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Pracowita ostatnia sesja

Laureaci konkursów rolnych
	 W	 trzeciej	 dekadzie	 listopada	
w	 Opolskim	 Ośrodku	 Doradztwa	
Rolniczego	 w	 Łosiowie	 wręczono	
opolskim	rolnikom	nagrody	za	zwy-
cięstwo	 w	 konkursach	 Supermleko	
i	AgroLiga.	Wśród	laureatów	znaleźli	się	
rolnicy	z	gminy	Biała.	Nagrody	wręczali	
między	innymi	marszałek	województwa	
Józef	Sebesta	i	wicewojewoda	opolski	
Antoni	Jastrzembski.	Nie	zabrało	nagród	
i	pucharów	od	prudnickiego	starosty	
Radosława	Roszkowskiego	i	burmistrza	
Białej	Arnolda	Hindery.	
	 W	dniu	wręczania	nagród	za	udział	
w	konkursie	Supermleko	odbyły	się	
liczne	wykłady	naukowców	na	temat	
walorów	zdrowotnych	i	odżywczych	
mleka	i	jego	przetworów	oraz	odbyła	
się	degustacja	mleka	i	jego	przetworów,	
wśród	których	nie	zabrakło	wyrobów	
mlecznych	prudnickiej	 Spółdzielni	
Mleczarskiej.
	 Zdobywcą	II	miejsca	w	tym	kon-
kursie	 było	 gospodarstwo	 Artura	
i	Anny	Ernst	z	Krobusza.	Pan	Artur	
przejął 	 w	 2003	 r. 	 gospodarstwo	
rolne	 po	 rodzicach.	 Obecnie	 wraz	
z	żoną	Anną	prowadzi	gospodarstwo	
o	powierzchni	14,21	ha	oraz	dzierżawi	
dodatkowo	8	ha	gruntów	rolnych.	Upra-
wia	kukurydzę	na	kiszonki,	jęczmień		
i	pszenicę	oraz	na	2,5	ha	buraki	cukrowe.	

Znaczna	część	ich	produkcji	przezna-
czana	jest	na	potrzeby	produkcji	mleka	
i	hodowli	trzody	chlewnej.	Posiadają	
16	sztuk	bydła	mlecznego,	a	całe	stado	
hodowlane	liczy	30	sztuk.	Rocznie	pro-
dukują	86	tys.	litrów	mleka	dostarcza-
nego	do	prudnickiej	Spółdzielni	Mle-
czarskiej.	Planują	powiększenie	stada	
krów	mlecznych	do	20	sztuk.	Hodowla	
jest	 całkowicie	 zmechanizowana	 –	
w	oborze	znajdują	się	automatyczne	
poidła	i	korytarz	paszowy.
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	 5	listopada	w	sali	Gminnego	Cen-
trum	Kultury	odbyła	się	ostatnia	w	mija-
jącej	kadencji	sesja	Rady	Miejskiej	w	
Białej.	Podjęto	kilkanaście	uchwał.
	 Danuta	Lewandowska	–	kierownik	
Powiatowego	Urzędu	Pracy	w	Prudniku	
złożyła	informację	na	temat	bezrobocia	
oraz	aktywizacji	bezrobotnych	na	terenie	
gminy	Biała	na	dzień	30.09.2010	r.
	 Informację	o	stanie	bezpieczeń-
stwa	na	terenie	działania	Posterunku	
Policji	w	Białej	zaprezentował	kierow-
nik	posterunku	Andrzej	Bania.	Infor-
mację	o	stanie	bezpieczeństwa	p.poż.	
na	terenie	bialskiej	gminy	przedstawił	

Artur	Sztechmiler.	
	 Podjęte	zostały	uchwały	w	sprawach:	
-	uchwalenia	miejscowych	planów	zagospo-
darowania	przestrzennego	terenów	lokali-
zacji	farm	wiatrowych	na	gruntach	wsi	Kro-
busz	–	Gostomia	–	Solec,	Biała	–	Olbrach-
cice	oraz	Browiniec	Polski	–	Rostkowice	
–	Wilków.	Na	tym	terenie	ma	powstać	48	
wiatraków	dostarczających	prąd.	
–	stawek	podatku	od	nieruchomości	na	
terenie	gminy,
–	stawek	podatku	od	środków	trans-
portowych	 oraz	 zwolnień	 od	 tego	
podatku,

Tancerki zespołu StarS
WICEMISTRZYNIAMI

ŚWIATA
   7 listopada 2010r. mieszkanki naszej gminy, 
reprezentantki zespołu Stars oraz Studia Tańca 
Adamant pani Aleksandry Hindery – Wiktoria Batel 
i Klaudia Perdek - w pięknym stylu wywalczyły 

WICEMISTRZOSTWO ŚWIATA
podczas WORLD SPECIAL COUPLE DANCE FESTIVAL 

w Libercu.
	 W	dniach	5-7	listopada	2010r.	w	cze-
skim	Libercu	odbył	się	WORLD	SPE-
CIAL	COUPLE	DANCE	FESTIVAL.	
Pod	tą	nazwą	kryją	się	trzy	największe	
imprezy	taneczne	w	kategorii	tańców	
par	(bugg,	jitterburg,	tango	argentine,	
disco	fox,	 	itp.)	oraz	tańców	karaib-
skich	(salsa,	merengue,	bachata,	itp.)	
–	w	zależności	od	kategorii	tanecznej	
oraz	wiekowej	tancerze	reprezentowali	
swoje	kraje	w	Mistrzostwach	Świata,	
Mistrzostwach	Europy	oraz	Pucharze	
Świata.	Liberec	gościł	w	tych	dniach	
reprezentantów	Francji,	Danii,	Czech,	
Rosji,	Austrii,	Szwajcarii,	Słowacji,	Tur-
cji,	Włoch,	Rumunii,	Niemiec,	Bośni	i	
Hercegowiny,	Belgii,	Węgier,	Norwegii,	
Szwecji,	Japonii	i	oczywiście	Polski.	Samo	
Opole	było	reprezentowane	przez	trzy	
szkoły	salsy:	Salsa	Fuerte,	Salsa	Loca	
oraz	zaprzyjaźnioną	Salsomanię,	z	którą	
współpracujemy.	
 A zaczęło się tak…
…Poszukując	nowych	wrażeń	tanecz-
nych	oraz	z	zamiłowania	do	tańców	laty-

noamerykańskich	i	karaibskich,	posta-
nowiłam	poszerzyć	własne	doświad-
czenia	i	umiejętności	taneczne	o	nowy	
styl	i	technikę.	Dzięki	temu	nawiązałam	
współpracę	początkowo	ze	szkołą	Salsa	
Loca,	później	z	Salsomanią	w	Opolu.	
Wspólnie	z	założycielką	i	trenerką	Sal-
somanii	–	Joanną	Weremko	–	udało	
nam	się	zaszczepić	miłość	do	salsy	w	
tancerzach	mojej	grupy.	Widząc	postępy	
niektórych	uczennic	postanowiłyśmy	
wyłonić	reprezentantki	na	Mistrzostwa	
Polski,	gdzie	zdobyły	Złoty	Medal	w	kate-
gorii	duetów	dziecięcych	Latino	Show.	
Nic	dziwnego,	że	po	tym	sukcesie	rozpo-
częłyśmy	przygotowania	do	mistrzostw	
świata.	Tym	razem	połączyłyśmy	siły	i	do	
duetu	dołączyła	reprezentantka	Salsoma-
nii	–	Monika	Kołodziej	z	Opola	tworząc	
automatycznie	trio,	które	wystartowało	
w	kategorii	Latino	Show	Small	Group	
Children	(mini	formacja	dziecięca),
Dziewczęta	reprezentowały	Polskę	w	
choreografii	pt.	„Baile	Canario”	(tańczące	
kanarki)	i	zdobyły	srebrny	medal,
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Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd Burmistrza

Lp. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie Głosy za Głosy przeciw % głosów Wybrany

1. Hindera Arnold Aleksander 57 wyższe Biała, nie należy do partii politycznej 2030 641 76.00% Tak

*) Wyniki na podstawie 100.00% protokołów

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu uprawnionych kart wydanych głosów oddanych Frekwencja głosów ważnych

1. publiczne Gimnazjum, ul. Tysiąclecia 16, Biała Powszechny 759 253 253 33.33% 249

2. Urząd Miejski, ul. Rynek 10, Biała Powszechny 674 273 273 40.5% 261

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Prudnicka 35, Biała Powszechny 650 243 243 37.38% 239

4. Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji, Chrzelice 177, Chrzelice Powszechny 503 170 170 33.8% 167

5. Publiczne Gimnazjum, ul. Świerczewskiego 79 d, Łącznik Powszechny 1255 337 337 26.85% 328

6. Szkoła Podstawowa, Pogórze 162, Pogórze Powszechny 996 177 176 17.67% 173

7. Remiza OSP, Grabina 62, Grabina Powszechny 474 185 185 39.03% 183

8. Sala Samorządu Mieszkańców, Ligota Bialska 60, Ligota Bialska Powszechny 474 195 195 25.49% 190

9. Szkoła Podstawowa, Śmicz 106, Śmicz Powszechny 395 103 103 26.08% 101

10. Sala Samorządu Mieszkańców, Olbrachcice 69 a, Olbrachcice Powszechny 394 105 105 26.65% 105

11. Szkoła Podstawowa, Gostomia 46a, Gostomia Powszechny 355 94 94 26.48% 94

12. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Rostkowice 38, Rostkowice Powszechny 324 114 114 35.19% 111

13. Remiza OSP, Nowa Wieś Prudnicka 51 b, Nowa Wieś Prudnicka Powszechny 548 116 116 21.17% 115

14. Sala Samorządu Mieszkańców, Solec 36, Solec Powszechny 270 76 76 28.15% 76

15. Sala Samorządu Mieszkańców, Prężyna 70 a, Prężyna Powszechny 255 91 91 35.69% 88

16. Sala Samorządu Mieszkańców, Kolnowice 76, Kolnowice Powszechny 396 182 182 45.96% 178

17. Dom Pomocy Społecznej, Grabina 72, Grabina Zakład pomocy społecznej 28 12 12 42.86% 12

18. Szpital, ul. Moniuszki 8, Biała Szpitaly 17 1 1 5.88% 1

Rada Miejska w Białej - wyniki wyborów

Nr listy Numer na liście Okręg wybor-
czy nr

Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata

Nazwisko i imiona wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)

17 1 1. Hanko Ryszard Andrzej 36 Wybrany bez głosowania

18. 1 2. Czerwiński Jacek 52 168 65.37%

18 1 3. Spyra Henryk Alfred 53 140 60.34%

17 1 4. Roden Robert Jan 39 Wybrany bez głosowania

17 1 5. Kosz Joachim 52 188 57.14%

18 2 6. Moszczeńska Maria Magdalena 59 168 51.06%

17 1 7. Haberecht Marcin 36 Wybrany bez głosowania

17 2 8. Neugebauer Gabriela Maria 43 Wybrany bez głosowania

18 1 9. Kontny Ewa Maria 48 86 51.06%

17 1 10. Cziomer Lidia 48 118 63.10%

17 1 11. Peszel Leonard Jan 55 199 53.93%

17 2 12. Malek Jan Alojzy 47 121 32.79%

17 1 13. Wolna Monika Katarzyna 45 66 58.41%

17 1 14. Krupa Alfred Jan 50 126 61.46%

17 1 15. Kasperek Felicja Maria 56 Wybrany bez głosowania

Wyniki wyborów na Burmistrza Białej

(Według	danych	z	Państwowej	Komisji	Wyborczej)
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Anna Myszyńska

Już blisko grudzień a za nim po-
czątek hadwiantu, banie Barbórki 
i Mikołaja. Było też już świantego 
Marcina, co sie skrył w chlewiku z 
gałsioma, bo nie chciał być bisku-
pał. Łone go jednak wyzdradzi-
ły, bo tak feste rzegotały. Gałsi to 
umią taki koncertzrobić, że ich sły-
szeć z daleka. Robią to nołwiałcyj 
na jesień, jak ciągną ku wieczoru z 
łąki dudom, jakby chciały dać znać 
swojej gospodyni, żeby otwarła 
furtkał łod chlewika. Gałsi to też 
jest znak, iż gody są blisko i skoń-
czy im sie to wesołe pluskanie we 
wodzie i dziubanie w trołwie. Taki 
już jest człowiek, nołprzód chowie 
bydełko, futruje, a potyj zabije i 
zje. Choć pierwyj padali, iż gałsi se 
nie bije jyno pochyli gówkał feste 
pod szyjał i zrobi małyj sznit na 
głowie, coby krew łodciekła. Potyj 
nołleżało gałś powiesić za tał szyja, 
coby strzewa łopadły na dół – lep-
szi se ją potyj wynątrzy. Terołz 
chów gałsi jest łatwiejszy. Nie trza 
je chować ze dwie, trzi bez zimał, 
aby było na wiosnał co nasadzić. 
Nie trza gąsiora, chtory na dwórku 
nierołz był łostrzejszy niż pies. Jak 

se nie dało pozór, to taki gizd zasy-
czał i mógł ugrysć w nogał. Terołz 
kupują kobiety pilałta z wylęgarni, 
dają pod wielką lampa, by se grza-
ły i fertich i jest im jedno jakoł jest 
zorta. A pierwyj to se gospodynie 
miedzy sobą wymieniały gałsioma. 
Jedna chciała mieć siodłate, takie 
co miały na grzbiecie siwe pierze, 
drugoł zajś takie z kałpką – tzw. 
Czubatki. Jyno w szkubaniu gałsi 
wiela sie nie zmieniło. Pierszy rołz 
szkubie sie ty już w czerwcu. Drugi 
rołz za 11 tyjdni, no a trzeci to maj-
stens w grudniu po zabiciu. Młode 
gospodynie tera mało co chowią 
gałsi, bo pierzyny już nie są mod-
ne. A gałś na świałta jak chcą to se 
kupią. Jak już ktoś chowie, to na 
zarobek – tak ze 100 sztuk, coby se 
też łopłaciło na miałso i na sprze-
danie pierzoł. Wtedy nie przyj-
dzie tak drołf an, czy jakiś gałsi sie 
skrzydło wlecze prawie jakby było 
złomane. Bo pierwyj na wsi kobiety 
z pokolenia na pokolenie wiedzia-
ły, iż gałś moł pod skrzydłoma w 
tyj kwapie trzi wiałksze pióra tzw 
złote pióra, chtore nie wolno wy-
rwać, bo wtedy skrzydła łopadną. 

