowania składa Rodzina

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…” ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy wieloletniego
członka Stowarzyszenia Bialska Orkiestra Dęta
Joachima Gajdę
życzliwego, wrażliwego Człowieka i Przyjaciela, pełnego
dobra, którym się dzielił z innymi.
Rodzinie i Najbliższym wyrazy serdecznego współczucia
składają
koleżanki i koledzy z Bialskiej Orkiestry Dętej

P o d z i ę ko wa n i e
Serdecznie dziękujemy ks. Rajmundowi Lipp, dr Annie
Pohl oraz wszystkim sąsiadom, znajomym i przyjaciołom, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ś.p. Herberta Mazura
składają żona i syn Hubert z rodziną
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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,
 podatki zagraniczne /UE/ w kraju
 zwrot VAT z tytułu wydatków
i zwrot z zagranicy,
mieszkaniowych,
 doradztwo podatkowe,
 VAT w rolnictwie,
 zeznania podatkowe,
 kadry, płace i ZUS,
 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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Wyścig górski

18

sierpnia odbył się po raz
pierwszy Wyścig w Kolarstwie Górskim o Puchar
Burmistrza w Białej. Organizatorem
imprezy był mieszkaniec miasta
Przemysław Haczkiewicz.
Wyścig rozgrywano w kilku
grupach wiekowych. Trasy przejazdu
wyznaczono w bialskim parku. Dla
młodszych krótsze, dla starszych
dłuższe. Nie były one łatwe do
pokonania ponieważ poprzedniego
dnia obfite deszcze uczyniły trasę
trudną do przebycia, zwłaszcza bez
specjalistycznego obuwia. Kolarze
ścigali się na czas w ośmiu grupach
wiekowych. W kategorii juniorów
chłopców (w grupie wiekowej 7 – 10
lat) ośmiu zawodników. Zwyciężył
Kacper Krokosz przed Mateuszem
Filipiakiem i Mateuszem Rojkiem.
W tej kategorii w grupie dziewcząt
wystartowała tylko jedna zawodniczka – Amelia Wójcik. W grupie

dziewcząt i chłopców w wieku 11
– 12 lat wystartowały trzyosobowe
ekipy kolarzy. Wśród chłopców
najlepszy okazał się Marek Bajorek,
który wygrał przed Sebastianem
Martyniukiem i Marcinem Karwatem, a w grupie dziewcząt najlepsza
okazała się Patrycja Szczepanik,
zwyciężając przed Laurą Wójcik
i Mileną Martyniuk. Do startu
w grupie młodzików (14-15 lat)
zgłosił się tylko jeden chętny. Był
nim Paweł Michalik. W kategorii
juniorów młodszych (15-16 lat)
zwyciężył Kamil Małachowski przed
Adrianem Biksą i Kamilem Sobczykiem, a w kategorii juniorów (17-18
lat) pierwsze miejsce zajął Oskar
Grabski przed Piotrem Frączakiem
i Maciejem Bernatem. W kategorii
„elita” na starcie stanęło dziewięciu
kolarzy. Zwyciężył Robert Jamróz
przed Nikodemem Hajduckim
i Jackiem Machurą. Dla zwycięzców
ufundowano pamiątkowe puchary

i dyplomy. Organizatorem imprezy
był: bialski Urząd Miejski, Firma
„Rol-Pol”, „Ustronianka” i GCK
Biała. Zawody sędziował Bogdan
Trybuła. Najmłodszą zawodniczką
zawodów była Amelia Wójci k
z Konradowej Nyskiej.
Na zakończenie
imprezy o ocenę zawodów odbywających się
po raz pierwszy w Białej
poprosiliśmy Marka
Truchana - prezesa
Opolskiego Związku
Kolarskiego : - Teren
jest naprawdę wspaniały
do rozgrywania tego
rodzaju zawodów, trasa
tr udna technicznie,

