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Jak co roku 8-mego marca
obchodziliśmy „Międzynarodo-
wy Dzień Kobiet”. Święto to po raz 
pierwszy obchodzono w Stanach 
Zjednoczonych w 1909 roku, dla 
upamiętnienia walki o prawa wy-
borcze i lepsze warunki pracy. 
Nieliczni tylko o tym dziś wiedzą, 
że pierwszymi emancypantkami 
można nazwać 15 tys. kobiet pra-
cujących w fabryce tekstylnej, które 
w 1908 roku w Nowym Jorku po raz 
pierwszy zastrajkowały. Może nic 
by się nie stało i nie byłoby żadnego 
rozgłosu, gdyż właściciel zamknął 
kobiety w tejże fabryce, gdyby 
nie to, iż wybuchł tam pożar, pod-
czas którego zginęło 129 kobiet. 
Od tego dnia na ulice wyszły tłumy 

kobiet, tzw. emancypantki. Dwa 
lata po pierwszym obchodzie Dnia 
Kobiet w USA, zwyczaj ten przybył 
do Europy i w 1911 roku obchodzono 
go już w Danii, Austrii, Niemczech 
i Szwajcarii. W 1922 roku ustano-
wiono dzień 8 marca, jako pamiątkę 
krwawo stłumionych strajków ko-
biet w Moskwie i Sankt Petersburgu 
w 1917 roku. Jest to również dzień, 
kiedy pierwszy parlamentarzysta 
brytyjski po namowach angielskich 
sufrażystek przedstawił w parla-
mencie Wielkiej Brytanii wniosek 
o przyznanie kobietom praw wy-
borczych. Dziś w krajach, w których 
obchodzi się to święto odbywają się 
często manifestacje feministyczne. 
W Polsce najhuczniej święto to ob-

chodzone było w czasach PRL-u, 
i może przez to dziś większości 
kojarzy się niezbyt pozytywnie, 
a panowie wymigują się od kupna 
najdrobniejszego prezentu, tym, iż 
„to przecież święto komunistycz-
ne” (nic bardziej mylnego drodzy 
panowie). Każda okazja jest dobra 
do tego, aby lubianej przez siebie 
osobie okazać to, że się o niej pa-
mięta. I choć dziś nie jedna pani 
mogłaby się zastanowić, po co nam 
te prawa, które sobie same dołoży-
łyśmy do codziennych obowiązków 
domowych. To jednak miło jest nam 
dostać kwiatka, uśmiech czy coś 
słodkiego w dzień Naszego Święta. 
Pamiętajcie o tym drodzy panowie 
w przyszłym roku.

8 MARCA – „DZIEŃ KOBIET”

BURMISTRZ W TERENIE
Z dniem 17 marca 2009 roku 

Burmistrz Miasta Biała pan Arnold 
Hindera zakończył cykl 29 zebrań 
z mieszkańcami gminy, które miały 
na celu omówienie zadań zrealizowa-
nych w 2008 roku i planowanych za-
dań na 2009 rok. Budżet gminy prze-
znaczony na inwestycje i planowane 
przedsięwzięcia podwoił się w czasie, 
kiedy obecny burmistrz obejmował 
ten urząd. Również ilość wydatków 

podwoiła się do ok.28 tys., jeśli roz-
patrywać ten sam okres, co tylko 
świadczy o zwiększeniu inwestycji 
i poszerzeniu przez gminę spektrum 
szukania pieniędzy, o wszelkiego ro-
dzaju dofi nansowania unijne. Szuka-
jąc rozwiązań, nasi urzędnicy nie cze-
kają jedynie na pieniądze z budżetu 
państwa, ale opracowują projekty, 
które po przejściu wszelkiego rodzaju 
ocen formalnych i merytorycznych,  

uzyskują aprobatę lub nie (co zda-
rza się stosunkowo rzadko, z pożyt-
kiem dla gminy i jej mieszkańców). 
Głównym tematem spotkań była 
kanalizacja sanitarna. Gmina wystą-
piła o dofi nansowanie na jej budowę 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Po wstępnej analizie 
okazało się jednak, iż jest to inwesty-
cja nie opłacalna...

Ciąg dalszy na str. 2
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SPORTSPORT
Na zakończenie halowego se-

zony piłkarskiego zorganizowano 

turniej o Puchar Przewodniczącego 

Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej. 

I miejsce zajęła LUKS Polonia Pogó-

rze, II miejsce LZS Olbrachcice III LKS 

Polonia Biała.

03.04.09 - Konkurs Kroszonkarski 

dla uczniów szkół PSP, PG, LO gminy 

Biała,

17.04.09, godz. 17:30 - Inauguracja 

VI Festiwalu „Gaude Mater Polonia”, 

Wincenty z Kielczy „In memoriam”  

Ligota Bialska – kościół,

21.04.09, godz. 18:30 - Koncert 

w ramach VI Festiwalu „Gaude Mater 

Polonia” w Łączniku – kościół. 

Patronat nad festiwalem objęli mi. 

in. Kardynał Metropolita Krakowski 

Stanisław Dziwisz, ks. Arcybiskup 

Alfons Nossol, Marszałek Wojewódz-

twa Opolskiego Józef Szebesta, 

Sponsorzy: Urząd Marszałkowski 

i MGOKSTiR w Białej, 

20.04.09, MGOKSTiR w Białej Otwar-

cie wystawy, pt.: „Zakątki Szkocji”,

30.04.09, Bialska Akademia Wiedzy 

i Umiejętności.

01.05.09, godz. 19:00 - MGOKSTiR 

podsumowanie wystawy „Zakątki 

Szkocji” w tym mi.in. koncert mu-

zyki szkockiej i irlandzkiej – zespół 

Stonehenge, degustacja szkockiego 

piwa i okazja do spotkania z „faceta-

mi w spódnicach”.

Uwaga! Organizatorzy corocznego 

Festynu Rolniczego w Rostkowi-

cach zrezygnowali z organizacji 

planowanej na 1-3 maja imprezy.

•  Gminne – W niedługim czasie roz-

pisane będą przez Urząd Miejski 

w Białej otwarte konkursy ofert 

dla wszystkich organizacji poza-

rządowych z terenu naszej gminy.

•  Gminne – Stowarzyszenie Od-

nowa Wsi Solec, rozpoczyna pro-

mocję i rekrutację na szkolenia 

edukacyjne, dla młodzieży i do-

rosłych, które które odbędą się w 

Solcu.

Wszystkim czytelnikom panoramy 

Bialskiej przypominamy o prze-

stawieniu zegarków na czas letni 

w nocy z 28 na 29 marca o godzinę 

do przodu z 2:00 na 3:00

•  „Dni otwarte” Urzędu Skarbo-

wego w Prudniku, 28 marca i 25 

kwietnia br. w godzinach od 9.00 

do 13.00.
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Z dniem 17 marca 2009 roku 
Burmistrz Miasta Biała pan Arnold 
Hindera zakończył cykl 29 zebrań 
z mieszkańcami gminy, które miały 
na celu omówienie zadań zrealizo-
wanych w 2008 roku i planowanych 
zadań na 2009 rok. Budżet gminy 
przeznaczony na inwestycje i pla-
nowane przedsięwzięcia podwoił się 
co do budżetu w czasie kiedy obec-
ny burmistrz obejmował ten urząd. 
Również ilość wydatków podwoiła 
się, jeśli rozpatrywać ten sam okres, 
co tylko świadczy o zwiększeniu in-
westycji i poszerzeniu przez gmi-
nę spektrum szukania pieniędzy, 
o wszelkiego rodzaju dofi nanso-
wania unijne. Szukając rozwiązań, 
nasi urzędnicy nie czekają jedynie 
na pieniądze z budżetu państwa, 
ale opracowują projekty, które 
po przejściu wszelkiego rodzaju ocen 
formalnych i merytorycznych, uzy-
skują aprobatę lub nie (co zdarza 
się stosunkowo rzadko, z pożytkiem 
dla gminy i jej mieszkańców). Głów-
nym tematem spotkań była kana-
lizacja sanitarna. Gmina wystąpiła 
o dofi nansowanie na jej budowę 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Po wstępnej analizie 
okazało się jednak, iż jest to inwesty-
cja nie opłacalna, gdyż ilość zalud-
nienia na terenie gminy Biała wynosi 
56 osób na 1 km2 . Ilość zaludnienia 
związana jest z ponoszeniem kosz-
tów w późniejszym etapie, kiedy 
to już każda z rodzin przyłącza się 
do ogólnej kanalizacji i za jej użytko-
wanie płaci miesięcznie opłatę.

W przypadku niskiego zaludnienia 

opłata jest większa, gdyż koszt utyli-
zacji i transportu ,musi rozłożyć się 
na mniejszą ilość osób. Jednak gmina 
nadal szuka rozwiązania tej kwestii. 
Jednym z pomysłów są oczyszczalnie 
przydomowe dla każdej ze wsi, lub 
jeśli chodzi o specyfi czne położenie 
niektórych miejscowości blisko sie-
bie (np. Solec, Gostomia, Rostkowice, 
Browiniec) wchodzić może tu kwe-
stia budowy mniejszej oczyszczalni. 
Jeśli chodzi o samo miasto Biała, to 
jego skanalizowanie będzie realizo-
wane. Funkcje oczyszczalni po mo-
dernizacji przejmie oczyszczalnia 
„Ustronianki” tak, aby nie budować 
kolejnego obiektu  za duże sumy pie-
niędzy. Miasto Biała dostarczy ścieki 
biologiczne, natomiast „Ustronian-
ka” posiadając ścieki technologicz-
ne uzupełni cały proces utylizacji. 
Jeśli chodzi o kontenery na odpa-

dy segregowane to Urząd Miejski 
na razie nie planuje takiej inwesty-
cji. Natomiast mieszkańcy uzyskali 
informacje, co do tego iż na terenie 
naszej gminy znajduje się 6 kontro-
lowanych wysypisk śmieci. Firma 
ochroniarska zatrudniona do pil-
nowania na przemian tych miejsc 
nie ma prawa wystawiać mandatów, 
ma jednak obowiązek wezwania po-
licji, uprawnionej do wystawienia 
kary pieniężnej dla osoby nielegalnie 
wysypującej śmieci. Są jednak miej-
sca na które można wywozić gruz, 
jednak aby uzyskać te informacje na-
leży zgłosić w jakim czasie będziemy 
to robić, tak aby można było skon-
trolować czy jest to na pewno gruz.