Wiałże tał są jakieś nerwy, które 
se poruszy. Nołczałściej nasze gał-
si idą do Rajchu na stół świątecz-
ny. Jak w lato przyjadą ludzie na 
urlop, to se już zamówią, tak iż za 
połrał dni przestanią gałsi głośno 
rzegotać i zaczną zajś na drugi rok, 
jak dożyjemy, żeby je uchować.

A tera wom powiało ło Antku 
i gałsi. Wiecie iż pierwyj na farze 
było siłał pola i bydła, to wszystko 
musiało być łobiegnione. Fara tyż 
było wielkoł i Antek należoł do far-
skiej czelołdki. Pomołgoł kucharce 
i łobiegoł farołrza. Rołz kucharka 
padali: Antek zanieś tał gałś faroł-
rzowi, postołw na stół i łoni sami 
se ukrają co baną chcieli. Antek, 
niż zaszoł do farołrza to urwoł se 
drabko chudzik i zjołdł. Farołrz już 
na tał upieczonoł gałś czekali, a jak 
ją Antek na stół postawił to rzekli: 
gdzie to moł ta drugoł noga? Ale 
ksiażołszku, toście jeszcze nie wi-
dzieli gałsi z jedną nogą – padoł 
Antek. No toć ech nie widzioł. To-
ście jeszcze mało widzieli. Za jakiś 
czas Antek z farołrzał szli kole gli-
niołka, a nad tą wodą stoło połrał 
gałsi i wszystkie stoły na jednej 
nodze. Narołz farołrz zagwizdli i 
gałsi pouciekały na dwóch nogach. 
Widzisz Antek, jednak gałsi mają 
dwie nogi i tyś ten chudzik wtedy 
zjołdł. Na to Antek – toście też mo-
gli na tał pieczoną gałś zagwizdać, 
toby też mioło dwie nogi – ta gu-
pioł gałś.

Już blisko grudzień	 W rankingu szpitali na Opolszczyźnie 
przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpo-
spolita Szpital im. Św. Elżbiety zajął dzie-
wiąte miejsce na ponad 30 opolskich szpi-
tali. Jest to sukces tym bardziej znaczący, że 
jest on najmniejszym szpitalem w naszym 
województwie. Na czołowych miejscach 
znalazły się cztery wojewódzkie placówki 
położone w Opolu. Oceny dotyczące pla-
cówek leczniczych wydaje Centrum Moni-
torowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 
jednostki podległej Ministerstwu Zdrowia, 
które wydaje akredytacje szpitalom. 
Przy ich ocenie bierze się pod uwagę mię-
dzy innymi:
 sprawy związane z zarządzaniem jak: 
spełnianie norm sanitarnych, infrastruk-
turę, inwestycje, jakość sprzętu medycz-
nego i kondycję finansową placówki, w tym 
zdobyte certyfikaty jakości i akredytacyjne 
oraz jakość kadry medycznej i opieki nad 
pacjentem. Anna Sikora po ukończeniu 
studiów medycznych trafiła na staż do bial-
skiego szpitala i tu pracuje do dziś. Mimo, 
że dojeżdża do pracy z Nysy pozostała tu, 
ponieważ w bialskim szpitalu spotkała się 
z przyjazną atmosferą . – Tu wiele można 
się nauczyć powiedziała dr A.Sikora – są 
odpowiednie warunki do pogłębiania 
kwalifikacji. Obecnie robię specjalizację z 
zakresu chorób wewnętrznych. W bialskim 
szpitalu pracuje wspaniała kadra fachow-
ców. Tu wielu lekarzom stworzone zostały 
odpowiednie warunki do podwyższania 
kwalifikacji zawodowych. (n)

Bialski szpital 
w czołówce

-	zmian	w	budżecie	gminy,
-	zmiany	uchwały	w	sprawie	uchwalenia	
Gminnego	Programu	Profilaktyki	Roz-
wiązywania	Problemów	Alkoholowych	
i	Przeciwdziałania	Narkomanii,
-	uchwalenia	Programu	Ochrony	Śro-
dowiska	na	lata	2009	–	2012	z	perspek-
tywą	na	lata	2013	–	2016	wraz	z	Planem	
Gospodarki	Odpadami,
-	przystąpienia	gminy	Biała	do	realizacji	
projektu	Aktywni	Strażacy	–	bezpieczni	
mieszkańcy	w	ramach	Programu	Ope-
racyjnego	Kapitał	Ludzki	współfinan-
sowanego	przez	Europejski	Fundusz	
Społeczny,
-	zatwierdzenia	zmian	do	Planu	Odnowy	
Miejscowości	Łącznik	na	lata	2010	-	
2017,
-	 zgłoszenia	 sołectwa	 Grabina	 do	
Programu	Odnowy	Wsi	Wojewódz-
twa	Opolskiego	i	zatwierdzenia	Planu	
Odnowy	Miejscowości	Grabina	na	lata	
2010	–	2017,

-	wyrażenia	zgody	na	udzielenie	boni-
fikat	przy	sprzedaży	bezprzetargowej	
lokali	mieszkalnych	na	rzecz	najemców	
(3	uchwały).
-	wyrażenia	zgody	na	dzierżawę	działek	
na	gruntach	stanowiących	własność	
gminy.
	 Przewodniczący	Rady	–	Joachim	
Kosz	złożył	informację	o	oświadcze-
niach	majątkowych	radnych	i	pracow-
ników	Urzędu	Miejskiego	za	2009	r.	
Nieprawidłowości	w	oświadczeniach	
nie	stwierdzono.
	 Na	zakończenie	sesji	przewodni-
czący	Joachim	Kosz	i	burmistrz	Arnold	
Hindera	podziękowali	radnym	za	dobrą	
pracę	w	mijającej	kadencji	i	wręczyli	
piękne	albumowe	wydania	pt.	Polska	
samorządna	–	Podstawowe	dzieje	admi-
nistracji	i	samorządu	terytorialnego	na	
tle	historii	Polski.	Również	od	Rady	
Miejskiej	burmistrz	A.Hindera	otrzy-
mał	okolicznościowy	podarunek	książ-
kowy.

Pracowita ostatnia sesja
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Wyróżnieni samorządowcy
	 20	rocznica	pierwszych	demokratycznych	wyborów	do	rad	gmin	była	okazją	
do	uroczystego	spotkania	samorządowców	gmin	nyskiej	i	prudnickiej.	Uroczy-
stość	odbyła	się	w	Nyskim	Domu	Kultury.		Pierwotnie	spotkanie	to	planowano	
w	maju,	ale	powódź	zweryfikowała	termin.	Inicjatorem	takich	spotkań	(wcze-
śniej	już	odbyło	się	kilka	w	innych	częściach	województwach)	był	marszałek	
województwa	opolskiego	Józef	Sebesta.	On	to	w	towarzystwie	wicemarszałka	
Teresy	Karol,	przewodniczącego	Sejmiku	Bogusława	Wierdaka,	starosty	prud-
nickiego	Radosława	Roszkowskiego	i	starosty	nyskiego	Adama	Fujarczuka	wrę-
czył	wyróżnionym	samorządowcom	okolicznościowe	medale	i	listy	gratulacyjne.	
Na	liście	nagrodzonych	znalazło	się	dziewięciu	mieszkańców	naszej	gminy.	Są	to:	
Maria	Cybis,	Jacek	Czerwiński,	Marcin	Gajda,	Arnold	Hindera,	Joachim	Kosz,	
Jan	Malek,	Leonard	Peszel,	Aniela	Świech	i	Maria	Tomala.	Gratulujemy	i	życzymy	
wytrwałości	w	pracy	na	rzecz	naszej	małej	ojczyzny.

Program dla bibliotek
	 Miejsko	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Białej	bierze	udział	w	programie	
Akademia	Orange	dla	bibliotek.	Celem	programu	jest	wspieranie	rozwoju	społe-
czeństwa	informacyjnego	poprzez	zwiększanie	dostępu	do	nowych	technologii	
komunikacyjnych	i	promocję	ich	wykorzystania.	Program	będzie	realizowany	do	
sierpnia	2012	r.	Fundacja	Orange	przekazała	między	innymi	bialskiej	bibliotece	
dotację	finansową	w	celu	prowadzenia	edukacji,	popularyzacji	i	zwiększenia	wyko-
rzystania	internetu,	a	w	szczególności	pokrycia	kosztów	dostępu	do	internetu.	
chętnych	do	korzystania	z	komputerów	i	internetu	personel	placówki	zaprasza	
	w	godzinach	otwarcia	biblioteki.	W	czasie	ferii	i	wakacji	bialska	biblioteka	zor-
ganizuje	zajęcia	przy	komputerach	dla	dzieci	pomoże	starszym	osobom	w	nauce	
korzystania	z	komputerów.

	 We	wrześniu	2010	r.	na	zebraniu	
wiejskim	w	Łączniku	podjęta	została	
uchwała	o	przyjęciu	zmiany	do	opra-
cowanego	Planu	Odnowy	miejscowości	
Łącznik	na	lata	2010	-	2017.
	 Zmiana	dotyczy	planowanej	budowy	
Wiejskiego	Centrum	Kultury	i	Rekreacji	
przy	ul.	Sportowej	4.	Plan	zakłada	reali-
zację	tych	zadań	w	latach	2013	–	2015,	
a	przewidywane	wykonanie	planów	
w	tym	zakresie	wyniesie	50	tys.	zł.	
W	związku	ze	zmianą	rozporządzenia	
w	sprawie	szczegółowych	warunków	
i	trybu	przyznawania	pomocy	finan-
sowej	w	ramach	Odnowy	i	rozwoju	
wsi	niezbędne	stało	się	wprowadzenie	
zmian	w	zapisie	zadania	celem	złożenia	
wniosku	do	Urzędu	Marszałkowskiego	
w	Opolu	na	przyznanie	środków	finan-
sowych	w	ramach	działania	Odnowa	
i	rozwój	wsi	objętego	programem	Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007	
–	2013.	
	 Po	 realizacji	 zadania	 centrum	
integracyjno	–	rekreacyjne	w	Łącz-
niku	będzie	miejscem	odbywania	róż-

Zmiany w Odnowie Łącznika
nych	form	zajęć	i	spotkań	z	dziećmi	
oraz	młodzieżą	i	stanie	się	miejscem	
organizacji	imprez	aktywizujących	
i	integrujących	lokalną	społeczność.

