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Miniona kadencja w sołectwach

	 Dyżurny	Powiatowego	Stanowiska	Kierowania	w	Prudniku	przyjął	telefoniczne	
zgłoszenie	o	pożarze	8	marca	2011	r.	o	godzinie	14.18.
	 W	zdarzeniu	interweniowało	łącznie	6	zastępów	z	KP	PSP	w	Prudniku	oraz	jed-
nostek	OSP	Biała,	Łącznik,	Chrzelice	i	Ogiernicze	w	ogólnej	sile	30	strażaków.

	 W	okresie	od	15.02	do	4.03	odbyły	się	kolejne	zebrania	
wiejskie	w	sołectwach	gminy	Biała.	Sołtysi	przedstawiali	na	
nich	sprawozdania	z	działalności	w	minionej	kadencji	(lata	
2007	–	2010).

Samorząd	Mieszkańców	nr	1	w	Białej
 Przewodnicząca tego samorządu 
w swojej pracy w minionej kadencji 
pomagała i doradzała wielu miesz-
kańcom w załatwianiu ich spraw i pro-
blemów. Dobrze układa się współpraca 
z radnym Jackiem czerwińskim. Pełniąc 
funkcję przewodniczącej koła Pze,RiI 
w Białej pomaga członkom, zwłaszcza 
ludziom starszym w załatwianiu ich 
spraw, pisaniu podań oraz rozdzielając 
wśród potrzebujących otrzymywane 
dary żywnościowe. Współpracowała 
w wielu działaniach z przedstawicielami 
bialskich władz. 

Sołectwo	Nowa	Wieś
 W minionej kadencji przeprowa-
dzono remont kapitalny przystanku 
PKS nr 2, odnowiona została tablica 
w języku niemieckim upamiętniająca 
poległych w czasie wojen światowych 
mieszkańców wsi. Na prace w minionej 
kadencji wydatkowano 9,5 tys.zł.

Remont 
Wieży Wodnej
 W ramach unijnego projektu pn. 
„Śląsk bez granic – wieże i punkty 
widokowe” realizowane będą prace 
remontowe i renowacyjne trzech wież 
– Wieży Wodnej w Białej, wieży klasz-
tornej o.o. Franciszkanów w Głogówku 
oraz wieży w czeskich Albrechticach. 
Partnerem wiodącym projektu jest 
Město Albrechtice. Remont zabytko-
wego obiektu przy ul. H. Sawickiej w 
Białej obejmował będzie prace pole-
gające na wymianie pokrycia dacho-
wego, uzupełnienia ubytków w murach 
i odnowienie elewacji oraz adaptacja 
parteru i piwnicy wieży do celów 
wystawienniczych. Wartość tych prac 
wyceniono na ponad 239 tys. zł. Prace 
te prowadzi firma budowlana z Nysy 
wyłoniona w drodze przetargu.

Na zdjęciu zabytkowa wieża wodna 
w Białej w trakcie prac remontowych.

Więcej	szczegółów	o	pożarze	czytaj	na	str.	3

zebranie	w	Prężynie	 dokończenie	na	str.	2 gratulacje dla nowego sołtysa Krobusza
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Miniona kadencja w sołectwach
Sołectwo	Prężyna
 W okresie sprawozdawczym miesz-
kańcy rozwieźli tłuczeń na drogi polne 
i wyrównali najbardziej zniszczone 
odcinki tych dróg. Ułożono na odcinku 
30 m kręgi w rowach. Dbano o park 
wiejski, a na skarpie posadzono krzewy. 
zakupiono pomieszczenia po byłym 
sklepie z przeznaczeniem na salę wiejską. 
W minionym roku zakupiono kamień 
na remonty dróg. Sołectwo było w mi-
nionej kadencji organizatorem kilku 
uroczystości jubileuszowych. Między 
innymi wieś była gospodarzem dożynek 
powiatowo – gminnych, zjazdu byłych 
i obecnych mieszkańców Prężyny oraz 
stulecia miejscowej straży pożarnej.
Sołectwo	Dębina
 zakupione zostały rury z przezna-
czeniem na budowę przepustów dro-
gowych. Wykonana i zamontowana 
została przy drodze głównej dzwonnica. 
Kupiony został kamień na wyrównanie 
dróg polnych na zniszczonych odcin-
kach oraz kostka brukowa. Wiele prac 
wykonali sami mieszkańcy.
Sołectwo	Łącznik
 Na placu przed remizą zamonto-
wano maszt, na którym znajdują się 
emblematy rzemiosł, którymi przed 
laty zajmowali się mieszkańcy Łącz-
nika. zakupiono kamień na utwardze-
nie drogi na ul. Nowej. Na miejscowym 
cmentarzu przycięto zwisające z drzew 
gałęzie. Mieszkańcy pracowali przy 
wywozie starych dachówek podczas 
remontu dachu na kościele parafialnym. 
Na cmentarzu zostały rozebrane stare, 
zniszczone nagrobki.
Sołectwo	Górka	Prudnicka
 Położono dywanik asfaltowy na 