Największą bolączką chyba wszyst-
kich mieszkańców są nasze drogi 
po zimie, które nie ukrywając faktu 
są w fatalnym stanie. Dobrą informa-

cją jest to, iż zaczęto brać pod uwagę 
wspólne zatrudnienie jednej fi rmy 
przez gminę i przez powiat. Jeśli tego 
się nie dokona to nadal przy istnieją-
cym podziale dróg na wojewódzkie, 
powiatowe i gminne, będziemy psio-
czyć na dziury i remonty.

Dobrą informacją jest to, iż gmi-
na Biała po inwestycjach zapla-
nowanych na ten rok zbliży się 
do 12 km wybudowanych nowych 
dróg. Ze strony użytkowników może 
to się wydawać śmiesznie mało (jeśli 
wziąć pod uwagę ilość istniejących 
złych dróg), ale od strony inwestora 
jest to naprawdę wielki sukces (są 
to koszty obciążające budżet na wie-
le tysięcy rocznie). Na każdym ze-
braniu, poruszano jeszcze inne kwe-
stie, które bezpośrednio dotyczyły 
mieszkańców wybranej wsi. Podczas 
dyskusji niekiedy żartobliwej, kiedy 
indziej zażartej poruszane były spra-
wy, które dla poszczególnych ludzi 
są najważniejsze.

Jako mieszkanka jednej z miej-
scowości, uważam że tego typu spo-
tkania są niezmiernie ważne dla 
obu stron. Dla władzy publicznej 
jest to możliwość kontaktu bezpo-
średniego z mieszkańcami i ich pro-
blemami. Dla społeczności lokalnej, 
jest to pewnego rodzaju satysfakcja 
z tego, iż jednak jednostka też się 
liczy, jak również dlatego, że mogą 
bezpośrednio przekazać swoje bo-
lączki i problemy do najwyższego 
urzędnika w gminie, który piastuje 
ten urząd jako reprezentant wszyst-
kich nas, mieszkańców gminy Biała.

km

BURMISTRZ W TERENIE

Szkolenia
Stowarzyszenie Odnowa Wsi So-

lec w sierpniu 2008 roku złożyło 
wniosek do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Opolu, o dofi nansowanie 
projektu Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, związanego z Prio-
rytetem IX. Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionie, z Dzia-
łania. 9.5 Oddolne inicjatywy edu-
kacyjne na obszarach wiejskich. 
Projekt (współfi nansowany z EFS) 
ten po wnikliwej ocenie i przejściu 
wielu ocen formalnych i nieformal-
nych, został zatwierdzony przez 
Wojewódzki Urząd Pracy. 17 Mar-
ca 2009 roku została podpisana 
między stowarzyszeniem, a WUP 
w Opolu umowa o dofi nansowanie 
w kwocie 49 533, 00 PLN, na szko-
lenia zawarte w projekcie pod tytu-
łem „Gmina Biała- Przyszłość rów-
nych szans.”. Po podpisaniu umowy 
nastąpiła promocja projektu i z po-

czątkiem kwietnia rozpocznie sie re-
krutacja uczestników. Ci uczestnicy, 
którzy przejdą weryfi kację formal-
ną, będą mogli wziąć udział w szko-
leniach, m.in. z języka niemieckie-
go i języka angielskiego, z zakresu 
informatyki, z bloku edukacyjnego 
„Bliżej kultury” dla młodzieży, jak 
również specjalnie przygotowa-
nym zajęciom dla kobiet „ Chcemy 
– zmieniamy” podnoszących samo-
ocenę i aktywujących do działania 
społecznego i gospodarczego. Pro-
jekt kierowany jest do mieszkańców 
wsi gminy Biała, w przedziale wie-
kowym od 14 do 25 i od 26 do 50 
lat. Szczegółowe informacje o pro-
mocji, rekrutacji i przebiegu zajęć, 
umieszczane będą na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Białej 
(partnera w projekcie), specjalnie 
utworzonej stronie Solca do tego 
projektu, na afi szach oraz dostępne 
ulotki, prasę lokalną i regionalną. 
Przewidziany czas zakończenia re-
alizacji projektu to koniec września 
2009 roku.

Samorząd Uczniowski to – 
to szkolna organizacja, którą two-
rzą wszyscy uczniowie a do jego 
władz wybierani są przedstawiciele 
z każdej klasy. Samorząd Uczniow-
ski w PG w Białej tworzą wspaniali 
młodzi ludzie, pełni zapału do pra-
cy, z ciekawymi pomysłami i chęt-
ni do podejmowania wielu zadań. 
Na terenie gimnazjum organizują 
wiele ciekawych konkursów np. wy-
bory MISS i MISTERA szkoły, Hal-
loween czy też fotografi czny pod 
hasłem ,,Moja miejscowość zimą”. 
Dbają o ,,zdrową” rywalizację mię-
dzyklasową prowadząc tzw. Ligę 
Klas, podczas której klasy zdoby-
wają punkty za różne działania 
np. zorganizowanie apelu, zbieranie 
zużytych baterii, makulatury, udział 
w konkursach przedmiotowych 
na różnych szczeblach, a także dba-
jąc o czystość przydzielonej szatni. 

Potrafi ą  także świetnie się bawić 
– organizując dyskoteki szkolne, 
które cieszą się dużą popularnością. 
Jednak nie tylko SU prowadzi swo-
je działania na terenie gimnazjum 
– corocznie biorą udział w kierma-
szu bożonarodzeniowym i wielka-
nocnym współpracując z bialskim 
GOK. Tę młodzież charakteryzuje 
niezwykle ważna cecha -  wrażli-
wość, która przejawia się w podej-
mowaniu akcji charytatywnych, 
tzn. pomocy w zbiórce pieniędzy 
dla chorych i niepełnosprawnych 
młodych ludzi, często w wieku na-
szych gimnazjalistów (zebrane pie-
niądze przekazywane są  na adres 
fundacji). Jeszcze w tym roku szkol-
nym planowane jest wprowadzenie 
wolontariatu, który już cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem.

Opiekun SU Bożena Jarosz

Nasze małe budowanie (…) Nieustanne kształtowanie
K..I. Gałczyński - O pracy Samorządu Uczniowskiego PG w Białej
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Wielki Piątek to jest czas, kiedy se 
ludzie łobiecują, iże koniec z nałogó-
ma. Na wiosna do kupy z Marzanną 
i marzaniołkał wyciepli symbolicznie 
do rzeki abo społlili wszystko co ich tak 
gnietło i było niedobre. Przecał Pon-
bóczek za nołs na krzyżu umarł, to joł 
też muszał przestać pić i kurzyć, padoł 
se niejeden przed wielkanocą. Ale boł 
taki chop, co mu ganc co inszego po-
mogło. A jest to richtich prołda. Boło 
to w Opolu jeszcze przd wojną. Miesz-
kali tał na pierszym sztoku w jednym 
domu dwie familije. W jednej fater 
i dorosłoł już cera Hejdla, a w dru-
gij kobieta z chopał. Ten chop feste 
popijał już wdycki, a łodkąd stracili 
syjna co na banie zginą, to już potyj 
pił na umór. No i rołz na wieczór fa-
ter poszli jak wdycki na szkata i ku-
fel piwa, a ta cera na nich czekała, 
bo se jeszcze, jak przyszli nazołd 
radzi z nią przed spani posiedzieli 
i porozprawiali. Tyj razał ich jednak 
dugo nie było i Hejdla se już prze-
blekła do nachthemda i chciała iść 
spać, a tu słyszy jakieś ramorzenie 
na korydorze, macanie po dwierzach 
i myślała, iże fater se dzisiej, jak nig-
dy musieli coś wiałcej wypić i nie tre-
fi ą teraz do swojich dwierzy. Drabko 
otwarła je i w tyj biołyj koszuli wyla-
zła, padała po cichu “Vatel komm”. 
I zaczła ciągnąć ta postać do izby. 

Nie chciała coby fater zbudzili pół 
kamienicy. A tu narołz ta postać za-
czła skrzeczeć i se wyrwała, a jak jyno 
drabko łorzarty umie, leciała na ko-
niec do siebie. Wtedy Hejdla ich po-
znała, iż to byli  Ficek co w cemen-
towni robią i tak pijoł. Co łoni se ło 
mie pomyślą jak wytrzeźwieją, iżech 
ich chciała wciągnąć do siebie na noc. 
Była złoł na siebie i było jej gańba. 
Ale se rzekła, iż pódzie zarołz z rana 
do nich i wszystko erkleruje. Ło spa-
niu już nie było mowy, trocha nie-
skorzy przyszli jej foter z tego szkata, 
ale Hejdla nic nie spominała ło tyj 
nocnyj gańbie i wczas rano już sta-
ła pod dwierzoma Ficków. Łotwarli 
jej Fickuloł, całoł wystraszonoł zaczli 
łod progu. Wiecie frelko co se moje-
mu chopowi dzisiej w nocy przytre-
fi yło. Łon spotkoł naszego zmarłego 
synka Johana na korydorze. Jak wie-
cie już 5 miesiący jest w ziemi, a dzi-
siej w nocy przyszoł do mojego chopa 
i padoł .’ ,,Vatel komm.’’ Ganc genał 
go mój chop widzioł w tyj szterbeklaj-
dzie, tak jak leżoł w nij w skrzyni. Joł 
wom powiał frelko, co teraz banie, 
bo mój chop siedzi terołz na stołku 
i jyno powtorzoł bez końca. Nee jun-
ge (nie chłopcze) joł jeszcze nie chca 
umrzeć, ale jedno ci łobiecuja, ani 
jednej kropli gorzołki bez moje gar-
dło już nie przecieknie. 

Tak iż roztomajicie ludzie se spa-
miałtają, iż źle robią. 

Ale przyszoł już czas nołwyższy 
na kroszonki. Ludzie wtedy ku-
pują wiałcyj jajec. Co zrobić, żeby 
wiedzieć czy jajco nie jest stare 
i zalałżony, to możecie nalołć wody 
do krałzy i wrazić jajka rajn. Świeże 
łopadną na dół, myni świeże se tro-
chał dźwigną do góry, a stare wypły-
ną na wierch. Jak chcecie jajca wa-
rzyć na kroszonki, to trzeba i ze trzy 
godziny,. coby se nie zaśmierdziały, 
to wsujcie do wody trochał soli. Wte-
dy przy szkrobaniu nie baną wom pę-
kać i mogą ukraszony leżeć wiela lołt. 
A bez zima jak jajca mołcie w komo-
rze, abo w lodówce, to przy warzeniu 
mogą pęknąć, bo są za zimne, to trza 
je łostrą szpilką przeżgać, do zimnej 
wody wrazić i leko podgrzołć. Jak 
zajś słyszycie, iż przy warzeniu ja-
kieś jajco pęknie, to dejcie drabko 
soli do wody, wtedy białko tak feste 
nie wycieknie. 