Po dziękowanie

	 Wszystkim,	 którzy	 obda-
rzyli	mnie	zaufaniem	i	oddali	
głosy	 za	 moją	 kandydaturą	 w	
wyborach	 samorządowych	 21	
listopada	2010	r.

składam	serdeczne		
podziękowania

Arnold Hindera
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Koszty budowy hali w Łączniku

Budowę	nowej	hali	 sportowej	przy	
Szkole	Podstawowej	w	Łączniku	zakoń-
czono	30	sierpnia	2010	r.	Wykonawcą	
było	Głubczyckie	Przedsiębiorstwo	
Budowlane	Budomex	w	Głubczycach	
wyłonione	w	ramach	przetargu	nieogra-
niczonego.	Zadanie	zostało	zrealizo-
wane	w	cyklu	dwuletnim	(2009-2010).	
W	trakcie	realizacji	nie	zanotowano	
żadnych	istotnych	komplikacji.	1	wrze-

Konieczny remont ulicy
	 W	poprzednich	miesiącach	pracownicy	Budostalu	na	ul.	Kościuszki	w	Białej	
prowadzili	prace	związane	z	rozbudową	kanalizacji	ściekowej	i	przyłączy	do	
niektórych	budynków.
	 W	tym	celu	konieczne	stało	się	zerwanie	części	nawierzchni	bitumicznej	
na	tej	ulicy.	Do	chwili	obecnej	nie	położono	nowej,	co	stanowi	utrudnienie	
dla	zmotoryzowanych	użytkowników	drogi	i	pieszych,	zwłaszcza	po	opa-
dach	deszczu.	Liczymy	na	to,	że	jeszcze	przed	nastaniem	zimy	ulica	zostanie	
naprawiona.

(n)

 Gmina Biała dysponuje 64 budynkami 
mieszkalnymi, w których znajdują się 224 
lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 
użytkowej 13.244 m kw. Ponadto gminne 
lokale znajdują się w 28 budynkach wspól-
not mieszkaniowych gdzie gmina posiada 
swoje udziały. W tych budynkach znaj-
duje się 58 lokali mieszkalnych o łącz-
nej powierzchni 3.130 m kw. Budynki 
w których znajdują się mieszkania gminne 
w przeważającej większości zostały wybu-
dowane przed 1945 rokiem. Średni wiek 
tych budynków wynosi około 90 lat, a sto-
pień zużycia przekracza 50 %. 
 Stopień wyposażenia gminnych miesz-
kań w podstawowe instalacje i urządzenia 
przedstawia się następująco:

• instalacja wodociągowa 
   – 100 % budynków
• centralne ogrzewanie – 20 %
• wc i łazienka – 98 %

 Skala potrzeb remontowych jest duża. 
Do końca września br. Wydatkowano na 
remonty prawie 810 tys. zł. Między innymi 
przeprowadzono następujące prace: remont 
mieszkania przy ul. Wałowej 6 – ok. 

Zezwolenia na budowy
	 Gmina Biała posiada w dyspo-
zycji dokumentacje i pozwolenia 
budowlane na:

przebudowę	dróg	gminnych	(uli-
ce	Kochanowskiego,	Eichendorffa,	
św.	Kamila	 i	Asnyka)	w	Białej.	Po-
zwolenie	 budowlane	 ważne	 do	
9.02.2012	 r.	 Złożony	 został	 wnio-
sek	o	dofinansowanie	 tego	zadania	
w	ramach	realizacji	Narodowego	Pro-
gramu	Odbudowy	Dróg	na	lata	2008	
–	2011(tzw.Schetynówki),

przebudowę	części	poddasza	na	pokój	
mieszkalny	wraz	z	remontem	dachu	na	
budynku	komunalnym	(Rynek	24).	Ter-
min	ważności	upływa	15.01.2013	r.

Remont	 pokr ycia	 dachowego	
	z	częściową	wymianą	więźby	dachowej	
budynku	mieszkalnego	komunalnego	
przy	ul.	Wałowej	1.	Termin	ważności	
pozwolenia	 budowlanego	 upływa	
24.11.2011	r.

Wymianę	 poszycia	 dachowego	
z	częściową	wymianą	więźby	dacho-
wej	w	budynku	komunalnym	wie-
lorodzinnym	 w	 Łączniku	 przy	 ul.	
Świerczewskiego	30.	Termin	ważności	
25.11.2011	r.

•

•

•

•

Budowę	kanalizacji	sanitarnej	wraz	
z	siecią	przyłączeniową	przy	ul.	Świer-
czewskiego,	Staszica,	Szynowice,	Skła-
dowa.	W	br.	Gmina	wystąpi	o	uzyskanie	
pozwolenia	budowlanego.

Budowę	sieci	tranzytowej		-	przerzut	
ścieków	z	oczyszczalni	miejskiej	do	
oczyszczalni	ścieków	przy	zakładzie	
Ustronianka	w	Białej.	W	br.	Zostanie	
złożony	wniosek	o	wydanie	pozwolenia	
budowlanego.

Budowę	sieci	kanalizacji	sanitarnej	
przy	ulicach	Asnyka	i	św.	Kamila	w	
Białej.	W	br.	zostanie	złożony	wniosek	o	
uzyskanie	pozwolenia	budowlanego.

Rozbudowę	oświetlenia	ulicznego	w	
Mokrej.	Pozwolenie	budowlane	ważne	
do	11.10.2013.	

	 Realizacja	wymienionych	plano-
wanych	inwestycji	zależy	od	terminów	
załatwienia	wszystkich	niezbędnych	
dokumentacji	i	pozwoleń	oraz	od	możli-
wości	pozyskania	środków	na	ten	cel.
	 Informację	opracowano	na	pod-
stawie	planów	uzyskanych	w	referacie	
inżynierii	komunalnej	i	integracji	euro-
pejskiej	Urzędu	Miejskiego	w	Białej.

•

•

•

•

śnia	br.	w	oddanej	do	użytku	hali	odbyła	
się	gminna	inauguracja	roku	szkolnego	
2010-2011.		Zadanie	realizowano	przy	
pomocy	środków	przyznanych	przez	
Ministra	Sportu	w	kwocie	866	tys.zł.	
Całość	zadania	zamknęła	się	kwotą	
3.707.332,75	zł.	Kwota	ta	obejmuje	rów-
nież	koszty	pozyskania	map	do	celów	
projektowych	i	uzyskania	dokumentacji	
technicznej.

	 Za	 trzy	 kwartały	 br.	 zaległości	
z	tytułu	opłat	czynszowych	wyniosły	
175.986	zł.	Do	osób	zalegających	z	opła-
tami	wystosowano	60	upomnień.	Do	
Krajowego	Rejestru	Dłużników	wpisano	
56	osób.	W	stosunku	do	15	najemców	
skierowano	sprawy	na	drogę	sądową.	
W	dwóch	przypadkach	sąd	umorzył	
postępowanie	(kwota	umorzenia	1.440	
zł).	Osoby	te	są	jednak	nadal	dłużnikami	
gminy	i	zostały	wpisane	do	Krajowego	
Rejestru	Dłużników.	
	 W	wyniku	prowadzonej	egzekucji	
i	rozmów	z	najemcami	posiadającymi	
pracę	ściągnięte	zostały	zaległości	finan-
sowe	w	kwocie	13.050	zł.	
	 Jak	 informuje	 skarbnik	 gminy	

Klaudia	Kopczyk	–	do	końca	września	
umorzone	zostały	należności	z	tytułu	
czynszów	na	kwotę	1.364	zł	w	stosunku	
do	dziewięciu	osób	i	wydano	jedną	
decyzję	negatywną.
	 Ponadto:

w	zakresie	rozłożenia	na	raty	zaległo-
ści	z	tytułu	czynszów	wydano	dziesięć	
decyzji	pozytywnych	i	trzy	negatywne	
(w	stosunku	do	osób	które	nie	dotrzy-
mały	terminów	płatności	określonych	
w	poprzednich	decyzjach,

odroczono	 terminy	 płatności	 na-
leżności	z	tytułu	czynszów	–	wydano	
dziesięć	decyzji	pozytywnych	 i	 trzy	
negatywne.

•

•

18 tys.zł, remont mieszkania przy ul. 
Kościuszki 30 – ponad 16 tys.zł, remont 
dachu budynku w Gostomi - 15 tys.zł, 
remont budynku przy ul. Wałowej 6 – 11,5 
tys. zł. Ponadto wybudowano instalację 
centralnego ogrzewania w budynku w 
Rynku 11 – koszt ponad 31 tys.zł oraz 
remont mieszkania mieszczącego się w 
budynku na Rynku nr 25 – koszt 64 tys.zł.
 W maju br. rozpoczęto przebudowę 
i rozbudowę budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego w Białej przy ul. Kościuszki 
26-28. Koszt zadania – 990 tys.zł. Po reali-
zacji tej inwestycji gmina uzyska siedem 
nowych lokali mieszkalnych. W ramach 
posiadanych środków przeprowadzono 
również wiele innych prac remontowych, 
między innymi w zakresie usuwania awa-
rii, naprawy poszyć dachowych i itp. 
 Aktualnie gmina posiada siedem lokali 
socjalnych, a na przydział kolejnych ocze-
kuje dziesięć rodzin.  Należy stwierdzić, że 
mimo dokonywanych prac środki na ten 
cel są niewystarczające, a skala potrzeb 
remontowych i napraw większa od moż-
liwości finansowych gminy.

Zaległości w opłatach czynszowych

KOMUNALKA w gminie Biała

Maria	i	Alfred	Rusz
zam. Łącznik

ślub 2.11.1960 r.

Jubilatom najserdeczniejsze życzenia

długich lat życia i zdrowia

składa Burmistrz Białej

Złote  Gody

Hilda	i	Hubert	Gonsior
zam.Pogórze

ślub 12.11.1960 r.
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	 W	latach	2006	-	2010	odbyło	się	37	
posiedzeń	Rady	Miejskiej	w	Białej,	w	
tym:	trzy	w	2006	r.,	dziesięć	w	2007	
r.,	w	kolejnych	trzech	latach	po	osiem	
posiedzeń	w	ciągu	każdego	roku.
	 Średnia	frekwencja	obecności	rad-
nych	na	sesjach	wynosiła	93	proc.	We	
wszystkich	posiedzeniach	Rady	Miej-
skiej	uczestniczyli	radni:	Gabriela	Neu-
gebauer,	Robert	Roden	i	Jacek	Czerwiń-
ski.	Po	jednej	nieobecności	mają	radni:	
Joachim	Kosz,	Maria	Cibis,	Ryszard	
Hanko,	Ewa	Kontny	i	Felicja	Kasperek.	
Najwięcej	nieobecności	w	posiedze-
niach	mają	Alfred	Krupa	i	Bogumiła	
Grudzień.
	 W	okresie	minionej	kadencji	Rada	
podjęła	424	uchwały,	w	latach:	2006	–	33	
uchwały,	2007	–	124,	2008		-	92,	2009	
–	73,	2010	–	102.	Najwięcej	uchwał	doty-

RADA MIEJSKA w statystyce
czyło	spraw	okołobudżetowych	(98),	
a	69	uchwał	podjęto	w	sprawach	doty-
czących	gospodarki	nieruchomościami.	
Do	trzech	uchwał	Wojewoda	Opolski	
skierował	skargi	do	Wojewódzkiego	
Sądu	Administracyjnego,	a	w	stosunku	
do	11	wydano	rozstrzygnięcia	nad-
zorcze.	
	 Radni	zgłosili	w	mijającej	kadencji	
44	interpelacje,	najwięcej	zgłosili	ich	
Joachim	Kosz	–	8,	Jan	Malek	i	Klau-
diusz	Globisz	–	po	7.
	 Zgłoszono	ponadto	104	wnioski	
i	zapytania,	w	tym	Joachim	Kosz	–	17,	
Jan	Malek	–	15,	Gabriela	Neugebauer,	
Robert	Roden	–	po	12	i	Ryszard	Hanko	
–	9.	Informacji	w	przedstawionych	
sprawach	udzieliła	Gabriela	Proko-
powicz	–	inspektor	do	spraw	obsługi	
Rady	Miejskiej	w	Białej.																	(n)

	 Zakończony	został	remont	ul.	Nyskiej.	Obecnie	prezentuje	się	ona	okazale.	
Przed	nałożeniem	warstwy	bitumicznej	na	jezdni	po	obu	stronach	ulicy	wyko-
nano	z	kostki	polbrukowej	chodniki,	a	wzdłuż	całej	ulicy	wykonano	kanalizację	
ściekową.
	 W	czasie	prac	przy	budowie	chodnika	tylko	dzięki	zdecydowanej	interwen-
cji	bialskiego	burmistrza	poszerzono	drogę	dojazdową	przy	zbiegu	ulic	Nyskiej	
z	Opolską.	Pisaliśmy	o	tych	sprawach	w	poprzednich	wydaniach	gazety.

(n)

Remont ulicy Nyskiej

Bezpieczeństwo w mieście i gminie

	 W	okresie	od	1.01.	do	30.09.2010	r.	
Posterunek	Policji	wszczął	91	postępo-
wań	przygotowawczych	i	odnotował	
99	przestępstw	–	w	2009	r.	w	tym	okre-
sie	zanotowano	141	przestępstw.
	 Nastąpił	również	wzrost	wykrywal-
ności	przestępstw	z	80,3%	do	90,0%.	
	 Na	uwagę	zasługuje	również	nasi-
lenie	się	we	wrześniu	br.	przestępstw	
zorganizowanych	grup	przestępczych	
polegających	na	nocnych	kradzieżach	
w	otwartych	budynkach	mieszkalnych,	
gdzie	łupem	złodziei	padły	elektrona-
rzędzia	i	pieniądze.	