osiedlu. Przeprowadzony został remont 
dróg polnych i montaż skrzynki p.poż. 
Mieszkańcy wykonali również prace 
przy udrażnianiu przepustów przy 
rowach.
Sołectwo	Brzeźnica
 Wykonano kompleksowy remont 
świetlicy strażackiej. Między innymi 
pomalowano ściany i ułożono kafelki. 
Wartość wykonanych prac wynosi ok. 
2,5 tys. zł. Uporządkowany został teren 
przy obiekcie remizy OSP, przeprowa-
dzono rekultywację boiska sportowego, 
wycięto na nim zbędne krzewy. Wyko-
nano wiele prac porządkowych.
Sołectwo	Frącki
 zakupione zostały do świetlicy stoły 
i ławy. Oczyszczony został rów w kie-
runku Brzeźnicy. Przy pomocy miesz-
kańców przywieziony został tłuczeń 
i wyrównane drogi polne. W miej-
scowym budynku remizy wykonano 
wylewkę pod posadzkę i wymieniono 
parapety okienne. Oczyszczony został 
potok płynący przez wieś. zakupiono 
serwis do kawy i płytki do świetlicy. W 
wiejskiej kapliczce wymieniono okna, 
parapety i płytki. Położony został nowy 
tynk.
Sołectwo	Pogórze
 W miejscowej zabytkowej kapliczce 
ułożone zostały płytki, oraz przeprowa-
dzono malowanie ścian. Uporządko-
wany został wokół niej plac.
 Posadzone zostały przy makiecie 
wiatraka kwiaty. Otwarte zostało 
centrum Integracji Wiejskiej, w wyre-
montowanym obiekcie. Wykonano 
instalację elektryczną w świetlicy, prze-
prowadzono malowanie, urządzono 
zaplecze socjalne i kuchenne. Gminne 

centrum Kultury w Białej wyposażyło 
świetlicę w 11 stołów i 55 krzeseł. 
Sołectwo	Krobusz
 W latach 2007 – 2009 na prace na 
rzecz wsi wydatkowano 87 tys. zł. Mię-
dzy innymi zakupiony został kamień 
na remonty dróg dojazdowych do pól 
rolników oraz przeprowadzono prace 
kanalizacyjne.
Sołectwo	Browiniec	Polski
 Wymieniono dwa okna w świetlicy, 
wykonana została kanalizacja burzowa, 
teren przed świetlicą wyłożono kostką 
brukową. Mieszkańcy przeprowadzili 
remont miejscowej kapliczki. Wyrów-
nane zostały pobocza, wysiano na nich 
trawę i usunięto krzewy – samosiejki. 