A co padają przysłowia ludowe 
na Wielki Piątek.

Jak w łoknie banie rosa, to baną 
dobre na polach prosa, a jak deszcz 
hojnie doliny zleje, siłał mleka banie, 
jest pewna nadzieja. 

Po Wielkij Piątku jest Wielkanoc 
i życza wszystkim czytelnikom zdro-
wych świąt i wesołego Alleluja.

Pater Chodźcie

KRONIKA
POLICYJNA

• 27/28 lutego w Wilkowie doko-

nano kradzieży 3 fi gurek imitu-

jących postacie świetych , straty 

300 zł

• 2 marca w Białej z otwartego 

samochodu skradziono saszet-

kę z dokumentami i pieniędzmi 

w kwocie 100zł 

•  2 marca w Białej mężczyzna 

w wieku 44 lat znęcał się fi zycznie 

i psychicznie nad członkami swo-

jej rodziny

•  13 marca w Śmiczu zatrzymano 

nietrzeźwego rowerzystę lat 25, 

który poruszał się po drodze pu-

blicznej

•  13 marca w Łączniku sprawcy 

pod pozorem przekazania darów 

z Niemiec dokonali oszustwa 

na kwotę 420zł

•  15/16 marca w Białej po włama-

niu się do samochodu osobowego 

sprawca skradł odtwarzacz multi-

medialny oraz radio CB na kwotę 

800zł

•  16 marca w Mokrej sprawca lat 

64 usiłował dokonać kradzieży 

elementu podzespołu maszyny 

rolniczej na kwotę 500zł

PRZYJMĘ NA STAŻ DO PRACY

W GABINECIE KOSMETYCZNYM

– PRACA W PRUDNIKU

KONTAKT TEL. 604 107 995

Kiedy Wielka Noc nastanie życzę Wam, drodzy mieszkańcy gminy Biała, 
na Zmartwychwstanie dużo szczęścia i radości, które niechaj zawsze gości w dobrym 
sercu, w jasnej duszy i niechaj wszystkie żale zagłuszy. 

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych miłości i rodzinnego ciepła 
życzy 

Burmistrz Miasta Biała

Arnold Hindera

Anna Myszyńska

Publiczne Szkoły Podstawowe:
I Miejsce – Andrea Nowak
(PSP Biała) 
II Miejsce - Dominika Suchy
(NSP Grabina)
II Miejsce – Natalia Żurowska
(PSP Radostynia)
III Miejsce – Patryk Sobolewski
(PSP Łącznik)
III Miejsce – Agnieszka Janek
(PSP Śmicz)

Wyróżnienia otrzymali:  
Patryk Osiewacz
(PSP Radostynia)
Kamil Suchy (NSP Grabina)
Joanna Cebula (PSP Biała)

Sara Mazur (PSP Biała)
Michaela Stawicka
(PSP Radostynia)

Szkoły Gimnazjalne:
I Miejsce - Marcelina Spychała
(PG Biała)
I Miejsce – Elżbieta Jonak
(PG Biała)
II Miejsce – Natalia Dąbrowska
(PG Biała)
III Justyna Grelich
(PG Biała)

Wyróżnienie otrzymali:
Agnieszka Mazur (PG Biała)
Agata Bajorek (PG Biała)

Wyniki Konkursu Recytatorskiego,
który odbył się 23.03.09 w MGOKSTiR w Białej

Z okazji Wielkanocy Redakcja Panoramy Bialskiej, wszystkim swoim czytelni-
kom i ich rodziną życzy: 

Wiosny, wiosny i jeszcze raz wiosny wiosny! Pękających pąków, krokusów i prze-
biśniegów. Topniejących śniegów. Ziemi, która zaczyna pachnieć świeżością. Słoń-
ca, które nie tylko świeci, ale wreszcie także grzeje. Wiosny w przyrodzie i w życiu 
rodzinnym. I przede wszystkim Wesołych Świąt Wielkanocnych, spokoju ducha, 
wiary w Boga i w Ludzi. Umiejętności dostrzegania piękna tego świata i oczywiście 
wiary w siebie i swoje możliwości. 

Życzy cały zespół redakcji Panoramy Bialskiej
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i kabaretowe, a Panowie (Dominik 
i Piotr) pokazali prawdziwy talent 
aktorski i profesjonalizm, kiedy 
to postawieni w trudnej sytuacji 
wyjścia jednych i pojawieniem się 
drugich gości i lekkiej konsternacji 
publiki w związku z tym, potrafi li 

zapanować nad sytuacją i prawdzi-
wie z tego i z siebie zadrwić. Miło 
było mi usłyszeć, że decyzję w tym 
gronie podejmowanie są wspólnie, 
(nie ma anarchii, ani despotyzmu), 
to dobrze wróży na przyszłość. 

Marzec to czas, kiedy najgłośniej 
o święcie kobiet. I kiedy mija ten 
dzień, to tak jakby minął już cały 
marzec. W tym jednym dniu kobie-
ta kobiecie przyjaciółką, bez wzglę-
du na wszystko. Jedne bywają same 
w domu, długie godziny „wisząc” 
na słuchawce rozmawiając z córką, 
mamą, czy dawną koleżanką, do któ-
rej od czasu do czasu dzwonią. Inne 
spotykają się w niewielkim gronie 
przy lampce wina i pogaduchach, 
w domowym zaciszu, pozbywając 
się z obejścia domowników. Jeszcze 

inne wyrywają się z domów, od dzie-
ci, obowiązków i zmartwień, by, choć 
raz do roku pozostawić wszystko 
mężowi i móc na wspólnej zaba-
wie odprężyć się i pośmiać wyłącz-
nie w babskim gronie. W tym roku 
w Solcu w „Barze u Hupki” spotkały 
się nie tylko kobiety z całego niemal-
że przekroju wiekowego, to do tego 
integrowały się mieszkanki różnych 
wsi. Przy pysznej kolacji toczyły 
się rozmowy miedzy Solczankami 
i Browińczankami, były też panie 
z Mionowa i Wierzchu. Przy pysz-

nym ponczu zaczęło się robić gwarno 
jak to na babskich imprezach bywa. 
A po występie jednej z młodych miesz-
kanek Wierzchu, przełamane zostały 
już wszelkie lody i posypały się żarty 
o mężczyznach, przy których kobitki 
śmiały się do rozpuku. Nie ważne 
było miejsce urodzenia, nie ważne 
było również miejsce zamieszkania 
i przede wszystkim nie ważne było 
miejsce siedzenia przy stole, uczest-
niczki zabawy bawiły się gwarno 
i bardzo dobrze. Ale niestety tak jak 
w życiu, wszystko, co dobre szybko 

się kończy i nie wiedząc, kiedy było 
dobre kilkanaście minut, po 23 kiedy 
to ostatnie imprezowiczki udały się 
do domu. Ranek 9 marca przyniósł 
zwykłe obowiązki i problemy, jednak 
ten jeden dzień w roku w doboro-
wym towarzystwie sprawił, że nasze 
akumulatory mam, żon i babć zo-
stały na nowo naładowane, miejmy 
nadzieję, że na cały przyszły rok, aż 
do kolejnego 8 marca. A za niecałe 
już 12 miesięcy znowu kobietki bę-
dziemy się dobrze bawić….oby!!

Zadowolona uczestniczka

8 marca 2009 roku o godzinie 17-
tej w Gminnym Centrum Kultury 
w Białej, gościnnie występował 
Kabaret Cegła z Opola, w składzie 
Justyna Weigt, Dominik Kuchar-
czyk i Piotr Kaczmarek, ze swo-
im programem „Głową w mur”. 
Kabaret ten swój początek wiąże 
z datą 2002r., kiedy to w akade-
miku Opolskiego Uniwersytetu, 
w nieco szerszym składzie niż 
obecnie, wymyślili nazwę i stwo-
rzyli skecz o Britney, który nie-
stety nigdy nie ujrzał blasku dnia 
codziennego. Był to również rok 
ich pierwszego publicznego wystę-
pu, w SKM „Kocioł” Uniwersytetu 
Opolskiego, gdzie odbyła się pre-
miera ich pierwszego programu pt. 
”Raz Kozie Śmierć”, była tam prasa 
i gromkie owacje dla artystów. 

Ich kolejnym większym sukce-
sem z długiej listy było wygranie 
KOKS (Kieleckiego Oglądu Kaba-
retów Startujących), gdzie wystą-
pili z nowym programem „Srali 
muszki będzie wiosna”. Pod wzglę-
dem sukcesów rok 2004 był dla 
grupy Cegła niezwykle udany idąc 
za ciosem wygrali kolejny przegląd 
„Podkowę” w Koszalinie. Później 
przyszły jesienne dni i kolejne wy-
stępy m.in. we Wrocławiu. Kabaret, 
którego jedyna kobieta w zespole 
pochodzi z Głogówka weszli w rok 
2005 po kolejne sukcesy i kolejne 

nagrody, gdzie m.in. zdobyli głów-
ną nagrodę, tzw.  Grand Prix, 
na V Siedleckiej Nocy Kabaretowej. 
Listę ich fenomenalnych sukce-
sów można jeszcze powiększyć 
o takie nagrody jak wyróżnienie 
podczas udziału w 22 fi nale PAKI 
, oraz II miejsce na I Ogólnopol-
skich Kabaretowych Zawodach 
Strzeleckich w Lidzbarku Warmiń-
skim. Są to młodzi mili i aktywni 
ludzie o głowie pełnej pomysłów, 
dzięki ich pionierskim wyczynom 
można ich było oglądać na żywo 
w transmisji przez Internet w roku 
2007, gdzie poczuli się jak pionie-
rzy radiowi, którym też wszyscy 
nie wierzyli, że się uda. Nawet 
dziennikarze są im przychylni, o 
czym świadczy przyznana nagroda 
25.05.2007 roku Nagroda Dzienni-
karzy na IX Ogólnopolskiej Giełdzie 
Kabaretowej „PrzeWaŁka 2007”. 
W ostatnim roku 2008 wprowa-
dzili do swojego repertuaru, nowy 
program który zaprezentowali nam 
w dzień kobiet w GCK w Białej. Choć 
wstęp był wolny, to nie można po-
wiedzieć, iż sala pękała w szwach. 
Jednak przyznać muszę, że kabaret 
był pierwsza klasa, Ci którzy tam 
przybyli nie zawiedli się. Około 
godzinny występ dostarczył pełną 
gamę rozrywki. Oprócz zdolności 
wokalnych, zaprezentowane zo-
stały nam umiejętności sceniczne 