	 W okresie sprawozdawczym zano-
towano następujące przestępstwa:

uszczerbek	na	zdrowiu	–	2
bójka	lub	pobicie	–	3
kradzież	cudzej	rzeczy	–	11
kradzież	 poprzez	 włamanie	 do	

samochodu	–	2
uszkodzenie	cudzej	rzeczy	–	1
narkotykowe	–	5
zgwałcenie	–	1
gospodarcze	-	3

•
•
•
•

•
•
•
•

przeciwko	mieniu	-24
przeciwko	życiu	i	zdrowiu	-5
drogowe	–	37

	 w	 tym	 prowadzenie	 pojazdów	
	 w	stanie	nietrzeźwym	–	31

korupcyjne	–	2

	 Na	terenie	działania	Posterunku	
Policji	 w	 Białej	 odnotowano	 264	
wykroczenia.
	 Skierowano	do	sądu	40	wniosków	
za	wykroczenia	w	ruchu	drogowym.	
Policjanci	nałożyli	209	mandatów,	
najwięcej	za	nieprzestrzeganie	bez-
pieczeństwa	na	drogach	–	109.	
	 Zatrzymano	8	uprawnień	do	kie-
rowania	pojazdami	i	24	dowody	reje-
stracyjne.	

	 Bialscy	policjanci	uczestniczyli	
w	32	spotkaniach	z	mieszkańcami	
i	w	szkołach.	Sporządzono	23	skiero-
wania	do	Gminnej	Komisji	Rozwią-
zywania	Problemów	Alkoholowych	
celem	skierowania	na	leczenie	osób	
uzależnionych	od	alkoholu.

•
•
•

•

OCHRONA P.POŻ w gminie
	 Na	terenie	bialskiej	gminy	działa	19	jednostek	OSP,	w	tym	14	typu	S	i	5	typu	
M.	Stowarzyszenie	Związku	OSP	skupia	w	poszczególnych	jednostkach	500	stra-
żaków,	w	tym	63	członków	wspierających	i	26	honorowych.	Strażacy	dysponują	
20	samochodami	pożarniczymi.
	 Na	wyposażeniu	jednostek	znajduje	się	41	motopomp,	z	tego	7	szlamowych,	
w	tym,	jedna	pływająca.	Z	budżetu	gminy	w	tym	roku	zakupiono	motopompę	dla	
OSP	Pogórze,	natomiast	bialska	OSP	otrzymała	motopompę	pływającą	Niagara		
za	udział	w	akcjach	przeciwpowodziowych	ze	środków	MSWiA	(5	tys.	zł).
	 Na	2010	r.	strażacy	otrzymali	dofinansowanie	z	gminnego	budżetu	w	kwocie	
294.200	zł,	z	czego	wykorzystano	dotychczas	237.600	zł.	Najwięcej	środków	pie-
niężnych	przeznaczono	na:

zakup	samochodu	IVECO	dla	OSP	w	Białej	–	50	tys.zł,
wyposażenie	i	materiały	budowlane	–	48,5	tys.zł,
części	i	remonty	–	42,1	tys.zł,
zakup	energii	i	wody	–	42	tys.zł,
akcje	20	tys.zł.	

	 W	2010	r.	strażacy	uczestniczyli	w	akcjach	przeciwpowodziowych	na	terenie	
powiatu	kędzierzyńsko	–	kozielskiego	i	w	Zawadzkiem	w	powiecie	strzeleckim.	
Coraz	częściej	bialscy	strażacy	uczestniczą	w	akcjach	ratowniczych	w	wypadkach	
drogowych.

•
•
•
•
•

BEZROBOCIE w gminie Biała
	 Na 	 konie c 	 2009 	 r. 	 na 	 tere-
nie	bialskiej	gminy	było	bezrobot-
nych	899,	w	tym	498	kobiet,	co	sta-
nowiło	10,9	%	 ludności	pracującej	
w	powiecie.	 663	osoby	pochodziły	
z	terenu	miejskiego,	co	stanowiło	70,4%	
ludności	pracującej	gminy.	Od	1.01.	do	
30.09.2010	r.	na	terenie	gminy	liczba	
bezrobotnych	wynosiła	420	osób,	w	tym	
254	kobiety.
	 Niepokoić	musi	to,	że	nastąpił	wzrost	
bezrobocia	w	porównaniu	do	analogicz-
nego	okresu	2009	r.	o	42	osoby.	Tylko	
29	bezrobotnych	posiadało	prawo	do	
zasiłku	dla	bezrobotnych.	Największą	
grupę	stanowili	bezrobotni	do	25	roku	
życia	–	127	osób	i	bez	kwalifikacji	zawo-
dowych	–	140	osób.	
	 Ogółem	w	powiecie	prudnickim	
stopa	bezrobocia	wynosiła	15,3	%,	pod-
czas	gdy	w	woj.	opolskim	11,9	%.	Ogó-
łem	liczba	bezrobotnych	w	powiecie	
prudnickim	wynosiła	w	gminach:	Prud-
nik	1.939	osób,	Głogówek	–	562	osoby,	
Lubrza	–	240	osób	i	Biała	420.	Łącznie	
bezrobotnych	było	na	ternie	powiatu	
3.161	osób,	w	tym	1.657	kobiet.	Z	tej	
ogólnej	liczby	prawo	do	zasiłku	miało	
336	osób.	Długotrwale	bezrobotnych	
było	1.531	osób,	w	tym	do	25	roku	życia	
815	osób,	powyżej	50	lat	–	741	osób,	
a	bez	kwalifikacji	zawodowych	877	osób.	
Aż	155	osób	zarejestrowanych	w	gminie	
Biała	to	osoby	z	wykształceniem	gimna-
zjalnym	lub	niższym	(36,9%).	Dodając	

do	nich	aż	32,2	%	osób	z	wykształce-
niem	zasadniczym	zawodowym	otrzy-
mujemy	69,1	%	bezrobotnych	charak-
teryzujących	się	niskim	poziomem	
wykształcenia.	

	 Powiatowy	Urząd	Pracy	w	Prud-
niku	prowadzi	różne	formy	aktywi-
zacji	zawodowej	bezrobotnych,	które	
finansuje	w	ramach	posiadanych	środ-
ków.	W	okresie	trzech	kwartałów	br.	
przeszkolono	z	gminy	Biała	71	osób,	
skierowano	na	staż	62	osoby	z	terenu	
naszej	gminy.
	 Ponadto	PUP	przyznał	dla	bezrobot-
nych	mieszkańców	bialskiej	gminy:

2	 skierowania	na	przygotowanie	
zawodowe	w	miejscu	pracy,

jednorazowe	 środki	na	podjęcie	
własnej	działalności	–	4	osobom,

zrefundowano	pracodawcom	koszty	
wyposażenia	i	doposażenia	stanowisk	
pracy	dla	5	osób,

Skierowano	do	robót	publicznych	
18	osób,

skierowano	do	prac	interwencyjnych	
1	osobę,

Opłacono	studia	podyplomowe	dla	
1	osoby.

	 Wiele	innych	działań	w	zakresie	
szkoleń,	pomocy	materialnej	na	rzecz	
aktywizacji	bezrobotnych	jest	organi-
zowanych	przez	prudnicki	PUP.	Warto	
się	z	tą	ofertą	zapoznać.

•

•

•

•

•

•

Nad mogiłami naszych przodków,
złote brzozy gubią liście,
wiatr porywisty niesie smutek
i jesień na cmentarzach cichnie.

Witold Hreczaniuk Listopadowa refleksja

Kącik
Poetycki

Pod brzozą krzyż pochylony,
a za nim grób cementowy.
Nikt tu nie pali świec
twoi przodkowie są  już wolni.

Od marmurowych gładkich tablic
szepty się niosą w moją stronę,
czy to obrazy moich wspomnień,
twarze mych bliskich takie żywe?

Rok po roku lat przybywa,
a na cmentarzach miejsc brakuje,
powiedz mi Panie jak mówiłeś
- czy tam naprawdę człowiek żyje? Kącik

Poetycki
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 O jubileuszu GS poinformowaliśmy 
w poprzednim wydaniu gazety, w tym 
numerze PB przedstawiamy historię 
i dzień dzisiejszy Spółdzielni.
 W skład założycieli Spółdzielni weszli 
Edward Mikołajczak – kierownik szkoły 
podstawowej w Białej, Stefan Morawiec, 
Antoni Piotrowski, Władysław Bednarski, 
Józef Kasicz, Edward Siemiginowski, Jan 
Dziurzyński, Aleksander Karpiów, Paweł 
Jaszczyczyn i inni. Wszyscy założyciele 
wzięli udział w pierwszym Walnym Zgro-
madzeniu Powszechnej Spółdzielni Han-
dlowej w Białej. Zgromadzenie powołało 
pierwszą Radę Nadzorczą na czele której 
stanęli Helior Rawski, Antoni Godzik 
i Jan Dziurzyński. 
 Początki istnienia spółdzielni han-
dlowej były trudne i tylko dzięki uporowi 
i w y trwałości dzia łaczy Spółdziel-
nia zaczęła się rozwijać. Na terenie 
ówczesnego powiatu prudnick iego 
w latach 1946 – 1947 zaczęły powsta-
wać kolejne Spółdzielnie, między innymi 
w Ścinawie , Łączniku, Gostomi. 
 2 lutego 1955 r. działacze tych spół-
dzielni na terenie gospodarczego działa-
nia postanowili utworzyć jedną Gminną 
Spółdzielnię w Ligocie Bialskiej z sie-
dzibą w Białej. 2 lipca 1956 r. na bazie 
Powszechnej Spółdzielni Handlowej 
w Białej powstała Miejska Spółdzielnia 
Zaopatrzenia i Zbytu.

 18 października 2010 r. w siedzibie Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska w Białej odbyło się uroczyste spotkanie pracowników 
z okazji sześćdziesięciopięciolecia istnienia GS. W tym dniu w 1945 r. 
grupa założycieli powołała do istnienia spółdzielnię handlową.

W latach pięćdziesiątych działali w tych 
spółdzielniach między innymi: Włady-
sław Zagajewski, Paweł Golas, Feliks 
Sobota, Ryszard Biniasz, Zygmunt 
Helfaier, Edmund Hindera, Karol Lenar-
towicz, Kazimierz Koszmaniuk, Zygmunt 
Zieliński, Elżbieta Janoszek, Franciszek 
Baranowski, Adolf Czerniak i inni. 
28 listopada 1971 r. Miejska Spółdzielnia 
Zaopatrzenia i Zbytu w Białej połączyła 
się z Gminną Spółdzielnią Samopomoc 
Chłopska w Ligocie Bialskiej tworząc 
jedną Spółdzielnię pod nazwą – Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
w Białej. Była to duża jednostka han-
dlowa. Posiadała mieszalnię pasz, masar-
nię, piekarnię, ciastkarnię, wytwórnię 
wód gazowanych, liczne zakłady gastro-
nomiczne i placówki handlowe. W 1975 r. 
GS w Białej zdobyła w ogólnopolskim 
współzawodnictwie tytuł Mistrza Gospo-
darności i Kultury. 
 Po wprowadzeniu w latach siedem-
dziesiątych nowego podziału admini-
stracyjnego kraju uległa likwidacji m.in. 
gmina Łącznik, która została przyłączona 
do bialskiej gminy. GS Łącznik połączył 
się z GS w Białej. W tym kształcie organi-

zacyjnym Spółdzielnia przetrwała wiele 
lat, działała w 28 sołectwach gminy i mie-
ście Biała. Posiadała 82 placówki han-
dlowe, 12 gastronomicznych, 6 zakładów 
produkcyjnych, 8 punktów usługowych 
i 6 placówek kulturalno – oświatowych. 
Lata siedemdziesiąte i początek lat osiem-
dziesiątych to dalszy intensywny rozwój 
GS. W 1983 r. Spółdzielnia po raz drugi 
zdobyła tytuł najlepszej w kraju i sztandar 
przechodni. Wprowadzona w połowie lat 
osiemdziesiątych reforma zmusiła bialską 
GS do jeszcze bardziej efektywnej pracy, 
obroty wówczas wynosiły 2,5 mld zł, 
z czego 25 proc. przypadało na produkcję 
w zakładach produkcyjnych. 
 Dopiero urynkowienie gospodarki 
w latach dziewięćdziesiątych spowodo-
wało, że Gminne Spółdzielnie przestały 
być monopolistami na rynku w małych 
gminach, do których należy też Biała. 
Konieczne w tych warunkach okazały 
się radykalne działania ekonomiczne 
związane ze sprzedażą majątku trwałego 
i również redukcja zatrudnienia. Kie-
rownictwo spółdzielni w ramach działań 
integracyjnych załogi organizuje między 
wycieczki do atrakcyjnych miejsc w kraju 
i zagranicą. 
	 -	Ważne	jest	 to	–	 jak powiedziała 
prezes Zarządu GS Janina Surmiak 
w czasie jubi leuszowego spotkania 
–	że	działamy	nadal.	Wiele	GS-ów	na	

Opolszczyźnie	zostało	zlikwidowanych,	
w	tym	roku	prawdopodobnie	zaniecha	
dalszej	 działalności	 sześć	 kolejnych.	
Miejmy	nadzieję,	że	chociaż	w	działal-
ności	handlowej	panuje	silna	konkurencja	
zwłaszcza	ze	strony	dużych	marketów	
przetrwamy	kolejne	lata.	I	tego	należy	
życzyć	bialskim	spółdzielcom.