Mieszkańcy wykonali również chod-
nik i kanalizację burzową. Pozyskano 
kamień na drogi polne. Wyremontowane 
zostało pomieszczenie świetlicy, zaku-
piono serwis do kawy i skrzynię p.poż.
Sołectwo	Solec
 Rozpoczęto remont kawiarenki 
internetowej. Kontynuowany jest remont 
całego budynku. znacząca jest pomoc
w zakresie prowadzenia kawiarenki 
internetowej ze strony mieszkającej
w Solcu Katarzyny Mencler.
Sołectwo	Rostkowice
 W ostatnich czterech latach we wsi 
wykonano wiele prac na rzecz poprawy 
estetyki. Urząd Miejski w Białej
przekazał na te zadania 40 tys. zł.     (n)

zebranie	w	Łączniku

zebranie	w		Nowej	Wsi

zebranie	w	Pogórzu

zebranie	w	Białej

J.	Szczurek	wręcza	książkę	sołtysowi	A.	Wistubie

SPRoSToWAnie
	 W	 poprzednim	 wydaniu	 gazety	 napisaliśmy,	 że	 w	 kadencji	 rad	 sołeckich	
2007	–	2010	w	Śmiczu	skarpa	przy	drodze	do	Białej	została	zagospodarowana,	
odnowiony	został	przystanek	PKS,	zamontowana	tablica	informacyjna	i	zaku-
piony	 kamień	 do	 utwardzenia	 dróg	 polnych.	 Informujemy,	 że	 wymienione	
prace	planowane	są	do	wykonania	w	nowej	kadencji	rad	sołeckich.
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 Pierwsi na miejsce zdarzenia przy-
byli strażacy z OSP Łącznik. zastali sto-
jącą na podwórzu mieszkankę domu 
(kobieta ok. 85 lat.). U kobiety nie stwier-
dzono obrażeń oraz oznak podtrucia 
gazami pożarowymi, sąsiedzi odpro-
wadzili ją do najbliższego domu, gdzie 
przybył wkrótce zespół Ratownictwa 
Medycznego, dokonując sprawdzenia 
stanu jej zdrowia. Strażacy nie stwier-
dzili obecności innych osób w domu 
objętym akcją ratowniczo - gaśniczą.
 Działania Straży Pożarnej polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz podawaniu środków gaśniczych 
w obronie na budynek mieszkalny oraz 
w natarciu na palące się zabudowania 

gospodarcze i stodołę. Po ugaszeniu 
ognia dokonali prac rozbiórkowych ele-
mentów konstrukcyjnych więźby dacho-
wej stodoły grożących zawaleniem, pro-
wadząc równocześnie dogaszanie zma-
gazynowanego w stodole siana oraz 
drewna opałowego. Akcja trwała 5 
godzin i 17 minut.
 Wartość strat oszacowana została na 
kwotę ok. 270 tys. zł, zaś wartość ura-
towanego mienia na kwotę ok. 400 tys. 
zł. Prawdopodobną przyczyną pożaru 
mogło być zapalenie się słomy od iskry 
z komina.

kpt. Piotr Sobek
Kierownik sekcji ds. kwatermistrzowskich 

Rzecznik prasowy  PSP w Prudniku

	 Zadłużenie	gminy	Biała	na	31.12.2010	r.	
wynosiło	6.081.882	zł.	Na	kwotę	tę	składają	
się	kredyty,	które	gmina	zaciągnęła	na	reali-
zację	zadań	inwestycyjnych,	między	innymi	
budowę	dróg,	kanalizacji,	budynków	miesz-
kalnych	 i	 hali	 sportowej.	 W	kwocie	 długu	
ujęta	 jest	 także	 pożyczka	 w	 wysokości	
730.082	 zł	 jaką	 gmina	 uzyskała	 z	budżetu	
państwa	 na	 realizację	 zadań	 współfinan-
sowanych	 przy	 udziale	 środków	 europej-
skich.	 Kwota	 ta	 zgodnie	 z	 ustawą	 o	 finan-
sach	publicznych	nie	jest	wliczana	do	kwoty	
długu,	 a	 spłata	 nastąpi	 po	 uzyskaniu	 dofi-
nansowania	z	budżetu	Unii	Europejskiej.	
	 Całkowita	 spłata	 kredytów	 zaciągnię-
tych	w	latach	poprzednich	dokonana	będzie	
do	 2025	 roku.	 Zadłużenie	 na	 koniec	 2010	