Każda z nas świętowała
- jedne same, w mniejszym gronie, inne się integrowały

„GŁOWĄ W MUR”
– czyli Kabaret Cegła
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Chrzelice - jedna z piękniejszych 
wsi gminy Biała i jedna z najpięk-
niejszych w województwie opol-
skim, o czym świadczy zajęcie w ze-
szłym 2008 roku przez to sołectwo 
III miejsca w konkursie „Piękna 
Wieś Opolska”. W tej jakże uroczej 
miejscowości sołtysem jest kobieta, 
co również jest jeszcze rzadkością. 
Jest nią pani Danuta Roden, która 
jak była małą dziewczynką chciała 
zostać fryzjerką, a dziś uwielbia 
prace domowe i cały ten pośpiech 
i obowiązki związane z byciem soł-
tysem. Jest otwartą miłą kobietką, 
która na co dzień przejmuje się 
każdym ze swoich mieszkańców. 
Ma wielkie serce, pełne życzliwo-
ści i na pewno nie musi się oba-
wiać, że na starość zabraknie chęt-
nych chcących się nią opiekować. 
Jako osoba niezwykle kulturalna 
i dobrze wychowana, najbardziej 
u ludzi ceni kulturę i grzeczne 
zachowanie. Jest znakomitą ku-
charką i piecze wyśmienite ciasta 
(degustowałam wiele z nich). Naj-
chętniej ogląda „M jak Miłość”, jak 
większość Polaków. Na wymarzoną 
wycieczkę udałaby się nad morze, 
aby tam odetchnąć od spraw co-
dziennych i niekiedy od bycia soł-
tysem, znanej i atrakcyjnej wioski. 
Jak większość z nas w latach mło-
dości, kiedy uczęszczała do szkoły 
nie lubiła najbardziej matematyki. 
A jako sołtys najbardziej chciałaby, 
aby ludność Chrzelic była zadowo-
lona i dumna z tego, gdzie miesz-
ka. Żeby ludzie integrowali się 
w wspólnej pracy dla dobra ogółu, 
i przede wszystkim pomyślnego 
działania na rzecz wszystkich tej 
dość dużej ilości organizacji poza-
rządowych działających na terenie 
Chrzelic. 

Priorytetem dla pani sołtys 
jest polepszenie dróg wokoło wsi 
i w samej miejscowości. Szczegól-
nie teraz po zimie, kiedy ich stan 
z roku na rok staje się coraz gor-

szy, wszyscy narzekają jedynie 
na drogi a najwięcej tych utyski-
wań musi wysłuchiwać przedsta-
wiciel społeczności, czyli właśnie 
sołtys. Po za tym Chrzelice planują 
przeznaczyć większość z przyzna-
nych im za III miejsce w konkur-
sie „Piękna Wieś Opolska” 7,5 tys. 
złotych na remont ogródka na ty-
łach Centrum Integracji Wiejskiej 
w Chrzelicach. Planują tam wy-
łożenie płyt podłogowych i kafe-
lek, budowę zadaszenia i poprawę 
już istniejącego, jak i zagospodaro-
wanie przestrzeni, która rozciąga 
się za miejscem spotkań. Dla Koła 
Gospodyń Wiejskich planują re-
mont kuchni, tak, aby odbywające 
się w Chrzelicach imprezy, a zazna-
czyć należy, że jest ich na prawdę 
dużo, można było przygotowywać 
pod kątem kulinarnym już w wa-
runkach o wysokim standardzie.

W Chrzelicach rodzi się więcej 
ludzi niż ich odchodzi, stwierdzić 
to można na przykładzie ubiegłego 
roku gdzie zmarło 6 osób, a urodzi-
ło się 7. Wiec wsi jak widać nie gro-
zi wymarcie, ani wyludnienie. Nie-
stety nie było tam ani jednego 
ślubu, aby podnieś tą statystykę 
zachęcamy: więcej odwagi młodzi 
ludzie!!!

Na ten rok mieszkańcy samych 
Chrzelic, ale i innych miejscowo-
ści powinni już teraz wyciągnąć 
kalendarze i zarezerwować czas 
na wszelkie imprezy tam planowa-
ne. Jedną z imprez, które już mały 
miejsce to bal maskowy w czasie 
karnawału i niezła zabawa na Dzień 
Kobiet. W planach jest znane więk-
szości pod nazwą „palenie żuru” 
spotkanie przy ognisku. W czasie 
Wielkanocy reprezentanci pojadą 
do Brzegu na degustacje wyrobów 
Wielkanocnych. Nie zabraknie 
również zabawy zorganizowa-
nej w Wielkanoc dla wszystkich 
chętnych, którzy chcą się pobawić 
po czasie postu. Później straża-

cy bawią się 3 maja na „Floriana”, 
a po maju szybkimi krokami na-
dejdą „Dni Chrzelic” z pełnymi 
trzema dniami zabaw, wszelkiego 
rodzaju rozrywki i niespodzianek 
(wszystkich serdecznie zapra-
szają od 30 lipca do 2 sierpnia, 
data w tym roku uległa zmianie 
i prawdopodobnie zostanie już tak 
na lata). Później już nastaną „Do-
żynki”. Imprezy na miejscu i umi-
lać będzie chór chrzelicki, który 
ma w planach również występy 

poza trenem swojej wsi. Te i inne 
imprezy na ogół przyciągają tłumy, 
wiec również i w tym roku pewnie 
nie zabraknie publiki i chętnych 
do zabawy.

Jak widać jest, to wieś prężnie 
działająca. Swoją aktywnością 
może zawstydzać inne sołectwa. 
Wszystko co się tu dzieje, jest ro-
bione dla ludzi i przez ludzi. Każ-
dy mieszkaniec tej woski może być 
dumny z miejsca swojego zamiesz-
kania.               km

Co słychać w naszych wsiach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej, jako jedna z nielicznych 
szkół powiatu prudnickiego zakwa-
lifi kował się do projektu „PART-
NERZY W NAUCE” współfi nan-
sowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Głównym celem projektu 
jest kształtowanie u uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych kompetencji 
kluczowych: matematycznych, na-
ukowo - technicznych, informatycz-
nych oraz przedsiębiorczości. 

W szkole powstanie Szkolna Fi-
lia Uniwersyteckiego Towarzystwa 
Naukowego Uniwersytetu Śląskiego 
z trzema sekcjami problemowymi: 

1) naukowo-techniczna (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem łączenia 
elementów matematyki, fi zyki i bio-
logii) 

2) informatyczna 
3) przedsiębiorczości
Każda z sekcji będzie miała swo-

jego opiekuna – nauczyciela przed-
miotu powiązanego tematycznie 
z sekcją. Filie UTN tworzyć będą ze-
społy uczniów pracujących metodą 
projektową nad ciekawymi zagad-
nieniami naukowo-technicznymi. 
Wybrane tematy będą łączyły obsza-
rowo matematykę, fi zykę i biologię 
z elementami wykorzystania nowo-
czesnych technologii informacyj-
nych. Każda z Filii, w tym również 
nasza szkoła, zostanie wyposażona 
w nowoczesne materiały do prowa-

dzenia eksperymentów m.in. sprzęt 
służący interaktywnemu prowadze-
niu zajęć ponadto pomoce do badań 
i realizacji projektów o charakterze 
naukowym.

Projekt „Partnerzy w nauce” 
będzie trwał 4 lata. 

Uczniowie biorący udział w pro-
jekcie będą mieli szansę:

• nawiązać kontakt z młodzieżą 
z innych regionów kraju – obozy 
naukowe, szkolenia i wycieczki

• nabyć umiejętności planowania 
ścieżki edukacyjnej i kariery

• stworzyć pierwsze publikacje 
naukowe publikowane w biule-
tynie internetowym,

• nawiązać kontakt z pracownika-
mi i studentami Uniwersytetu 
Śląskiego, co ułatwi im wybra-

nie dalszej drogi edukacyjnej
• uzupełnienia braków edukacyj-

nych poprzez otrzymane „Bony 
Edukacyjne Vipa”; umożliwią 
one wykorzystanie 12 godzin 
miesięcznie w ramach bezpłat-
nych zajęć, (kameralne trzy-
osobowe grupy i wybrany przez 
nich prowadzący).

• rozwijanie umiejętności i zain-
teresowań w ramach szkolnych 
sekcji uniwersyteckiego towa-
rzystwa naukowego

Nauczyciele biorący udział w PRO-
JEKCIE „PARTNERZY W NAUCE”:
mgr Kinga Rektor, mgr inż. Agniesz-
ka Sejnowska, mgr inż. Jerzy Czer-
wiński, mgr inż. Krystyna Szpak

A. Sejnowska, K.Rektor

„Partnerzy w nauce”
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Między 04 - 12 marca 2009 roku 
w dwóch miejscowościach z gminy 
Biała ( jedynych przedstawicieli 
województwa opolskiego), w Chrze-
licach i w Solcu, odbyły się warsz-
taty z zakresu Edukacji Finanso-
wej (program dofi nansowywany 
ze środków Narodowego Banku Pol-
skiego). Dotacje na przeprowadze-
nie szkoleń Stowarzyszenie Od-
nowy Wsi Solec i Stowarzyszenie 
Odnowy Wsi Chrzelice, pozyskały 
po złożeniu wniosku od Fundacji 
Wspomagania Wsi. Patronami szko-
lenia były również: Stowarzyszenie 
Gazet Lokalnych, Fundacja Komu-
nikacji Społecznej i Microfi nance 
Centre. Podobnych szkoleń na prze-
łomie 2008/2009 roku na terenie 
całej Polski (oprócz województw 
biorących udział w ostatniej edy-
cji, czyli województwa opolskiego, 
dolnośląskiego i lubuskiego) prze-
prowadzono 42. W województwach 
wymienionych wcześniej odbyły się 
ostatnie osiem, z czego tylko dwa 
w woj. opolskim (i to oba w naszej 
prężnie działającej gminie). Szkole-
nie związane było z przeszkoleniem 
dorosłych z dziedziny planowania 
własnych domowych fi nansów, 
prowadzenia budżetów domo-
wych, wprowadzania oszczędności 
i ich rozplanowania na wybrane cele 
fi nansowe. Do chwili zainteresowa-
nia się kwestia edukacji fi nansowej 
przez Fundację Wspomagania Wsi, 
nie była ona rozpowszechniona 
w Polsce, (jeśli chodzi o osoby o ni-
skich dochodach i osoby zamiesz-
kujące tereny wiejskie). Kilka milio-
nów dorosłych Polaków ma do dziś 
brak wiedzy i umiejętności, unie-
możliwiający prowadzenie w spo-
sób zaplanowany budżetu rodzin-
nego. Zajęcia miały, więc na celu 
przekonać uczestników do celo-
wości planowania swoich fi nan-
sów domowych i systematycznego 