Na zdjęciach migawki z jubileuszu.

	 W	przededniu	święta	ku	czci	św.	
Marcina	w	przedszkolu	w	Białej	zostało	
zorganizowane	spotkanie	przedszkola-
ków	i	ich	rodziców.
	 Przedszkolny	pochód	z	lampio-
nami	wyruszył	10	listopada	z	bialskiego	
Rynku	do	przedszkola	w	asyście	poli-
cyjnych	samochodów	zapewniających	
bezpieczny	przemarsz	jego	uczestników.	
Pochodowi	towarzyszyła	tradycyjnie	już	
Bialska	Orkiestra	Dęta.
	 Na	placu	przed	przedszkolem	przy	
ognisku	rozjaśniającym	mrok	bialski	
proboszcz	o.	Franciszek	Bieniek	przed-
stawił	sylwetkę	świętego	i	jego	dobre	

Święty Marcin w Białej

uczynki.
	 Następnie	uczestnicy	spotkania	
rodzice,	babcie	i	przedszkolaki	spo-
tkali	się	w	holu	przedszkola.
	 Dzieci	z	grupy	III	i	IV	przedsta-
wiły	program	słowno	–	muzyczny,	który	
przygotowały	nauczycielki	Marzena	
Schirmeisen,	Daria	Madzia	 i	Anna	
Stroka.	Uczestnicy	spotkania	zostali	
poczęstowani	słodkimi	rogalikami.

	 Organizatorzy	uroczystości	dziękują	
Bialskiej	Orkiestrze	Dętej,	Policji	i	Księ-
dzu	Proboszczowi	za	pomoc	i	włączenie	
się	do	uświetnienia	imprezy.

SPRZEDAŻ ODZIEŻY
	 Pod	koniec	października	w	przed-
szkolu	w	Białej	zorganizowany	został	
przez	Radę	Rodziców	trzydniowy	kier-
masz	w	czasie	którego	sprzedawana	była	
odzież	używana	dostarczona	przez	
rodziców	przedszkolaków.
	 Matki	 dzieci	 należące	 do	 Rady	
Rodziców	prowadziły	tę	sprzedaż.	

	 Dochód	z	kiermaszu	przeznaczony	
został	na	zakup	pomocy	dydaktycznych	
i	zabawek	dla	przedszkola.

	 Pozostałą	nie	sprzedaną	odzież	prze-
kazano	dla	dzieci	z	Domu	Samotnej	
Matki	w	Zopowej.
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	 18	listopada	w	Gminnym	Centrum	
Kultury	 w	 Białej	 odbyło	 się	 spotkanie	
artystyczne	pod	nazwą	Polsko	–	Ame-
rykański	Salon	Artystyczny.	W	progra-
mie	 Ryszard	 Druch	 z	 Trenton	 w	 New	
Jersey	zaprezentował	 swoją	książkę	pt.	
„Salony	 na	 44	 krzesła”.	 Pan	 Ryszard	
pochodzi	 z	 Opolszczyzny,	 prowadzi	 w	
Trenton	 (USA),	 gdzie	 mieszka	 szero-
ko	 rozwiniętą	 działalność	 artystyczną	

	 Zbliża	się	zima,	opady	śniegu	i	ni-
skie	 temperatury.	 Nie	 zapominajmy	
w	 tym	 czasie	 o	 dokarmianiu	 bezpań-
skich	 zwierząt,	 zwłaszcza	 kotów.	 Jest	
ich	 co	 najmniej	 kilkanaście	 w	 naszym	

	 11	 listopada	 w	 godzinach	 popołudniowych	
w	 bialskim	 kościele	 parafialnym	 pw.	 WNMP	 odpra-
wiona	 została	 uroczysta	 msza	 św.	 w	 intencji	 Ojczy-
zny.	 Następnie	 pod	 pomnikiem	 na	 Rynku	 delegacje	
Urzędu	 Miejskiego	 i	 Gminnego	 Centrum	 Kultu-
ry	 złożyły	 wiązanki	 biało	 –	 czerwonych	 kwiatów.	
W	 godzinach	 wieczornych	 z	 okazji	 92	 rocznicy	 odzy-
skania	przez	Polskę	niepodległości	w	sali	widowiskowej	
w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	odbył	się	koncert	w	którym	
Agata	Gładysiak	na	specjalnie	wypożyczonym	fortepianie	
zaprezentowała	licznie	zgromadzonej	publiczności	utwo-
ry	Fryderyka	Chopina.	A.Gładysiak	ukończyła	Akademię	
Muzyczną	w	Poznaniu.	Koncertowała	między	innymi	we	
Włoszech,	USA,	Szwajcarii,	Niemczech	i	Francji.	Zdoby-
ła	pierwsze	nagrody	na	międzynarodowych	konkursach	
pianistycznych	w	Rzymie,	Koszycach	i	Szafarni.

	 Zbliża się piąta roczni-
ca śmierci Harry Thűrka, 
niemieckiego pisarza, auto-
ra kilkudziesięciu powieści 
i scenariuszy filmowych, 
dziennikarza i fotoreportera.  

 Urodził	się	w	1927	r.	w	Białej,	gdzie	
wychowywał	 się	 do	 szóstego	 roku	
życia,	 a	 następnie	 rodzina	 Thűrków	
przeprowadziła	 się	 do	 Prudnika.	 Po	
wojnie	 podzieliła	 tragiczny	 los	 wielu	
Niemców	 i	 osiedliła	 się	 w	 Weimarze.	
Tam	 24	 listopada	 2005	 r.	 zakończył	
swoje	 bogate	 życie.	 Został	 pochowany	
w	 Alei	 Zasłużonych	 na	 weimarskim	
cmentarzu	 obok	 słynnego	 książęcego	
grobowca,	gdzie	złożono	również	ciała	
J.W.Goethego,	F.Schillera	i	innych	nie-
mieckich	poetów.
	 Moja	znajomość	z	H.Thűrkiem	za-
częła	się	w	1993	r.	kiedy	przeczytałam	
jedną	 z	 powieści	 pisarza	 pt.	 „Sommer	
der	 toten	 Träume”	 („Lato	 umarłych	
snów”),	którą	wypożyczyłam	w	biblio-
tece	mniejszościowej	w	Białej.	W	książ-
ce	opisał	 letnie	miesiące	powojennego	
Prudnika	w	1945	r.	z	całym	tragizmem	
tamtych	 miesięcy	 i	 dni,	 których	 był	
świadkiem.	Po	tej	lekturze	dążyłam	do	
poznania	pisarza.	
	 Mieszkał	 z	 żoną	 Renatą	 w	 małym	
domu	 z	 zacienionym	 ogrodem,	 przez	
który	płynęła	mała	rzeczka.	Spotkałam	
tam	 niewysokiego	 człowieka,	 a	 	 zara-
zem	wielkiego,	który	kochał	wszystkich	
ludzi,	szczególnie	z	Górnego	Śląska.	Od	
razu	mnie,	prostą	kobietę	przygarnął	do	
grona	swoich	przyjaciół.	Podzielił	się	ze	
mną	 swoją	 wiedzą,	 doświadczeniem	 i	
dobrocią.	 Korespondując	 z	 nim	 pra-
wie	 do	 końca	 życia	 wiele	 się	 od	 niego	
nauczyłam.	 Według	 jego	 najbliższych	
i	 przyjaciół,	 sprawiedliwość	 była	 dla	
pisarza	największą	zaletą.	Przecież	uro-
dził	się	i	żył	w	mieście	sprawiedliwych,	
w	Białej,	dawnym	Zűlz	na	mym	Śląsku,	
z	którego	w	XVI	w.	nie	wypędzono	Ży-
dów.
	 	O	swoim	rodzinnym	mieście	ma-
wiał	Harry	Thűrk,	że	ważny	był	tam	ten	

OGłOszenie
Do	sprzedania	działka	budowlana	(ogród)	w	Białej,	ul.	Prudnicka	47
o	powierzchni	16	arów.	Cena	1	ara	–	6.000	zł.	tel.kont.	0049/223	372	848.

5 grudnia 2010 r. o godz.17,00
w sali Gminnego centrum Kultury
w białej odbędzie się spotkanie
z mikołajem. dla dzieci artyści z teatru
arT.-rE przedstawią bajkę pt. „Kot w butach”.  
Następnie mikołaj wręczy dzieciom prezenty.
Paczki można przynosić do Gminnego
centrum Kultury do 3 grudnia br.

Spotkanie z Mikołajem
Polsko – AmerykAński sAlon Artystyczny

związaną	również	z	wystawiennictwem	
dzieł	 sztuki	 promujących	 kulturę	 pol-
ską.	Jest	to	już	jego	drugi	pobyt	w	Bia-
łej.	
	 W	czasie	 spotkania	odbył	 się	 rów-
nież	 wernisaż	 poplenerowy	 uczniów	
Liceum	 Plastycznego	 z	 Opola,	 a	 także	
występy	Agaty	Bajorek	z	Białej.	Spotka-
nie	 cieszyło	 się	 dużym	 zainteresowa-
niem	mieszkańców.

Dokarmiajmy zimą zwierzęta
mieście.	 Najwięcej	 bezpańskich	 kotów	
dostrzec	 można	 w	 Białej	 na	 ul.	 Szkol-
nej.	Pomóżmy	sympatycznym	czworo-
nogom	przetrwać	zimę.

Ważne, aby ze sobą rozmawiać
co	robił	coś	dobrego,	a	nie	 jaką	religię	
wyznaje.	 W	 jego	 listach	 przewija	 się	
często	 troska	 o	 lepsze	 porozumienie	
między	Polakami	i	Niemcami.
	 Przetłumaczenie	 przeze	 mnie	
i	opracowanie	przez	red.	Andrzeja	De-
renia	 jego	 powieści	 „Lato	 umarłych	
snów”	 na	 język	 polski	 i	 publikowanie	
odcinków	 w	 „Tygodniku	 Prudnickim”	
było	 dla	 pisarza	 ogromną	 radością.	
Bardzo	 mu	 zależało	 na	 tym,	 aby	 Po-
lacy	 mogli	 przeczytać	 to	 co	 chciał	 im	

przekazać.	 Napisał	 później	 „w	 obliczu	
coraz	 bardziej	 widocznych	 postępów	
prowadzących	do	zbliżenia	Niemców	i	
Polaków	i	wzajemne	starania	o	to,	żeby	
przeszłość	nie	stała	się	teraźniejszością,	
ważne	 jest	 żeby	 ze	 sobą	 rozmawiać”.	
Na	 końcu	 listo	 zawsze	 była	 prośba	 o	
pozdrowienie	 miasta	 swojej	 młodości	
i	 jego	mieszkańców.	Raz	dodał	do	po-
zdrowień;	 Dawniej	 mówiliśmy	 –	 my-
śmy	 są	 Górnoślązacy,	 kto	 jest	 więcej?	
Może	powinniśmy	to	znów	powiedzieć	
wszyscy,	którzy	 stamtąd	pochodzą	 i	 ci	
którzy	dziś	tam	żyją”	To	słowa	o	obszer-
nego	wywiadu	udzielonego	mi	w	1994	r.
	 Mimo,	że	Harry	Thűrk	nie	żyje	zo-
stał	w	swoich	listach,	książkach	i	w	na-
szych	sercach.

Anna MyszyńskaŚwiąteczna krzyżówka z nagrodami
W	grudniowym	wydaniu	gazety	z	myślą	o	naszych	Czytelnikach	zamie-
ścimy	świąteczną	krzyżówkę	połączoną	z	losowaniem	atrakcyjnych	
nagród.	Atrakcji	w	tym	wydaniu	gazety	nie	zabraknie,	dlatego	zachęcamy	
do	kupna	tego	wydania	naszej	„Panoramy	Bialskiej”.
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Promocja tomiku poetyckiego

NoWy  kaleNdarz
	 z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Białej przy współudziale 
miejscowego Gminnego Centrum Kultury ukazał się kalendarz 
na 2011 r. zawiera on między innymi stare czarno – białe zdjęcia 
poszczególnych miejsc w mieście i te same tereny przedstawiające w 
kolorze ich obecny wygląd. Cena kalendarza wynosi 8 zł i jest on do 
nabycia we wszystkich placówkach prowadzących sprzedaż Panoramy 
Bialskiej oraz w Gminnym Centrum Kultury w Białej przy 
   ul. Prudnickiej.