Bankructwo gminie nie grozi
roku	wynosi	18	%	w	stosunku	do	dochodów	
wykonanych.
	 Taki	poziom	zadłużenia	nie	spowoduje	
trudności	 w	 utrzymaniu	 płynności	 finan-
sowej	 gminy.	 Maksymalny	 poziom	 zadłu-
żenia	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego	
wynikający	 z	 ustawy	 o	 finansach	 publicz-
nych	wynosi	60	%	-	próg	ten	obowiązuje	do	
2014	r.	Od	roku	2014	wskaźnik	zadłużenia	
gmin	liczony	będzie	indywidualnie	dla	każ-
dej	jednostki	samorządu	terytorialnego.	Od	
roku	2011	gmina	nie	ma	prawa	zaciągnię-
cia	kredytu	na	finansowanie	swojej	bieżącej	
działalności.	 Takie	 obwarowania	 uregulo-
wane	zostały	w	ustawie	z	27	sierpnia	2009	
r.	 o	 finansach	 publicznych	 (Dz.U.	 Nr	 157,	
poz.1240	ze	zmianami).

Rejon Data	wywozu	śmieci Wykaz	miejscowości Data	wywozu	odpadów	
segregowanych	(worki)

Rejon I 3 styczeń, 7 luty, 7 marzec,
4 kwiecień, 9 maj, 6 czerwiec

4 lipiec, 1 sierpień, 5 wrzesień,
3 październik, 14 listopad, 5 grudzień

Laskowiec, Kolnowice, Miłowice, Śmicz, Wasiłowice, 
Józefów, Prężyna, Olbrachcice

11 styczeń, 15 marzec, 17 maj, 
12 lipiec, 13 wrzesień, 22 listopad

Rejon 
II

4 styczeń, 8 luty, 8 marzec,
5 kwiecień, 10 maj, 7 czerwiec

5 lipiec, 2 sierpień, 6 wrzesień,
4 październik, 15 listopad, 6 grudzień

Solec, Browiniec, Rostkowice, Gostomia, Nowa Wieś, 
Żabnik, Krobusz, Mokra, Dębina, Wilków, Ogiernicze

12 styczeń, 16 marzec, 18 maj, 
13 lipiec, 14 wrzesień, 23 listopad

Rejon 
III

5 styczeń, 9 luty, 9 marzec,
6 kwiecień, 11 maj, 8 czerwiec

6 lipiec, 3 sierpień, 7 wrzesień,
5 październik, 16 listopad, 7 grudzień Łącznik, Chrzelice 13 styczeń, 17 marzec, 19 maj, 

14 lipiec, 15 wrzesień, 24 listopad

Rejon 
IV

6 styczeń, 10 luty, 10 marzec, 
7 kwiecień, 12 maj, 9 czerwiec

7 lipiec, 4 sierpień, 8 wrzesień,
6 październik, 17 listopad, 8 grudzień

Pogórze, Frącki, Brzeźnica, Górka Prudnicka, Ligota 
Bialska, Radostynia, Grabina, Otoki

14 styczeń, 18 marzec, 20 maj, 
15 lipiec, 16 wrzesień, 25 listopad

Harmonogram wywozu odpadów od klientów WiK w Białej na rok 2011

Informujemy Państwa, że:
 Pojemniki należy wystawiać do godziny 7:00.
Odpady segregowane należy wystawiać wyłącznie w wor-
kach 
 firmowanych przeznaczonych do segregacji.
Worki firmowe do segregacji odpadów napełnione innymi 
odpadami niż segregowane nie  będą odbierane.
W dniu odbioru surowców odbierany będzie bezpłatnie 
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Worki z odpadami segregowanymi nie zabrane z powodu 
zbyt późnego ich wystawienia prosimy wystawić w następ-
nym terminie.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Harmonogram wywozów odpadów segregowanych dla miasta 
Biała rok 2011 - Wodociągi i Kanalizacja w Białej

Data wywozu: 10 styczeń • 4 marzec • 16 maj • 11 lipiec • 12 wrzesień • 21 listopad
Informujemy	Państwa,	że:

Odpady segregowane należy wystawić przed posesją tylko w terminach okre-
ślonych powyżej do godziny 7:00.
Odpady segregowane wystawiać wyłącznie w workach firmowych przezna-
czonych do segregacji.
Worki firmowe do segregacji odpadów, napełnione innymi odpadami niż 
segregowane nie będą odbierane.
W dniu odbioru surowców odbierany będzie bezpłatnie zużyty sprzęt elek-
troniczny i elektryczny.
Worki z odpadami segregowanymi nie zabrane z powodu zbyt późnego ich 
wystawienia, prosimy wystawić w następnym terminie.