oszczędzania tak, aby możliwa była 
realizacja celów fi nansowych rodzi-
ny, bez konieczności zaciągania wy-
soko oprocentowanych kredytów 
lub pożyczek. Program został po-
dzielony na 8 sesji, które stanowiły 
integralną całość. Na pierwszej sesji 
wprowadzającej uczestnicy tworzy-
li „typowe rodziny”, aby umożliwić 
pracę z zachowaniem prywatności. 
Śmiechu i zabawy przy tym było, 
co niemiara, kiedy to jakaś kobie-
ta stawała się „tatą Heńkiem” albo 
„synkiem Pawełkiem”, itp. Po czym 
„typowe rodziny” obierały swoje 
cele fi nansowe, na których pra-
cowały do końca zajęć. Później 
uczestnicy dokonywali analizy 
przepływów pieniężnych i budże-
tu domowego. Zapoznawali się też 
z funduszem na nagłe wydatki oraz 
sposobami, możliwościami i forma-
mi oszczędzania. Po czym przeszli 
do zapoznania się z zasadami ra-
cjonalnego pożyczania, czyli tzw. 
„pożyczania z głową” i z funkcjono-
waniem nowoczesnych formalnych 
usług kredytowych. Na koniec było 
sporządzanie planu fi nansowe-
go i jego realizacja w codziennym 
działaniu. W dwóch, trzydniowych 
intensywnych szkoleniach brały 
udział przede wszystkim panie, 
co łatwo obrazuje, kto tak napraw-
dę w polskim społeczeństwie zarzą-
dza fi nansami rodziny, nie naraża-
jąc się teraz panom mogę śmiało 
powiedzieć, że wysyłanie swoich 
pięknych białogłowych na tego 
typu szkolenia pozwala wiele za-
oszczędzić, ale również powoduje 
„zaciskanie pasa” drodzy panowie. 
Podczas burzy mózgów lub dyskusji 
uczestnicy sami wpadali na genial-
ne pomysły zagospodarowywania 
pieniędzy, które tak na prawdę były 
im znane od zawsze, ale, z któ-
rych nie zdawali sobie świadomie 
sprawy. Praca w małych grupach 

i stworzenie możliwości zachowa-
nia prywatnych fi nansów po przez 
działanie na „typowych rodzinach” 
pozwoliło działać nieskrępowanie, 
co w efekcie końcowym przynio-
sło doskonały efekt przyswojenia 
nowych umiejętności. Dzięki do-
tacji stowarzyszenia były w stanie 
przygotować potrzebne materiały 
piśmiennicze, które umożliwiły 
prezentacje i innego rodzaju pra-
ce w zespołach. Dzięki temu nie-
wielkiemu wsparciu fi nansowemu 
możliwe było również przygotowa-
nie skromnego poczęstunku i do-
starczeniu kawy, bez której dorośli 
w większości nie potrafi ą racjonal-
nie funkcjonować. Każdy z uczest-
ników otrzymał również zaświad-
czenie o ukończeniu takiego kursu, 
wystawiane przez Narodowy Bank 
Polski, Fundacje wspomagania 
Wsi i innych patronów. Jedynym 
minusem tego szkolenia był „czas”, 
w związku z pozostawieniem sto-
warzyszeniom tylko dwóch tygo-
dni na zorganizowanie, przepro-
wadzenie i rozliczenie warsztatów, 
nie możliwe były przerwy jedno 
dniowe w prowadzeniu zajęć, tak, 
aby uczestnicy oswoili się z nabytą 
wiedzą i umiejętnościami, co nie 
jednokrotnie łączyło się z przemę-
czeniem kursantów. Jednakże plu-
sem całego przedsięwzięcia było 
zaangażowanie się dla nieznanej 
sprawy mieszkańców miejscowości, 

bo to oni już dziś należą do grona 
najbardziej aktywnych ludzi w tych 
Sołectwach, dzięki właśnie braniu 
udziału w innowacyjnych progra-
mach. Za co należą im się gromkie 
brawa i podziękowania. Na oklaski 
zasługują również organizatorzy, 
czyli stowarzyszenia, które w tak 
krótkim czasie zdołały to wszystko 
zorganizować. I skłoniłabym rów-
nież głowę w dowód uznania dla 
pań trenerek, gdyż jeszcze tak nie-
dawno same brały udział w podob-
nym szkoleniu odbywającym się 
300 km stąd, i które po tą wiedze, 
aby ja przekazać, jechały na warsz-
taty trenerskie w największym ata-
ku zimy tego roku. 

Basia Ernst.

EDUKACJA
FINANSOWA
„Zaplanuj swoją przyszłość”
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W dniu 8 marca o godzinie 
15-tej na sali gimnastycznej 
w Zespole Szkół w Białej zebrały 
się wszystkie ważne dla uczniów 
podstawówki kobiety, tu mam 
na myśli: mamy, babcie, siostry 
i ciocie. Inicjatywa zorganizowania 
takiego występu o takim rozma-
chu wyszła z ciała pedagogicznego, 
a mianowicie od pań, (o czym po-
informował nas tam obecnych pan 
dyrektor Lesław Czerniak). Jednak 
nie należy się temu dziwić skoro 
panów tam jak na lekarstwo, tylko 
dwóch. Po przywitaniu wszystkich 
zebranych pań i obecnych na sali 
reprezentantów naszej gminnej 
władzy, jak i podziękowaniu pa-
nom z trzyosobowego zespołu mu-
zycznego za uprzyjemnianie wol-
nego czasu przepiękną muzyką, 
pan dyrektor oddał pole uczniom 
i ich przedstawieniu. Kiedy na salę 
wszedł młody dżentelmen, a z gło-
śników popłynęła melodia z pod-
kładem  piosenki z repertuaru 
klasyki polskiej Jana Kiepury 
„Brunetki, blondynki”, wydawało 
się, że będzie to na zasadzie play-
backu. Nic bardziej mylnego, kie-
dy Maciek otworzył usta i z jego 
gardła wydobyły się dźwięki moż-
na by powiedzieć wprawionego 
piosenkarza, zostałam urzeczona.  
Niewiarygodne, jaka siła drzemie 
w takiej młodej istocie. Następ-
nie na scenie pojawił się zespół 
„Stars” i zatańczył uroczy układ, 
fenomenem zespołu było i jest to, 
że tańczy w nim dwóch chłopców. 
W programie przygotowanym 
od deski do deski kobietom znaj-
dował się również występ grupy 
grających na fl etach, jak również 
grupa baletowa w składzie samych 
chłopców, którzy z gracją i humo-

rem odtańczyli „Jezioro Łabędzie”. 
Później były występy, wiersze, pio-
senki…… 

W cały program zaangażowa-
ne były niemalże wszystkie dzie-
ci z klas podstawówki. Na tyłach 
przedstawienia trwało napięcie 
wywołane tremą, ale kiedy odważ-
ni młodzi ludzie pojawiali się sie 
na scenie wcielali się z perfekcja 
w swoje wyznaczone role. Od tych 
najmłodszych po te starsze. Pu-
bliczności kawę i ciasto podawały 
prześlicznie ubrane starsze uczen-
nice. Każdy występ oklaskiwany 
był gromkimi brawami. Bo jak-
że tu nie bić braw dla tych dziel-
nych małych aktorów, śpiewaków 
czy tancerzy. W przedstawienie 
włożyli tyle samo pracy ile serca, 
a nawet może jeszcze więcej, gra-
li, bowiem dla ukochanych. Każdy 
chciał wypaść jak najlepiej, pa-
trzyła na niego, na nią, nie tylko 
cała sala, zaproszeni goście i tłum 
gapiów, ale przede wszystkim 
ta najważniejsza z kobiet, czy była 
to mama czy babcia….. Zaproszo-
ne kobiety poczuły się naprawdę 
wspaniale. Niejedna łza się zakrę-
ciła w oku, kiedy to syn czy cór-
ka, wnuk czy wnuczka z zapałem, 
determinacją i odwagą odgrywał 
lub odgrywała przed takim tłu-
mem swoja kwestię. Ile śmiechu 
i pociechy sprawiły im pociechy, 
w ten szczególny dzień napawając 
ich dumą i radością. 8 marca idą 
w zapomnienie wszystkie przy-
krości czy małe smutki, tego dnia 
wszystko to nie miało znaczenia. 
Wielkie brawa dla organizatorek, 
za fachowe przygotowanie swoich 
aktorów i za pomysłowe i ciekawe 
przedstawienie. 

km

88  MARCAMARCA
w Szkole Podstawowej w Białejw Szkole Podstawowej w Białej
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Podziel się częścią swojego 
podatku z Bialską Orkiestrą 
Dętą

Szanowni Państwo!

Ruszyła kolejna edycja programu 
wspierającego organizacje pożytku 
publicznego. W tym roku procedura 
przekazywania 1% podatku jest do-
kładnie taka sama jak rok temu.

Podatnik, który chce przekazać 
1% wybranej organizacji pożyt-
ku publicznego w swoim rocznym 
zeznaniu podatkowym wskazuje 
jedynie tę organizację (w odpo-
wiednim polu formularza wpisuje 
jej nazwę i numer KRS) i kwotę 1%. 
Organizację wybiera z listy, którą 
publikuje Ministerstwo Sprawiedli-
wości w Dzienniku Urzędowym RP 
Monitor Polski. Pieniądze na konto 
organizacji przekaże Urząd Skarbo-

wy. Podatnik nie wpłaca już kwoty 
1% samodzielnie na konto organi-
zacji (oznacza to, że nie musi „wy-
kładać” pieniędzy ze swojej kiesze-
ni). Podatnik może przekazać 1% 
tylko dla jednej organizacji (nie ma 
już możliwości podzielenia kwoty 
1%). Podatnik  ma możliwość okre-
ślenia celu szczegółowego, na któ-
ry chce przekazać 1% (nowe pole 
w zeznaniu, w którym ten cel na-
leży wpisać). Jeśli odpis przekazy-
wany jest dla organizacji, która ma 
oddziały terenowe, podatnik nie ma 
możliwości wskazania oddziału, dla 
którego chciałby przekazać swój 1%. 
Kwoty odpisów zostaną wpłacone 
na jedno konto wskazane przez or-
ganizacje. Grono podatników, któ-
rzy mogą przekazać 1% organiza-
cjom pożytku publicznego to: 

• podatnicy podatku dochodowego 
od osób fi zycznych, 

• podatnicy opodatkowani ryczał-
tem od przychodów ewidencjono-
wanych, 

• podatnicy prowadzący jednooso-
bową działalność gospodarczą 
i korzystający z liniowej stawki 
podatku.