	 Halloween	Święto	czy	też	forma	
zabawy?	Każdy	ma	swoją	interpretację	
tego	„święta”	obchodzonego	nocą	31	
października	najhuczniej	w	Stanach	
Zjednoczonych	i	Irlandii,	którego	
symbolem	jest	wydrążona	dynia.
	 Chociaż	 tradycja	 Hal loween	
przyszła	do	nas	zza	oceanu	w	latach	
90-tych	ubiegłego	wieku,	to	sprawia	
dzieciom	dużo	radości.	A	przecież	
w	wychowaniu	o	to	chodzi,	aby	dostar-
czać	dzieciom	powodów	do	radości	
i	zabawy.
	 W	organizację	„święta”	czynnie	
włączyli	się	rodzice	zadbali	o	hallowe-
enowe	stroje	dla	swoich	pociech	a	pani	
Lucyna	Jodłowska,	Sabina	Woźniak	
i	Gabriela	Wojakowska	uczestniczyły	
w	przebiegu	całej	zabawy	wytycza-
jąc	trasę	„halloweenowego	pochodu”	
i	pełniąc	funkcję	opiekunów	dzieci.	
	 Orszak	przedszkolnych	czarow-
nic,	duszków	i	wampirów	wyruszył	
z	przedszkola	o	godzinie	10.00.	Przed-
szkolaki	odwiedzały	mieszkańców	

w	ich	domach	strasząc	nie	tylko	wyglą-
dem,	ale	również	„przerażającym	wier-
szykiem”.	Odwiedzani	mieszkańcy	hoj-
nie	obdarowywali	dzieci	słodyczami.
	 Dzięki	dużemu	zaangażowaniu	
rodziców	 i	hojności	mieszkańców	
Chrzelic	udało	się	zorganizować	nie	
tylko	wspaniałą	zabawę	dla	dzieci,	ale	
również	zebrać	dużą	ilość	słodyczy,	
których	starczyło	na	podwieczorki,	
prezenty	Mikołajkowe	i	paczuszki	dla	
dzieci.
	 Została	zebrana	też	pewna	kwota	
pieniędzy,	którą	wpłacono	na	konto	
Rady	Rodziców	i	zostanie	przeznaczona	
na	potrzeby	przedszkola.	Wszystkim,	
którzy	wzięli	udział	oraz	przyczy-
nili	się	do	zorganizowania	halloween	
w	przedszkolu	w	Chrzlicach	w	imieniu	
dzieci	i	rodziców	bardzo	serdecznie	
dziękujemy.	
	 Myślę,	że	się	udało

Nauczycielka przedszkola
Judyta Napieraj

	 Zarząd	DFK	w	Łączniku	w	porozu-
mieniu	z	Volksbund	Deutsche	Kriegs-
graeberfuesorge	s.	V.	z	Kassel	oraz	miej-
scowym	proboszczem	ks.	Manfredem	
Słaboniem	podjął	się	uporządkowania	
ostatniego	miejsca	spoczynku	kilkudzie-
sięciu	niemieckich	żołnierzy	pochowa-
nych	w	pierwszych	miesiącach	1945	r.	
na	cmentarzu	w	Łączniku.
	 Zaplanowano	wyrównanie	terenu,	
postawienie	małego	pomnika	z	tablicą	
na	której	wypisane	będą	nazwiska	ziden-
tyfikowanych	żołnierzy.	Pomnik	został	
poświęcony	w	dniu	Wszystkich	Świę-
tych.	
	 W	kolejnym	etapie	wykonane	będzie	
ogrodzenie	tego	miejsca	oraz	nasadzenie	

Odeszli
Anna Łukasik ur. 1944 r. zm. 8.10.2010 r. zam. Wilków
Józef Rogus ur. 1945 r. zm. 15.10.2010 r. zam. Brzeźnica
Renata Mazur ur. 1935 r. zm. 17.10.2010 r. zam. Grabina
Johann Wilde  ur. 1931 r. zm. 20.10.2010 r. zam. Śmicz

Ksenia Szymczyna ur. 1914 r. zm. 26.10.2010 r. zam. Kolnowice
Maria Sutor Ur. 1925 r. zm. 29.10.2010 r. zam. Biała

Tadeusz Juszczak ur. 1941 zm. 29.10.2010 r. zam. Kolnowice
Theodor Ginschur  ur. 1935 r. zm. 31.10.2010 r. zam. Rostkowice

Marie Soloch ur. 1921 r. zm. 5.11.2010 r. zam. Ogiernicze
Gerhard Fraj ur. Ur. 1936 r. zm. 5.11.2010 r. zam. Pogórze

Roman Glombica ur. 1975 r. zm. 9.11.2010 r. zam. Olbrachcice
Czesław Cieśla ur. 1939 r. zm. 11.11.2010 r. zam. Biała

Kwesta w Łączniku
roślin	ozdobnych.	Plany	są	ambitne,	ale	
ograniczone	ze	względu	na	brak	środ-
ków	finansowych.	Dlatego	postano-
wiono	przeprowadzić	kwestę	w	dniach	
od	31.10.	do	1.11.2010	r.	na	cmentarzu	
parafialnym	w	Łączniku,	na	co	wydał	
zgodę	burmistrz	Białej.	
	 Zbiórka	spotkała	się	z	pozytywnym	
oddźwiękiem	wśród	lokalnej	społecz-
ności,	która	wsparła	inicjatywę.	Pod-
czas	kwesty	zebrano	2.814,84	zł	i	38,23	
euro.	Środki	te	zostaną	przeznaczone	
na	zakup	płyty	marmurowej	z	wygra-
werowanymi	nazwiskami	poległych.
	 Zarząd	DFK	składa	gorące	podzię-
kowania	wszystkim	darczyńcom.

	 Promocja kolejnego 
tomiku z wierszami Anny 
i Piotra Myszyńskich pt. 
„Pod Wieżą” odbędzie się 
w grudniu w sali Gminnego 
Centrum Kultury w Białej.
 Autorzy i organizatorzy 
serdecznie zapraszają na 
spotkanie miłośników poezji 
oraz przyjaciół pani Anny i 
Piotra.
 W czasie promocji pre-
zentowana będzie wystawa 
obrazów Piotra Myszyń-
skiego.
Szczegóły na plakatach

Wszystko przy łóżku chorego
jest cieniem człowieka
cewnikiem z plastiku
nagością samotnej brzozy
śniącej o aniołach

Piotr Myszyński Na	ślepym	zakręcie

Widok wielkomiejski na murze
powszedniego dnia
przemijanie

Maluję dla Azylantów
uspokojenie duszy
targanej poruszeniem sumień

Może z innego okna coś widzimy
kiedy kolor chmur przenika niebo

oprzez słońce fusów herbacianych
przylepione do brzegu szklanki
płaczę słuchając Bolera – Ravela
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Szczurek   Jan
Twoja	siła	polega	na	tym,

że	rozumieją	Ciebie,
ci	–	którzy	chcą	zrozumieć.	

Choć	zapaść	zdrowia
ma	wymiar	totalny,	
pozwala	przybliżać

zubożałych	odbiorców
sztuki,

tych	którzy	mogą	
wszystko	kupić.

A	Ty	trwasz	bez	speców
od	promocji

grających	rynkiem	konsumentów.
To	dobrze,	że	oderwiesz	się	czasem

od	szklanego	ekranu.
Jesteś	lepszy	–	chociaż	samotny,

ale	tylko	wtedy	gdy	tworzysz.
Piotrze –
czy wiesz ilu masz przyjaciół?

Oni	wiedzą,	że	kultura	
nie	zależy	od	hardości	ciała

i	grubości	portfela.
Dzisiaj	nawet	Anioł

jest	Twoim	słuchaczem.
Jak	powiedział	poeta

-	„kochajmy	ludzi,	tak	szybko	odchodzą”.U
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1. od gruntów:

a)	 Związanych	 z	 prowadzeniem	 dzia-
łalności	gospodarczej,	bez	względu	na	
sposób	 zakwalifikowania	 w	 ewiden-
cji	 gruntów	 i	 budynków	 –	 0,80	 zł	 od	

1	 m	 kw.	 powierzchni	
/wzrost	 podatku	 o	

5,26	%/,

b)	 Pod	 je-
z i o r a m i ,	
zajętych	 na	
z b i o r n i k i	
wodne	 re-
tencyjne	 lub	

elektrowni	wodnych	–	4,15	zł	od	1	ha	
powierzchni	/wzrost	o	2,72	%/,

c)	Pozostałych	w	tym	zajętych	na	pro-
wadzenie	odpłatnej	statutowej	działal-
ności	 pożytku	 publicznego	 przez	 or-
ganizacje	pożytku	publicznego	–	0,25	
zł	 od	 1	 m	 kw.	 powierzchni	 /wzrost	 o	
13,64	%/,

2. Od budynków lub ich części:
a) Mieszkalnych	–	0,67	zł	od	1	m	kw.	po-
wierzchni	użytkowej	/wzrost	4,69	%/,	

b) Związanych	z	prowadzeniem	dzia-
łalności	 gospodarczej	 oraz	 od	 bu-
dynków	 mieszkalnych	 lub	 ich	 części	
zajętych	na	prowadzenie	działalności	
gospodarczej	–	19	zł	od	1	m	kw.	po-

wierzchni	użytkowej	/wzrost	o	5,56	%/,	

c) Zajętych	 na	 prowadzenie	 działal-
ności	 gospodarczej	 w	 zakresie	 obrotu	
kwalifikowanym	materiałem	siewnym	
–	9,45	zł	od	1	m	kw.	powierzchni	użyt-
kowej	/wzrost	o	5,12	%/,

d) Zajętych	na	prowadzenie	działalno-
ści	gospodarczej	w	zakresie	udzielania	
świadczeń	zdrowotnych	–	4,27	zł	od	1	
m	kw.	powierzchni	użytkowej	/wzrost	
o	4,40	%/,

e) Pozostałych,	 w	 tym	 na	 prowadze-
nie	 odpłatnej	 statutowej	 działalności	
pożytku	 publicznego	 przez	 organiza-
cje	 pożytku	 publicznego	 –	 3,70	 zł	 od	
1	m	kw.	powierzchni	użytkowej	/wzrost	
o	5,71	%/,

3. Od budowli – 2% ich wartości  

W	 nawiasach	 podano	 wielkość	 wzro-
stu	 podatków	 lokalnych	 w	 procen-
tach	 w	 porównaniu	 do	 podatków	
obowiązujących	 w	 2010	 r.	 Stawki	 po-
datku	 od	 środków	 transportowych	
w	2011	r.	będą	wyższe	od	obowiązują-
cych	w	2010	r.	o	5,5	%	czyli	wskaźnik	
o	 jaki	 zwiększono	 podatek	 od	 nieru-
chomości.	

PODATKI
AKTYWNI  STRAŻACY

– BEZPIECZNI  MIESZKAŃCY
	 Taka	 jest	nazwa	projektu	współfinansowanego	ze	 środków	Unii	Europejskiej	
w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 –	 Priorytet	 IX	 Działanie	 9.5.	
Oddolne	inicjatywy	edukacyjne	na	obszarach	wiejskich.	Gmina	Biała	realizuje	pro-
jekt	konkursowy	skierowany	do	strażaków	ochotników.	
	 Projekt	będzie	realizowany	poprzez:

szkolenie	w	zakresie	udzielania	pierwszej	pomocy	przedmedycznej	(3	grupy	
po	15	osób),

kurs	kwalifikacyjny	pilarzy	(2	grupy	po	10	osób).	Szkolenia	odbywać	się	będą	
w	grupach	tematycznych	w	Gminnym	Centrum	Kultury	w	Białej	ul.	Prudnicka	35	
w	terminie	ustalonym	z	uczestnikami	projektu.

	 Projekt	będzie	realizowany	do	końca	stycznia	2011	r.	Zgłoszenia	przyjmowane	
są	 w	 Urzędzie	 Miejskim	 w	 Białej	 pok.	 Nr	 20	 osobiście	 lub	 telefonicznie	 –	 nr	 tel.	
77	4388	548.	Jak	informuje	Artur	Sztechmiler	–	inspektor	do	spraw	zarządzania	kry-
zysowego	i	sportu	na	kurs	kwalifikacyjny	dla	pilarzy	jest	już	komplet	uczestników,	
natomiast	prowadzone	są	nadal	zapisy	na	kurs	pierwszej	pomocy	przedmedycznej.