wymagająca od kolarzy wysokich
umiejętności. Takie zawody dobrze
służą popularyzacji kolarstwa
i zdrowiu. Sądzę, że na kolejne
zawody w Białej przyjadą zawodnicy
z ościennych województw.
S t a n i s ł aw Woj c i e c h ow s k i
czynnie uprawiający w przeszłości kolarstwo i sponsor imprezy
powiedział: - Takie imprezy warto
sponsorować. Każdy rodzaj sportu
na to zasługuje. Będę się cieszył
jeśli ta impreza na stałe wejdzie
do kalendarza imprez sportowych
w naszej gminie.
Na z a końc z en ie z awo dów
wszystkim smakowało smaczne
spaghetti ufundowane przez S.
Wojciechowskiego.

Rozstrzygnięcie w jubileuszowym konkursie „Piękna Wieś Opolska”

O

głoszenie wyników XV konkursu
„Piękna Wieś Opolska 2012”
odbyło się 15 września w Kórnicy,
podkrapkowickiej wsi, która została
laureatem tegorocznego konkursu
w kategorii „Najpiękniejsza wieś
opolska”.

Uroczystość rozpoczęła się mszą
św. koncelebrowaną w miejscowym
kościele parafialnym. Następnie obecni
na uroczystości laureaci, przedstawiciele
władz wojewódzkich i powiatowych
z udziałem orkiestry dętej przeszli ulicami
wsi do miejscowej szkoły podstawowej,
gdzie w sali gimnastycznej odbyło się
powitanie. Obecnych powitali sołtys
wsi Ewald Tomala i lider miejscowego

Stowarzyszenia Odnowy Wsi Ryszard
Leszczyński. Głos zabrali również
marszałek Województwa Józef Sebesta,
wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński,
starosta krapkowicki Maciej Sonik i
Andrzej Kasiura burmistrz Krapkowic.
Miłym dla nas zaskoczeniem było
wręczenie przez Annę Myszyńską sołtysowi
i liderowi Odnowy Wsi w Kórnicy płyt
z nagraniami jej utworów radiowych w
gwarze śląskiej. Pani Anna urodziła się
w Kórnicy, tu przed zamieszkaniem w
Białej mieszkała z rodzicami. Do dziś
zachowała silne więzi ze swoją rodzinną
wsią.
W czasie prezentacji tegorocznych
laureatów zostały wręczone dyplomy i
nagrody między innymi dla Chrzelic

Oferta Gminnego Centrum Kultury
Gminne Centrum Kultury w Białej
zaprasza wszystkich chętnych do
udziału w zespołach:
• studio piosenki – prowadzi Iwona
Preusner,
• z ajęcia teatralne – prowadzi
Elżbieta Malik,
• zajęcia tańca nowoczesnego –
prowadzi Aleksandra Hindera
• zajęcia tańca mażoretkowego.
Przyjmowane są zapisy do chóru
mieszanego (bez ograniczenia
wieku) - prowadzi Anita Bąk.
• Z ajęcia taneczne Zumba –
prowadzi Katarzyna Miazga.
Tańce są połączeniem elementów

tańców latynoamerykańskich
i fitness. Choreografia Zumby
łączy hip-hop, soca, samba, salsa,
merenque, mambo, sztuki walki
oraz elementy Bollywood i tańca
brzucha. Odpłatność - 5 zł za
godzinę. Szczególnie zachęcamy
do zapisów do chóru mieszanego
i zajęć tanecznych Zumba.
Spotkanie osób chętnych do śpiewania w chórze - 9.X godz. 19.15,
a lekcja pokazowa Zumby - 2.X
godz. 18.00
Bliższych informacji dotyczących
wymienionych ofert udziela
GCK tel. 77 4387 026.

za zajęcie II miejsca w kategorii „Najpiękniejsza wieś opolska”. W kategorii
konkursowej na „Najpiękniejszą zagrodę
” I miejsce przyznano gospodarstwu
rolnemu Gerdy i Reinharda Wollny
z Nowej Wsi Prudnickiej. Laureatom
konkursu gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