Jedną z organizacji działających 
na terenie powiatu prudnickiego 
i posiadających status organizacji 
pożytku publicznego jest Stowa-
rzyszenie Bialska Orkiestra Dęta, 
która zwraca się z prośbą o przeka-
zywanie 1% podatku dochodowego 
na cele statutowe tzn. na kształce-
nie dzieci i młodzieży w zakresie 
muzycznym jak i propagowanie 
amatorskiego ruchu muzycznego.

Jeżeli zdecydujecie Państwo, 
że warto nam przekazać te pienią-
dze prosimy o wpisanie w odpo-
wiedniej rubryce swojego formula-
rza PIT następujących danych:

Stowarzyszenie
Bialska Orkiestra Dęta
nr KRS 0000253735

W związku z tym, iż tegoroczne 
wpłaty będą anonimowe i nie bę-
dziemy mogli osobiście podzięko-
wać osobom wpłacającym 1% po-
datku na rzecz naszej organizacji, 
wszystkim ofi arodawcom składamy 
swoje podziękowania za pośrednic-
twem Panoramy Bialskiej już dziś.
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Na tarczy

Słabo wypadli nasi samorządowcy na ostat-
nim turnieju piłkarskim zorganizowanym 
w Kluczborku. Apetyty na wysoką lokatę 
w klasyfi kacji generalnej po dwóch dobrych 
turniejach były ogromne. Niestety kontuzje 
zdziesiątkowały nasz skład a u dublerów wi-
doczne był braki w przygotowaniu kondycyj-
nym jak i szwankowała współpraca na boisku. 
Dwie zaskakujące porażki w eliminacjach 
z Urzędem Marszałkowski oraz Starostwem 
Powiatowym z Prudnika po 1: 3 spowodowa-
ły, że zakończył się sen o wspaniałym miejscu. 
Na osłodę została wygrana z reprezentacją 
gminy Lubsza 3:0. Na zakończenie turnieju 
„zafundowali” sobie porażkę z Urzędem Miej-
skim w Opolu po rzutach karnych 1: 2 (w me-
czu był remis 3:3). Ostatecznie nasza repre-
zentacja została sklasyfi kowana na siódmym 
miejscu wśród osiemnastu uczestników całej 
imprezy.

jk

Piłkarska wiosna

Po zimowej przerwie wracają na boiska 
piłkarze. Runda rewanżowa zapowiada się 
bardzo ciekawie, gdyż zajmowane obecnie 
miejsca przez niektóre nasze drużyny dają 
nadzieję na radosny fi nał (awans). Przypo-
mnijmy, że juniorzy z Pogórza walczą o prawo 
gry w nowotworzonej lidze międzywojewódz-
kiej (z woj. opolskiego awansuje siedem dru-
żyn), na awans do II ligi mają również szan-
se młodzi piłkarze z Olbrachcic. Najbardziej 
interesująco zapowiada się walka w klasie B 
seniorów, tutaj oba nasze zespoły jeszcze liczą 
się w rywalizacji o prawo gry w klasie wyższej. 
Mamy nadzieję, że nie zwolnią tempa seniorzy 
z Pogórza i już od nowego sezonu grać będą 
w klasie B. W klasie C szanse na baraże ma 
jeszcze drużyna LKS Ligota B – Radostynia.

Najwcześniej, bo już 21 marca wznowią 
rozgrywki juniorzy w I lidze (Pogórze), w ko-
lejną niedzielę wybiegną na murawę juniorzy 
z II ligi (Biała). Przed świętami jeszcze swo-
je pierwsze mecze rozegrają drużyny z klasy 
B seniorów (Biała, Olbrachcice), natomiast 
dopiero po świętach rusza klasa C seniorów 
i liga trampkarzy. Ostatni do rundy wiosennej 
przystąpią juniorzy z klasy A (26.04.09r).

Podane terminy zostały ustalone przez po-
szczególne Wydziały Gier, jednak czy będą re-
alizowane zależeć będzie od tego czy sędzio-
wie wycofają urlopowania i wrócą na boiska. 
W momencie pisania tego materiału sędziowie 
protestowali ze względu na zbyt niskie ekwi-
walenty za dojazd na zawody (ustalone przez 
Zarząd OZPN). jk

Pogórze z pucharem

Na zakończenie halowego sezony pił-
karskiego zorganizowano turniej o puchar 
Przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Białej. Areną zmagań była sala przy 
Publicznym Gimnazjum w Białej a uczestni-
kami reprezentacje klubów występujących 
w rozgrywkach związkowych. Eliminacje 
wyłoniły czterech półfi nalistów, natomiast 
drużyny, które zajęły trzecie miejsca w gru-
pach walczyły w meczu pocieszenia o piątą 
lokatę. W tym spotkaniu lepsza była druży-
na LZS Ligota B-Radostynia, która pokonała 
LZS Chrzelice 2:1. O trzecie miejsce walczyli 
LKS Polonia Biała i LZS Kolnowice, w regu-
laminowym czasie był remis 3:3. Natomiast 
rzuty karne skuteczniej egzekwowali zawod-
nicy z Białej i im przypadło ostatnie miejsce 
na „pudle”. W fi nale spotkali się LUKS Po-
lonia Pogórze i LZS Olbrachcice, po zaciętej 
walce lepsi okazali się Ci pierwsi pokonując 
rywali 3:1.

Zwycięska drużyna grała w następującym 
zestawieniu: Mateusz Kołek, Marcin Przy-
klenk, Roland Gawlica, Dawid Miler, Miro-
sław Ernst, Mariusz Pientka, Mariusz Ulicz-
ka, Rober Janoszek i Sebastian Bocheński, 
kierownikiem drużyny był Bernard Uliczka.

Wszystkie drużyny wracały z workiem 
sprzętu sportowego, a cztery najlepsze z pu-
charami,

Kolejna rywalizacja tych drużyn odbędzie 
się już latem na dużym boisku i walczyć wtedy 
będą o puchar burmistrza naszej gminy.

jk

Jeden mały procent – a taki wielki
lp drużyna m pkt. br

1 Hertha 24 49 39-27

2 Bayern 24 45 52-31

3 Wolfsburg 24 45 50-31

4 HSV 24 45 37-35

5 Hoff enheim 24 43 50-32

6 Stuttgart 24 39 42-36

7 Leverkusen 24 37 45-32

8 Schalke 24 37 33-25

9 Dortmund 24 34 36-31

10 Werder 24 32 46-34

11 Koeln 24 29 27-35

12 Eintracht 24 25 29-38

13 Hannover 24 25 33-50

14 Arminia 24 24 21-33

15 Bochum 24 22 28-40

16 Moenchengladbach 24 22 32-46

17 Energie 24 20 21-42

BUNDESLIGA - TABELA
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Podziękowanie
Wszystkim, którzy dzielili się z nami smutkiem i żalem, okazali wiele 

serc i współczucia, tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze na 
miejsce wiecznego spoczynku oraz w Mszy Św. Żałobnej

Stanisława Janocha

Serdeczne podziękowania składa 
żona, córka, zięć, wnuki i syn z rodziną.

Publiczne Gimnazjum w Bia-
łej już ósmy rok podgląda bociany 
przylatujące do naszej gminy i dzia-
ła na rzecz ochrony bociana białe-
go. W tym roku, na początku marca 
przydzielono obserwatorom zada-

nia i oczekujemy na przylot ptaków. 
Tymczasem w Chrzelicach, w naj-
starszym gnieździe w gminie z ini-
cjatywy Marcina Miczki współpra-
cującego z programem „BOCIAN” 
urządzono wielkie sprzątanie. Stra-
żacy z Chrzelic – Adrian Kamionka 
i Adam Gregorek oczyścili gniazdo 
wyciągając z niego naniesioną przez 
ptaki ziemię i śmieci, a wśród nich 
worki foliowe, druty i sznurki, a na-
wet fragmenty odzieży.

Chrzelickim strażakom pięknie 
dziękujemy i myślimy, że bociany 
to docenią.

Anna Florczak - Grzegocka

 Odeszli�

Lp. Miejscowość Data
Liczba osób 

uczestniczących 

1. Radostynia 5.03.09 42

2. Ligota Bialska 29.01.09 38

3. Pogórze 20.02.09 35

4. Kolnowice 12.02.09 33

5. Łącznik 17.02.09 33

6. Śmicz 18.02.09 32

7. Gostomia 24.02.09 30

8. Biała Osiedle Nr 2 11.03.09 30

9. Biała Osiedle Nr2 28.01.09 29

10. Prężyna 5.01.09 27

11. Chrzelice 13.02.09 27

12. Olbrachcice 27.02.09 26

13. Nowa Wieś 26.02.09 25

14. Krobusz 3.02.09 23

15. Brzeźnica + Górka Pr. 10.02.09 22

16. Rostkowice 19.02.09 20

17. Grabina 10.02.09 19

18. Laskowiec 12.02.09 18

19. Wilków 12.03.09 18

20. Miłowice 18.02.09 17

21. Solec 10.03.09 17

22. Józefów 11.02.09 14

23. Ogiernicze 30.01.09 13

24. Browiniec Polski 10.03.09 13

25. Wasiłowice 13.03.09 13

26. Otoki 10.02.09 12

27. Frącki 20.02.09 12

28. Biała Osiedle Nr 1 28.01.09 10

29. Mokra + Dębina 17.02.09 9

30. Czartowice 3.02.09 4

Razem 661
Biała, dnia 18 marca 2009 r.
Burmistrz Białej
Arnold Hindera

W Białej – Osiedle Nr 2 oraz w sołectwie Ogiernicze odbyły się zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze. W Białej – osiedle Nr 2 ze względu na rezygnację 
Przewodniczącego Osiedla Pana Roberta Kauczor i w Ogierniczu również 
na dawno złożoną rezygnację sołtysa. W obu przypadkach w pierwszym 
wyznaczonym terminie nie dokonano wyboru. Z tegoż też względu usta-
lono drugi termin zebrań w tych miejscowościach i tak w Białej - Osiedle 
Nr 2 przewodniczącą  została Pani Anna Solloch, a w Ogierniczu  nie wybra-
no w dalszym ciągu sołtysa ze względu na brak kandydata.

Zadawalająca jest frekwencja, która średnio wyniosła 22 %. Łącznie w ze-
braniach uczestniczyło 661 mieszkańców naszej gminy.