•

•

Stara siedziba WiK wyburzona
	 Stary	 obiekt	 sprzed	 kilkunastu	 lat,	 w	 którym	 mieściła	 się	 spółka	 Wodociągi	
i	Kanalizacja	w	Białej	przy	ul.	Kilińskiego	straszył	swoim	wyglądem.
	 18	 i	 19	 listopada	 budynek	 ten	 został	 wyburzony	 przez	 pracowników	 Spółki.	
W	tym	miejscu	usytuowanym	w	pobliżu	centrum	miasta	jest	obecnie	plac	nadający	
się	pod	zabudowę.	Kto	z	niej	skorzysta?

Droga na Składowej
	 W	ostatnim	czasie	nową	nawierzchnię	otrzymała	część	ulicy	Składowej	w	Białej.	
Było	to	możliwe	dzięki	aktywnej	pomocy	„Ustronianki”	-	Sp.	z	o.o.	i	finansowemu	
wsparciu	Urzędu	Miejskiego.	Remont	drogi	poprawił	warunki	dla	użytkowników	
drogi.	Za	pomoc	i	wsparcie	prac	remontowych	podziękowania	dla	„Ustronianki”	
składa	burmistrz	Białej.

Będzie nowy gabinet
Gabinet	stomatologiczny	w	Białej	mieści	się	w	byłym	budynku	ośrodka	zdrowia,	
w	którym	obecnie	zlokalizowane	są	biura	bialskiego	szpitala.	Obecnie	trwa	remont	
i	adaptacja	budynku	przy	ul.	Opolskiej,	w	sąsiedztwie	Zespołu	Opieki	Zdrowotnej	
„Zdrowie”.	Po	ukończeniu	prac	budynek	zostanie	w	pełni	przystosowany	do	po-
trzeb	leczniczych.	Będą	tu	odpowiednie	warunki	pracy	dla	personelu	i	pacjentów.

	 Zaduszki	artystyczne	w	Białej	odbyły	się	3	listopada	br.,	rozpoczął	je	ta-
niec	dobra	 i	zła	w	wykonaniu	tancerek	z	zespołu	„Stars”	(w	składzie	Olga	
Kowalczyk,	Paulina	Michalik,	Aleksandra	Babula,	Martyna	Drążek,	Kamila	
Batel	i	Julia	Mierzwa).
	 Program	 artystyczny	 rozpoczęła	 piosenka	 „…	 szczęśliwej	 drogi	 już	
czas…”,	po	której	Iwona	Preisner	wykonała	litanię	proszącą	o	to,	by	wszyst-
kie	dusze	trafiły	szczęśliwie	do	nieba.	Utwory	poetyckie	Bolesława	Leśmiana	
wykonali	członkowie	grupy	teatralnej	działającej	przy	MGOKSTiR	w	Białej:	
Ewa	 Andrejszyn,	 Marcelina	 Spychała,	 Michalina	 Spychała,	 Natalia	 Grzyb,	
Kamila	Wójtowie,	Grzegorz	Drążek,	Larisa	Wichowska.	Przepiękne	nastro-
jowe	piosenki	wykonały:	Agata	Bajorek,	Ewelina	Niestrój,	Justyna	Grelich,	
Beata	Gąsior,	Elżbieta	Malik	i	Aleksandra	Babula,	na	gitarze	utwory	własne-
go	autorstwa	grał	Stanisław	Michałowski	instruktor	w	MGOKSTiR	w	Białej.
	 Podziękowania	należą	się	instruktorom	Ośrodka	Kultury,	którzy	przygo-
towali	program	oraz	publiczności,	która	bardzo	licznie	oklaskiwała	występy	
młodzieży.

 W 2011 r. będą obowiązywały następujące 
stawki podatku do nieruchomości:

Zaduszki artystyczne
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	 W Lubrzy (sala GOKSiR) 23 paź-
dziernika br spotkało się kilka pokoleń 
działaczy, sędziów i piłkarzy aby święto-
wać piękny jubileusz – 65 urodziny Pod-
okręgu Związku Piłki Nożnej w Prudniku. 
Imprezę zaszczycili swą obecnością, prezes 
OZPN Marek Procyszyn i poprzedni prezes 
tej organizacji Bruno Tomaszek. Obecni 
byli również najważniejsi samorządowcy 
naszego powiatu na czele ze Starostą Prud-
nickim Radosławem Roszkowskim, któ-
remu towarzyszyli burmistrz Białej Arnold 
Hindera, burmistrz Głogówka Andrzej 
Kałamarz, wiceburmistrz Prudnika Sta-
nisław Hawron i wójt Lubrzy Stanisław 
Jędrusik.
 Już w maju 1945 roku powstał w Zabrzu 
Podokręg Śląskiego Okręgu Piłki Nożnej 
obejmujący swym zasięgiem również Śląsk 
Opolski a w sierpniu tego roku utworzono 
delegaturę tego Podokręgu w Prądniku 
(tak po wojnie nazywał się Prudnik). Dele-
gatura ta obejmowała swym działaniem 
następujące powiaty: prudnicki, nyski, 
głubczycki, niemodliński, raciborski 
i kozielski. Opolski Związek Piłki Nożnej 
z siedzibą w Zabrzu podejmuje 13 września 
1946 roku uchwałę na podstawie której 
przestała działać Delegatura i utworzono 
samodzielny Podokręg w Prudniku.
  W historię Podokręgu złotymi zgło-
skami wpisywały się również kluby i pił-

karze naszej gminy. Ci trochę starsi na 
pewno pamiętają lata świetności Polonii 
Biała (która krótko nazywała się Włók-
niarzem). Pucharowe boje z drugoligową 
w tamtym czasie Unią Racibórz, baraż 
z Krapkowicami na stadionie Gwardii, 
to wydarzenia które na zawsze utkwią 
w pamięci świadkom tamtych czasów. Czo-
łowe miejsca w klasie okręgowej (obecna 
IV liga) i kilkaset kibiców na stadionie to 
żadna bajka. 
 Jubileuszowe spotkanie to okazja 
aby podziękować i wyróżnić czołowych 
działaczy, piłkarzy i sędziów, nie ina-
czej było w Lubrzy. Miło nam donieść, 
że w gronie wyróżnionych znalazło się 
kilka osób z naszej gminy. Złotą Odznakę 
Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzy-
mał Joachim Kosz (Łącznik) natomiast 
Brązową Odznakę Polskiego Związku 
Pi łk i Nożnej przyznano Januszowi 
Sztonykowi (Biała) - były to jedyne odznaki 
przyznane przez PZPN. Honorową Złotą 
Odznaką Opolskiego Związku Piłki 
Nożnej nagrodzono Józefa Kubatę (Olbrach-
cice). Przyznano również medale z okazji 
65-lecia Podok ręgu Związku Pi łk i 
Nożnej w Prudniku. W gronie wyróżnio-
nych zaleźli się: Marian Onufrejów (Biała) 
– kategoria szkoleniowiec, Janusz Sztonyk 
– kategoria sędzia, Joachim Kosz – kate-
goria działacz.

Prudnicki Podokręg ma 65 lat

KRONIKA POLICYJNA
W nocy z 19 na 20.10.2010 r. w Białej	sprawca	wszedł	przez	otwarte	okno	

	 do	lokalu	gastronomicznego	skąd	skradł	pieniądze.	Wartość	strat	8	tys.	zł.

W nocy z 25 na 26.10 w Krobuszu	sprawca	z	pomieszczenia	warsztatowego	
	 skradł	60	sztuk	opon	samochodowych	wartości	4	tys.	zł.

30.10. w Radostyni	 sprawca	z	otwartego	garażu	skradł	elektronarzędzia	
	 wartości	500	zł.

6.11. na ul. Prudnickiej w Białej	sprawca	l.29	kierując	samochodem	osobowym	
	 volkswagen	 wymusił	 pierwszeństwo	 przejazdu	 i	 spowodował	 wypadek	
	 w	którym	jedna	osoba	została	ranna.	

W	 omawianym	 okresie	 polic ja	 zatrzymała	 czterech	 rowerzystów	
	 poruszających	się	po	drogach	publicznych	w	stanie	po	spożyciu	alkoholu.	
	 Przypadki	 te	miały	miejsce:	22.10.	w	Brzeźnicy,	30.10.	w	Łączniku,	3.11.	
	 w	Brzeźnicy	i	8.11.	w	Kolnowicach.

•

•

•

•

•

Klasa B Prudnik gr 2

1. Polonia Pogórze 9 22 48 - 15

2. LZS Ligota Bialska 9 20 26 - 11

3. LZS Zawada 9 17 30 - 12

4. LZS Olb  rachcice  9 17 28 - 18

5. LZS Rzepce 9 15 29 - 15

6. Polonia Biała 9 14 33 - 19

7. LZS Kolnowice 9 11 21 - 23

8. LZS Chrzelic  e  9 7 13 - 23

9. Rolnik Biedrzychowice 9 6 22 - 45

10. LZS II Lubrza 9 0 4 - 73

Klasa A Juniorzy Prudnik

1. Polonia Pogórze 10 27 86 - 6

2. LZS Dytmarów 10 23 65 - 8

3. Rolnik Biedrzychowice 10 17 50 - 20

4. Fortuna Głogówek 10 11 36 - 43

5. LZS Łąka Prudnicka 10 8 25 - 62

6. LZS Lubrza 10 0 6 - 129

Trampkarze - Prudnik (7)

1. Polonia Pogórze 6 18 70 - 9

2. LZS Zawada 6 12 29 - 23

3. Polonia Biała 6 4 14 - 59

4. LZS Czyżowice 6 1 11 - 33

 Szczególną powinnością samorządu powiatowego jest wykonywanie zadań 
z zakresu pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych i prowadzenie po-
lityki prorodzinnej. Do ustawowych zadań PCPR z zakresu pomocy społecznej należy 
kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej, kierowa-
nie nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacja i pomoc rodzi-
nom zastępczym, udzielanie pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom opusz-
czającym placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze.
 Wśród zadań realizowanych przez PCPR w Prudniku na rzecz osób niepełno-
sprawnych należy wymienić: 

współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami na rzecz osób niepeł-
nosprawnych,

finansowanie w części lub w całości warsztatów terapii zajęciowej,
przeprowadzanie kontroli organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrod-
ków wpisanych do rejestrów.

 PCPR rozpatruje także wnioski m.in. z zakresu likwidacji barier architektonicz-
nych, w komunikowaniu się i technicznych oraz przedmiotów ortopedycznych i środ-
ków pomocniczych a także turnusów rehabilitacyjnych. Dodatkowo można ubiegać 
się o dofinansowania sportu, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

•

•
•

PoLITYKa ProrodzINNa a dzIaŁaLNoŚĆ 
PoWIaToWEGo cENTrUm PomocY rodzINIE  

W PoWIEcIE PrUdNIcKIm 

W PCPR w Prudniku działa Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, który:
rozpatruje wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełno-
sprawności, wydaje legitymacje osobom niepełnosprawnym oraz karty parkingowe 
osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Numer kontaktowy do 
PZON 77 436-29-90 wew. 21. Dodatkowo informujemy, iż dzwoniąc pod bezpłatny 
numer telefonu 0-800-53-33-35 mogą uzyskać Państwo informacje przydatne oso-
bom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz pracodawcom zatrudniającym osoby 
niepełnosprawne. Infolinia PFRON funkcjonuje 5 dniu w tygodniu, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 12.00-20.00. 