Kurpierz Ludwik,
ur. 1958 r., zm. 23.02.2009 r., zam. Biała

Rudzińska Bronisława,
ur. 1921 r., zm. 02.03.2009 r., zam. Biała

Fiedler Herbert,
ur. 1940 r., zm. 04.03.2009 r., zam. Ligota Bialska

Reszka Bruno,
ur. 1937 r., zm. 07.03.2009 r., zam. Solec

Szyroki Edmund,
ur. 1922 r., zm. 09.03.2009 r., zam. Grabina

Bunk Hildegarda,
ur. 1927 r., zm. 09.03.2009 r., zam. Ligota Bialska

Mazur Alojzy,
ur. 1927 r., zm. 12.03.2009 r., zam. Śmicz

Kopciowski Franciszek,
ur. 1932 r., zm. 14.03.2009 r., zam. Laskowiec

Kusber Anna,
ur. 1930 r., zm. 14.03.2009 r., zam. Ligota Bialska

Informacja o przeprowadzonych zebraniach
w Gminie Biała w dniach 05 stycznia do 17 marca 2009 r.

12 marca w Pogórzu w sali u pań-
stwa Kołków swoje święto obcho-
dziły panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Pogórzu. Miła atmosferę 
umiliły dzieci z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu. Występy 
zostały odebrane z wielkim aplau-

zem, czego dowodziły liczne brawa. 
Wszystkim paniom dopisały dobre 
humory. 

W miłej atmosferze, przy wspa-
niałej kolacji i dobrym kołaczu spę-
dziły uroczy wieczór. Każda z pań 
została obdarowana kwiatkiem. 

Dzień Kobiet

W bocianim gnieździe
w Chrzelicach

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ
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KRZEWIĄC KULTURĘ

Poezja
Cyprian Kamil Norwid (ur.24 września 1821 roku we wsi Laskowo – Głu-

chy, w okolicach Warszawy, został wcześnie osierocony. Wychował się u swo-
jej babki. Debiutował na łamach prasy warszawskiej w 1840 roku. We wrze-
śniu 1842 roku wyjechał z kraju i nigdy już tu nie powrócił. W 1845 roku 
w Rzymie podczas bierzmowania przyjmuje imię Kamil i już jako Cyprian 
Kamil Norwid do końca podpisuje tak swoje utwory. Umiera w nocy 
z 22 na 23 maja 1883 roku w Zakładzie Świętego Kazimierza dla sierot i we-
teranów  w Paryżu).

„W Weronie”
I
Nad Kapuletich i Montekich domem,
Spłukane deszczem, poruszane gromem,
Łagodne oko błękitu.
II
Patrzy na groby nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy do ogrodów –
I gwiazdę zrzuca ze szczytu;
III
Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
Że dla Romea – ta łza znad planety
Spada… i groby przecieka;
IV
A ludzie mówią, i mówią uczenie,
Że to nie łzy, ale że kamienie,
I – że nikt na nie… nie czeka!

„bez tytułu”
1.
Choć tak daleko
Byłeś tak blisko,
Choć byłeś obcy
Byłeś mi bliski,
Dwa światy: Twój i mój
Stały się naszym światem,
Dałeś mi szczęście,
I choć trwało to chwilę
To dzisiaj Ci za nią dziękuję....

2.
Pojawiłaś się z nienacka
Taka jak każda inna
A jednak.... inna
Jesteś jak gwiazda na ciemnym niebie
Rozświetlasz je...
Dajesz innym siebie
Dajesz wszystko z siebie,
Czas najwyższy powiedzieć Ci...
...za wszystko dziękujemy Ci...

Wrażliwa młoda autorka pragnąca zachować anonimowość

Cykl poezji lokalnej

Burmistrz Białej działając zgod-
nie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14.09.2004r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 
poz. 2108) ogłasza, że - w dniu 24 
kwietnia 2009 roku o godzinie 
900 w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Białej, ul. Rynek 10, pokój 
nr 5 odbędzie się II ustny prze-
targ nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Biała: działki 
gruntu położonej w Pogórzu 
Nieruchomość oznaczona jest w ope-
racie ewidencji gruntów jako działka 
155 mapa 5 o powierzchni 0,5020 
ha, zapisana jest w księdze wieczy-
stej KW 3713 i stanowią mienie Gmi-
ny Biała. Działka położona wśród pól 
uprawnych, dojazd dogodny z drogi 
transportu rolnego. Działka położo-
na poza granicami zabudowy siedli-
skowej wsi Pogórze w odległości od 
250-500 m od wsi. Działka położona 
jest na terenie nieuzbrojonym i nie 
posiadającym dostępu do infrastruk-
tury technicznej. W całości stanowi 
nieużytek-dawne wysypisko śmieci. 
Kształt działki regularny prostokąt, 
teren równy. Brak planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wsi 
Pogórze. W obowiązującym studium 
przedmiotowa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem R3P6 co ozna-
cza obszar rolny z dopuszczeniem 
zainwestowania, obejmujący grunty 
rolne średniej i niskiej przydatności 
dla rolnictwa zachowania równowa-
gi ekologicznej. Działka po wykona-
niu odpowiednich zabiegów agro-
technicznych może być użytkowana 
jako grunty orne. Działka w chwili 
obecnej nie użytkowana rolniczo. 
Gmina Biała jest jedynym właścicie-
lem nieruchomości; nieruchomość 
KW 37131 nie jest obciążona na rzecz 
osób trzecich. Cena wywoławcza do 
I przetargu wynosiła 3 500,00 Cena 
wywoławcza nieruchomości do II 
przetargu wynosi 2 800,00 zł Wa-
runkiem uczestnictwa w przetargu 
jest wniesienie w terminie do dnia 
20 kwietnia 2009 roku wadium w 
kwocie 280,00 zł (słownie: dwieście 
osiemdziesiąt złoty) na konto Urzę-
du Miejskiego w Białej nr konta 02 
8903 0002 2001 0000 2020 0003 w 
Banku Spółdzielczym w Białej lub w 
kasie urzędu pokój nr 10. Za termin 
wniesienia wadium przyjmuje się 
datę wpływu całej kwoty wadium na 
w/w rachunek bankowy. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej z zaokrągleniem do 
pełnych dziesiątek złoty - w dniu 24 
kwietnia 2009 roku o godzinie 1100 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Bia-
łej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie 
się II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Biała: działki 
gruntu położonej w Nowej Wsi Prud-
nickiej Nieruchomość oznaczona jest 
w operacie ewidencji gruntów jako 
działka 504/70 mapa 2 o powierzch-
ni 0,8749 ha, zapisana jest w księ-
dze wieczystej KW 37864 i stanowią 
mienie Gminy Biała. Działka położo-
na wśród pól uprawnych, dojazd do-

godny z drogi śródpolnej- transportu 
rolnego. Działka położona poza gra-
nicami zabudowy siedliskowej wsi 
Nowa Wieś Prudnicka w odległości 
około 500 m od wsi. Działka poło-
żona jest na terenie nieuzbrojonym 
i nie posiadającym dostępu do infra-
struktury technicznej. Działka sta-
nowi w części nieużytek-0,3600 ha, 
dawne wysypisko śmieci, systema-
tycznie porządkowane, RIVa-0,0300 
ha, RV-0,1700ha, LsV-0,3149 ha. 
Śmieci zalegają zagłębienia terenu. 
Kształt działki regularny zbliżony do 
prostokąta, teren z licznymi zagłę-
bieniami.. Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla wsi Nowa 
Wieś Prudnicka .W obowiązującym 
studium przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
R2P11 co oznacza obszar rolny, chro-
niony przed zainwestowaniem obej-
mujący grunty o korzystnych wa-
runkach dla potrzeb rolnictwa oraz 
ochrony dotychczasowego charak-
teru użytkowania. Działka w chwili 
obecnej nie użytkowana rolniczo. 
Gmina Biała jest jedynym właścicie-
lem nieruchomości; nieruchomość 
KW 37864 nie jest obciążona na 
rzecz osób trzecich. Cena wywoław-
cza do I przetargu wynosiła 6 347,00 
zł Cena wywoławcza nieruchomości 
do II przetargu wynosi 5 500,00 zł 
Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest wniesienie w terminie do 
dnia 20 kwietnia 2009 roku wadium 
w kwocie 550,00 zł (słownie :pięćset 
pięćdziesiąt złoty) na konto Urzę-
du Miejskiego w Białej nr konta 02 
8903 0002 2001 0000 2020 0003 w 
Banku Spółdzielczym w Białej lub w 
kasie urzędu pokój nr 10. Za termin 
wniesienia wadium przyjmuje się 
datę wpływu całej kwoty wadium na 
w/w rachunek bankowy. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej z zaokrągleniem do 
pełnych dziesiątek złoty. Informa-
cje dodatkowe: W przetargu mogą 
brać udział osoby prawne i osoby 
fi zyczne. Do uczestnictwa w prze-
targu osoby prawne winny przedło-
żyć aktualny wypis ze stosownego 
rejestru. Wpłacone wadium zaliczo-
ne zostanie na poczet ceny nabycia. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli 
osoba wygrywająca przetarg uchyli 
się od zawarcia umowy notarialnej 
.Wadium wpłacone przez pozosta-
łych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Cena osiągnięta w przetar-
gu płatna jest jednorazowo przed za-
warciem umowy notarialnej. Termin 
zawarcia aktu notarialnego zostanie 
wyznaczony w ciągu 21 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.Nabywca 
nieruchomości ponosi koszty ope-
ratu szacunkowego w wysokości 
122,00 zł, wyrysu i wypisu 120,00 
zł oraz koszty notarialne i sądowe. 
Wszelkie informacje dodatkowe 
można uzyskać w Referacie Rolnic-
twa, Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Informatyki pokój nr 5 lub tel. 
(077) 4388546.(077) 4388542,(077) 
4388534 w godzinach pracy urzędu 
od 7 30 do 1530.Burmistrz Białej za-
strzega sobie prawo odwołania prze-
targu w przypadku zaistnienia  uza-
sadnionych przyczyn.

OGŁOSZENIA BURMISTRZA BIAŁEJ

Burmistrz Białej informuje ,że na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu 
wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży 

1. w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców:
- lokal mieszkalny nr 3 w Białej ul. Kościuszki 8
- lokal mieszkalny nr 6 w Białej ul. Prudnicka 11
- lokal mieszkalny nr 2 w Prężynie 24
- lokal mieszkalny nr 1 w Prężynie 24
- lokal mieszkalny nr 3 w Białej ul. Rynek 16
- lokal użytkowy nr 1u w Białej ul. Rynek 16
- lokal użytkowy nr 3u w Białej ul. Prudnicka 4
2. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
- działki budowlanej -718/3 k.m. 13 o pow. 1,2465 ha położonej w Białej
- działku gruntu – 723 k.m. 13 o pow. 0,7229 ha położonej w Białej
- działki gruntu – 342 k.m. 5 o pow. 0,0848 ha położonej w Białej
- działki gruntu 721 k.m. 13 o pow. 0,1455 ha położonej w Białej
Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające

z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw 
winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia 
wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.
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Karta VISA BS w BiałejKarta VISA BS w Białej

Do 30 czerwca 2009Do 30 czerwca 2009
wydanie oraz wznowieniewydanie oraz wznowienie

Kart Płatniczych VISAKart Płatniczych VISA

U W A G A  R O L N I C Y !