W strukturach PCPR działa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udzie-
la kompleksowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej osobom 
lub rodzinom w nagłym kryzysie psychicznym i/lub sytuacyjnym (najczęściej jest to 
przemoc w rodzinie, narkomania, inne uzależnienia; czasem niecodzienny, trudny a 
nawet ekstremalny splot okoliczności zewnętrznych, takich jak: śmierć bliskiej osoby, 
utrata zdrowia, konflikt rodzinny, próba samobójcza, napad czy wypadek).
 Ponadto pragniemy poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Prudniku realizuje projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 
roku 2010 pt. „Wsparcie istniejących rodzin zastępczych poprzez utworzenie grup 
wsparcia oraz wzmocnienie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”. 
Projekt skierowany jest głównie dla rodzin zastępczych i osób chcących pełnić tę funk-
cję. Aktualnie uczestnicy projektu odbędą szkolenie, którego nadrzędnym celem jest 
wzrost kompetencji opiekuńczo – wychowawczych. Mamy nadzieję iż uczestnictwo 
w warsztatach pedagogicznych i psychologicznych oraz spotkań z ratownikiem me-
dycznym i osobą prowadzącą placówkę rodzinną pomogą w osiągnięciu wspomnia-
nego celu. Dodatkowo beneficjenci mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji 
psychologicznych i prawniczych. W trakcie spotkań i podczas trwania grupy wsparcia 
zapewniona jest opieka na dziećmi. 
 Mamy nadzieję, że działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do integra-
cji rodzin zastępczych z całego Powiatu Prudnickiego. Obecnie w powiecie prudnickim 
funkcjonują 72 rodziny zastępcze, z czego tylko 7 rodzin to rodziny niespokrewnione z 
dzieckiem. Zależy nam, również aby wzrosło zainteresowanie tematyką rodzicielstwa 
zastępczego wśród społeczeństwa, bowiem liczba rodzin zastępczych jest nadal niewy-
starczająca. Niepokoi nas fakt, że na terenie powiatu prudnickiego nie funkcjonuje ani 
jedna zawodowa rodzina zastępcza. 
 Zapraszamy wszystkie osoby - dla których nie jest obojętny los dzieci pozostawio-
nych przez rodziców biologicznych do naszej jednostki. Na kandydatów którzy chcą 
wskazać dobre wzorce życia rodzinnego i dla których uśmiech dziecka wynagrodzi 
wszelki trud czekają nasi pracownicy, którzy udzielą Państwu fachowej i profesjonal-
nej pomocy i informacji. Wspólne działania pozwolą ofiarować szczęście dzieciom by 
mogły znaleźć ciepło, dom i rodzinę. Jeżeli chcecie Państwo zrobić coś dobrego dla 
innych, nie boicie się wyzwań – Zapraszamy do Nas!

Serdecznie zapraszam
Kierownik PCPR mgr Krystyna Wilisowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku ul. Kościuszki 55a 
77 436 29 90/ 77 436 91 25 lub e-mail poczta@pcpr-prudnik.pl

 www.pcpr-prudnik.pl

Zmiany w profilaktyce alkoholowej
	 Na	ostatniej	listopadowej	sesji	Rady	Miejskiej	w	Białej	podjęto	uchwałę	
o	zmianie	uchwały	w	Programie	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	
Alkoholowych	zatwierdzonej	w	grudniu	2009	r.
	 Kwota	wydatków	zwiększy	się	o	1.230	zł	i	wynika	z	wyższego	wykonania	
dochodów.	Ponadto	niektóre	zadania	wynikające	z	programu	zostaną	niewykonane	
na	kwotę	5.000	zł.	I	tę	kwotę	przeznaczy	się	na	dofinansowanie	funkcjonowania	
świetlic	środowiskowych.

(n)
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Zapraszamy do BS w Białej

Podziękowanie
 W imieniu Rady Sołeckiej w Łączniku dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się zorganizowania dożynek parafialnych.
 Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców, którzy ofia-
rowali fanty do loterii.
 Dziękuję sponsorom imprezy do których tradycyjnie należą:
Gizela i Emil Deszczka, Grzegorz Pawlak, Beata Przyklenk, Ewa Muko-
id, Ernest Graba, właściciele kwiaciarni oraz sklepu wielobranżowego 
DUO. Swój udział w uświetnieniu imprezy mają również firmy: PPUH 
Rol- Pol Biała, FHW WIKTOR Biała i Mineral Pasz w Ligocie Bialskiej. 
Wszystkim wymienionym składam serdeczne podziękowanie.

Alfred Wistuba
sołtys

Podziękowanie
Znajomym, sąsiadom,

pracownikom
Spółki Wodociągi i Kanalizacja 
za wyrazy współczucia

i udział 
w ostatniej drodze 

naszej Drogiej Mamy 
ś.p.

Marii Kułakowskiej
serdeczne słowa
podziękowania 

składają
synowie i córki

z Rodzinami

Podziękowanie
Wszystkim sąsiadom, 

znajomym i przyjaciołom,
którzy okazali pomoc

i współczucie
oraz wzięli udział
w ostatniej drodze

mojej Drogiej Mamy

ś.p.
Marii Sutor

podziękowanie składa
córka Krystyna z Rodziną 
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Udój	jest	również	zmechanizowany.	
Ernstowie	posiadają	dwa	ciągniki,	kom-
bajny	-	zbożowy	i	buraczany,	opryski-
wacz	i	przyczepy.	Planują	w	przyszło-
ści	zakup	z	funduszy	unijnych	między	
innymi	maszyn	rolniczych
	 W	 czasie	 spotkania	 laureatów	
pamiątkowy	 puchar	 w	 uznaniu	 za	
bogatą	ofertę	przetworów	mlecznych	
otrzymała	 prudnicka	 Spółdzielnia	
Mleczarska.	
	 W	konkursie	AgroLigi	w	kategorii	
Rolnicy	indywidualni	Karolina	i	Nor-
bert	Latta	z	Rostkowic	zajęli	II	miejsce.	
Lattowie	prowadzą	gospodarstwo	rolne	
o	powierzchni	ponad	102	ha,	przeka-
zane	im	przez	rodziców	Karoliny.	Pro-
dukcja	nastawiona	jest	na	tucz	trzody	
chlewnej	oraz	produkcję	 roślinną.	
Średnio	hodowla	liczy	ponad	270	sztuk,	
w	tym	30	macior	i	ponad	120	tucz-
ników.	Uprawiają	również	pszenicę,	
jęczmień,	buraki	cukrowe	i	rzepak.	W	
2009	r.	produkcja	z	ich	gospodarstwa	
wyniosła	69	ton	mięsa	wieprzowego,	
460	ton	zbóż,	90	ton	rzepaku	oraz	1.260	
ton	buraków	cukrowych.	Gospodar-
stwo	posiada	dobrze	wyposażony	park	
maszynowy	między	innymi	ciągniki	i	
kombajn	zbożowy.
	 Miło	nam	również	poinformować,	
że	pierwsze	miejsce	w	grupie	przedsię-
biorstw	rolnych	zajęła	Spółka	Flora	z	
Praszki,	która	również	prowadzi	punkty	
sprzedaży	na	terenie	powiatu	prudnic-
kiego.	
	 O	refleksje	na	temat	konkursów	
i	rolnictwa	opolskiego	poprosiliśmy	
kilku	uczestników	obecnych	na	uroczy-
stości	wręczenia	nagród	dla	rolników.	
Oto	niektóre	z	nich.
	 Wicewojewoda opolski Antoni 
Jastrzembski:	-	Od siedemnastu lat orga-
nizowany jest konkurs AgroLigi. Żyjemy 
w świecie globalizacji, wszyscy musimy 
ustawicznie się kształcić. Dobrym tego 
przykładem są opolscy rolnicy, którzy 
mają na swym koncie wiele sukcesów 
i osiągnięć. To cieszy. Tempo zmian w 
rolnictwie jest szybkie, rolnicy muszą 
stale pogłębiać wiedzę fachową. Do suk-
cesu droga jest trudna, ale nasi rolnicy 
radzą sobie bardzo dobrze.	

 Starosta prudnicki Radosław 
Roszkowski:	-	Takie konkursy to znako-
mity pomysł. Jestem zadowolony, że rolnicy 
z terenu naszego powiatu osiągają w 

Laureaci konkursów rolnych

nich sukcesy. Nasze rolnictwo zawsze 
było na dobrym poziomie, wiodło prym 
w zakresie produkcji rolnej. Zmiany 
w rolnictwie są widoczne, zwłaszcza w 
zakresie wyposażenia gospodarstw w 
sprzęt i środki do produkcji rolnej. Postęp 
w rolnictwie jest znaczący, dlatego nasi 
rolnicy muszą systematycznie wzbogacać 
swoją wiedzę fachową.
 Burmistrz Białej Arnold Hindera: 
- Cieszę się, że nasza gmina miała 
w organizowanych konkursach aż 
dwóch laureatów. Świadczy to, że 
kultura rolna na naszym terenie jest 
wysoka. Od lat obserwuję nasze rol-
nictwo, dokonało ono na przestrzeni lat 
olbrzymiego skoku technologicznego. 
Rolnicy dysponują specjalistycznym 
sprzętem do upraw. Biorąc pod uwagę 
agrotechnikę i wyposażenie w sprzęt 
niczym nie ustępują rolnikom z zachod-
niej Europy. Na sukcesy rolnicy jednak 
ciężko pracują. Dzisiaj również wiedza 
fachowa odgrywa znaczącą rolę. Dla 
naszej gminy rolnik jest podstawowym 
inwestorem.

Ryszard Nowak
Na	zdjęciach:

 str. 1 - Artur Ernst odbiera nagrodę za zajęcie 
II miejsca w konkursie Supermleko.
str. 12 - Karolina i Norbert Latta w czasie wrę-
czenia nagrody za II miejsce w konkursie Agro-
Ligi w kategorii gospodarstw indywidualnych.

dokończenie ze str 1

	 Trwa	remont	chodnika	na	ul.	Góra	Wolności.	Prace	zostaną	przepro-
wadzone	od	strony	zamku	Prószkowskich,	aż	do	skrzyżowania	z	ul.	Nyską.	
	 Remont	przeprowadzają	pracownicy	zatrudnieni	przy	robotach	inter-
wencyjnych.	

(n)

Remont chodnika

a	tym	samym	Wicemistrzostwo	Świata	
w	tej	kategorii	przegrywając	jedynie	
z	reprezentacją	Republiki	Czeskiej.
	 Był	to	największy	sukces	tego	wyjazdu	
chociaż	nie	jedyny.	Zarówno	Wiktoria	
jak	i	Klaudia	rozpoczęły	swój	udział	
w	tych	mistrzostwach	od	startu	w	kate-
gorii	Latino	Show	Solo	Female	Children.	
Już	w	piątek	rano	zaprezentowały	się	w	
eliminacjach,	awansując	do	półfinału,	
a	później	do	finału.	W	sobotę	w	występie	
finałowym	Wiktoria	w	swoim	ukła-
dzie	„Pozytywka”	zajęła	ostatecznie	VIII		
miejsce	pokonując	19	rywalek,	a	Klaudia	
w	układzie	„Niespodzianka”	–	VI.	Pozo-
stałe	sukcesy	to	VIII	miejsce	(na	23)	
w	Pucharze	Świata	w	Latino	Show	Duo	
Adults	(duety	dorośli),	które	wywalczy-
łyśmy	z	panią	Asią	w	choreografii	pt.	
„Wszystko	przez	rum”.	W	salsa	shine	
solo	Joanna	Weremko	zajęła	VI	miej-
sce	(na	25)	natomiast	mnie	udało	się	
zająć	IX.
	 Nietrudno	sobie	wyobrazić	jak	bar-
dzo	zadowolone	i	dumne	wróciłyśmy	
z	tych	mistrzostw,	tym	bardziej,	że	grupa	
taneczna	Stars,	a	tym	samym	Wiktoria	
i	Klaudia	nie	specjalizują	się	w	tej	tech-
nice	tanecznej	i	program	przygotowały	
niezależnie	od	swoich	typowych	zajęć	
tanecznych.	Jest	to	również	nagroda	dla	
nas	–	trenerek	–	za	dodatkowe	godziny	
spędzone	na	sali	również	w	niedziele	
i	święta…
	 Podsumowując	życzę	swoim	tan-
cerzom	dalszych	sukcesów	w	różnych	
technikach	tanecznych	oraz	ciągłego	
rozwijania	się	w	tej	dziedzinie.	

Tancerki zespołu StarS
WICEMISTRZYNIAMI

ŚWIATA
dokończenie ze str 1

	 Składam	również	serdeczne	podzię-
kowania	wszystkim	tym,	którzy	umoż-
liwili	nam	odpowiednie	przygotowanie	
się	do	tych	mistrzostw,	a	w	szczególno-
ści	panu	Wojciechowi	Szukalskiemu	
–	dyrektorowi	PG	w	Białej	oraz	panu	
Rafałowi	Magoszowi		-	dyrektorowi	
Centrum	Kultury	w	Białej	za	udo-
stępnienie	miejsca	do	ćwiczeń,	a	także	
panom	Jackowi	Niewieńć	i	Jarosławowi	
Słobodzian	za	mistrzowski	ster!	
	 Wszystkie	chętne	dzieci	i	młodzież	
zapraszam	na	zajęcia	taneczne	zespołu	
Stars	–	kto	wie	może	kiedyś	to	Wy	osią-
gniecie	taki	sukces…

Z pozdrowieniami 
Aleksandra Hindera

Śluby
Agnieszka Nowak z Browińca Polskiego i Piotr Gołębiowski z Nowego Browińca

- 16.10.2010 r. w Solcu
Magdalena Lipska z Głubczyc i Marcin Deszczka z Gostomi

- 26.10.2010 r. w Gostomi
Marlena Geisler z Białej i Sławomir Trybis z Prudnika

- 29.10.2010 r. w Białej
Agata Pytlik z Miłowic i Szymon Dorożyński z Białej 

- 13.11.2010 r. w Białej