RABATY NA ARTYKUŁY „GRANIT” 
W MARCU – 6%

Solec 19 a

48 – 210 Gostomia

Tel/fax  +48 77 437 51 19

Tel. kom. + 48 602 101 378

www.strzoda.pl 

kontakt@strzoda.pl 

REMONTY I WYKOŃCZENIE 
WNĘTRZ

Andrzej Koliński

ul. 1 Maja 38
48 – 210 Biała

tel. kom. 506 500 032

Oferujemy usługi w zakresie:

- układanie płytek ceramicznych

 i gresu

- montaż płyt gipsowo – kartonowych

- gładzie

- montaż okien i drzwi

- malowanie

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Prudnik 077/438 77 16 Rudziczka 077/437 66 26

Olbrachcice 077/438 76 74 Łącznik  077/437 63 84

Głogówek 077/437 36 05 Błażejowice 077/437 34 30

Biała  077/438 75 45, 077/438 71 59, 077/438 76 16

Możliwość zakupu na raty

Oferuje w atrakcyjnych cenach:
OPAŁ (węgiel, koks, miał, fl ot), MAT. BUDOWLANE, 

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,

USŁUGI TRANSPORTOWE

Usługi elektryczne „Rogosz”

Montaż instalacji

- elektrycznych

- domofonowych

- odgromowych

- pomiary elektryczne

Roman Rogosz 

ul. Świerczewskiego 72

48-220 Łącznik

Tel. 077 437 63 79

Tel. Kom. 506 802 693

e-mail: elektrorogosz@o2.pl
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Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chrzelicach zorganizowało 
dn.07.02.2009 r. bal maskowy. 
Wzięło w nim udział, nie baga-
tela, aż 55 osób. Uczestnikom 
balu przygrywała orkiestra Helio. 
Cała zabawa rozpoczęła się oko-
ło godziny 19.30, kiedy to do sali 
zaczął napływać kolorowy tłum 
tajemniczych postaci. Na czele 
przybywających prężnym kro-
kiem z dumnie podniesioną głową 
maszerował mały Cesarz Napole-
on. Swym bystrym, sokolim wzro-
kiem zlustrował salę z pięknie na-
krytymi stołami. Za nim podążała 
królowa Egiptu, w powiewnych 
biało- złotych szatach okalających 
jej urocze ciało. W orszaku pokaza-
ły się również dwie czarne czarow-
nice-wróżki, które bez mrugnięcia 
okiem przepowiedziały niezbyt 
świetlaną przyszłość wielkiemu 
wodzowi. Pewna para możnych 
mieszczan z Wenecji dodawała 
splendoru dworskiemu orszako-
wi. I jak to bywa na balach masko-

WIELKI BAL KARNAWAŁOWO – MASKOWY
wych, czasy zamierzchłe mieszają 
się ze współczesnością, dlatego 
u nas nie zabrakło także takich 
znamienitych postaci jak: sze-
ry, króliczka, dam do towarzy-
stwa, a nawet pojawił się „Chło-
pak z Plakatu” (Polski hydraulik 
we Francji, który poszukiwał no-
tabene pracy). Każdy gość zaba-
wy, który przybył bez kolorowych 
i pomysłowych przebrań, mógł za-
opatrzyć się w maskę na miejscu. 
Dzięki temu fenomenalnemu za-
biegowi nie było ani jednej osoby 
bez kolorowej ozdoby i każdy czuł 
się jak na prawdziwym balu ma-
skowym przystało. 

Oczywiście nie zabrakło ofi cjal-
nego konkursu na „Piękny i pomy-
słowy strój”, który porwał i roz-
bawił całą salę. Bezwarunkowo 
i bezapelacyjnie wygrał Napoleon 
i królowa Egiptu. A w przerwach 
między tańcami odbywały się 
wspólne zabawy towarzyskie, któ-
re integrowały dorosłych z mło-
dzieżą. Nikt nie miał prawa się 

nudzić i narzekać na brak rozry-
wek. I nikt, też na sali z obecnych 
nie nudził się i nie narzekał. Zaba-
wa, jak to bywa na prawdziwych 
balach maskowych z dobrą or-
kiestrą i świetnym towarzystwie 
trwała do białego rana.

Dobrze i pomysłowo zorgani-
zowana dała dużo zadowolenia 

gościom i samym organizatorom. 
Całemu Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Chrzelic należą się słowa uzna-
nia i podziękowania, za trud jaki 
włożyły w zorganizowanie takiego 
przedsięwzięcia i za poświęcenie 
w przygotowaniu i przeprowadze-
niu nad wyraz udanego balu.

Marianna Bień

Urzędnik człowiek jak Ja i Ty
Czy mogłabyś powiedzieć 

czym się zajmujesz na co dzień 
w pracy?

- Do moich obowiązków należy 
przede wszystkim koordynowanie 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, wdrażanie programu 
odnowa wsi, pozyskiwanie pienię-
dzy pozabudżetowych na gminne 
inwestycje. Razem z zespołem kole-
żanek z Urzędu Miejskiego w Białej 
promujemy Bialskie Obszary Roz-
woju Gospodarczego. Od tego roku 
jestem też odpowiedzialna ze stro-
ny urzędu za organizację dożynek 
gminnych.

Praca pełnomocnika związana 
jest przede wszystkim z wypraco-
wywaniu takich relacji między sa-
morządem a ngo’s, aby miało to jak 
najlepszy wpływ na rozwój całej 
gminy. Bardzo często się spotyka-
my, aby wypracować akceptowany 
przez wszystkich kierunek nasze-
go działania. Prowadzę szkolenia 
z zakresu wypełniania wniosków, 
czy w ogóle pozyskiwania funduszy 
na realizację projektów, informuję 
o możliwościach udziału w warsz-
tatach, szkoleniach, zdobyciu do-
datkowych pieniędzy. Jako koor-
dynator w zasadzie robię to samo 
oraz zajmuję się przygotowaniem 
sołectw do konkursu „Piękna Wieś 
Opolska”; koordynowaniem przy-
gotowań corocznych sprawozdań 
sołeckich, wprowadzaniem infor-
macji na stronę www.odnowawsi.
eu. Ten zakres prac jest nieco szer-
szy. Reprezentuję również Gminę 
Biała w Radzie Lokalnej Grupy 

Działania „Wspólne Źródła” – będę 
tam oceniać napływające w ramach 
Leadera wnioski.

Pozyskiwanie funduszy, to zu-
pełnie inna rzecz – na gminne in-
westycje zawsze poszukujemy ze-
wnętrznych źródeł dofi nansowania, 
czy to ze środków unijnych, czy kra-
jowych. Dość często te próby kończy 
sukces, chociaż bywa i tak, że dota-
cja nie jest przyznana. Nie zależy 
to jedynie od samego wniosku, a ra-
czej od okoliczności, w jakich pro-
jekty są oceniane.

Wspomagam również organiza-
cje pozarządowe w tym względzie 
i muszę przyznać, że wspólnie od-
nosimy sukcesy.

Powiedz czytelnikom odro-
binę o sobie:

Hobby: żeglarstwo i ... dobre to-
warzystwo

Książki: raczej publicystyka, niż 
beletrystyka. Z publicystki sporo 
socjobiologii i historii Anglii oraz 
Francji, z beletrystyki wracam 
czasami do „Pana Samochodzika” 
(kto by nie chciał przeżywać takich 
przygód?!) Nienackiego, a do łóżka 
Joe Alex, czyli kryminalna wersja 
Macieja Słomczyńskiego.

Film: uwielbiam oglądać fi lmy, 
bardzo różnorodne, zależy od na-
stroju. Ostatnio oglądałam znako-
mity „3.10 do Yumy”, olbrzymie 
wrażenie zrobił na mnie „Mroczny 
Rycerz”, czyli najnowsza wersja 
Batmana, a teraz czekam na kolejny 
fi lm o X-menach, bo jestem fanką 
fi lmowanych komiksów.

Podróż marzeń: gdziekolwiek, 
byle z co najmniej milionową wy-
graną w lotto.

Kiedy podjęłaś decyzję, 
żeby tak otwarcie traktować 
ludzi?

- Hm, nigdy jej nie podejmowa-
łam, zazwyczaj daję ludziom potęż-
ny kredyt zaufania, dlatego nie raz 
i nie dwa mocno się zawiodłam, 
ale nie mam zamiaru psuć sobie tym 
samopoczucia i ... ufam dalej.

Do czego zachęciła byś 
mieszkańców Białej?

- Do większej wiary w siebie i do-
cenienia obszaru, który zamiesz-
kujemy. Trudno na Opolszczyźnie 
znaleźć ładniejszy, bardziej aktyw-
ny, spokojny i czysty region.

Jak polepszyć życie miesz-
kańców wsi?

- Nie bać się marzeń. Miałam 

kiedyś taką sytuację, 10 lat temu, 
że ściągnięty przeze mnie przed-
stawiciel Agendy ds. Rozwoju ONZ 
na Polskę zaproponował za moją 
namową jednemu samorządowi 
sfi nansowanie w dużym procencie 
budowę dużej kotłowni na biomasę 
ogrzewającej w zasadzie pół miej-
scowości. To byłaby największa 
tego typu inwestycja w Polsce. Pro-
pozycja została odrzucona, powiem 
więcej: wyśmiana, że ktoś chce pa-
lić patykami i słomą, a nie węglem. 
Minęło tylko 10 lat i odnawialne 
źródła energii, to światowy priory-
tet. Bądźmy bardziej odważni w na-
szych dążeniach do celu, nie bójmy 
się własnej wyobraźni. Teraz ma-
rzę o utworzeniu w kilku miejsco-
wościach naszej gminy punktów 
informacji turystycznej w posta-
ci glinianych domów, technologii 
popularnej w zachodniej Europie, 
która – mam nadzieję – przyjmie 
się i u nas.

Dagmara Syguła

Pełnomocnik Burmistrza ds. 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, gminny ko-
ordynator programu Odnowa 
Wsi w Województwie Opol-
skim

Lat 40 prawie, matka sie-
demnastolatka, właścicielka 
psa o imieniu Lolek