1.

2.

3.

4.

5.

zanieczyszczają
miastoPsy

	 Na	 zanieczyszczanie	 miasta	 przez	 psy	
mieszkańców	 wyprowadzane	 na	 okoliczne	
tereny	obsiane	 trawą	 i	 inne	ustronne	miej-
sca	 skarży	 się	 wielu	 mieszkańców	 Białej.	
Z	problemem	 tym	 mają	 do	 czynienia	 rów-
nież	 inne	 miasta.	 Psie	 odchody	 na	 placu	
zabaw,	 w	 piaskownicach,	 terenach	 zielo-
nych	i	w	innych	miejscach	na	których	bawią	
się	dzieci	są	niebezpieczne	dla	ich	zdrowia,	
ponieważ	 mogą	 stanowić	 potencjalne	 źró-
dło	 zakażenia	 dzieci	 zwierzęcymi	 pasoży-
tami	 i	być	 źródłem	 wielu	 innych	 chorób.	
Nam	 pozostaje	 tylko	 apelować	 do	 właści-
cieli	 psów	 o	 sprzątanie	 odchodów	 swoich	
czworonożnych	 przyjaciół	 z	 takich	 miejsc.	
Sądzimy,	 że	do	 akcji	 zwracania	 uwagi	 wła-
ścicielom	 psów	 w	 tym	 zakresie	 włączą	 się	
inni	 mieszkańcy,	 wskazując	 posiadaczom	
czworonogów	 na	 niestosowność	 zachowań	
powodujących	 zanieczyszczania	 zwłasz-
cza	 terenów	 zielonych	 i	 zabawowych	 przez	
zwierzęta	domowe.	Może	to	odniesie	choćby	
częściowy	skutek.	Oby	tak	się	stało.	Z	 tych	
względów	 również	 w	 godzinach	 wieczor-
nych	 i	 nocnych	 winien	 być	 zamykany	 plac	
zabaw.	 Zapewniono	 nas,	 że	 taka	 decyzja	
zostanie	podjęta	przez	nasze	władze.

Redakcja: - W minionym roku część 
Białej została rozkopana w związku 
z budową kanalizacji ściekowej. 
Ścieki mają być odprowadzane do 
prywatnej oczyszczalni ecoBionica 
w Białej. Część mieszkańców jest 
zdania, że należałoby rozbudować 
własną oczyszczalnię ścieków zamiast 
odprowadzać nieczystości do oczysz-
czalni prywatnej i uzależnić się od 
opłat za ich utylizację według stawek 
narzuconych przez firmę z zewnątrz. 

Burmistrz: - z braku środków 
własnych nie stać nas na budowę 
lub rozbudowę własnej oczyszczalni 
ścieków. W Prudniku na przykład są 
dwie oczyszczanie i żadna z nich nie 
jest w pełni wykorzystana, co wpływa 
na wysokość kosztów, w tym odpłat-
ności za odprowadzane ścieki. Aby 
uniknąć takiej sytuacji doszliśmy 
do wniosku, że najlepszym rozwią-
zaniem będzie dostarczanie ścieków 

Pytanie do burmistrza
do prywatnej oczyszczalni ecoBio-
niki. Nie występują w tym przypadku 
żadne zagrożenia związane z mono-
polizacją odprowadzania ścieków do 
tej oczyszczalni, ponieważ gmina w 
ramach zawartej umowy wprowadzi 
stosowne zapisy uniemożliwiające 
monopolistyczne wymuszenia stawek 
odpłatności za ścieki. Oczywiście 
nie można wykluczyć wzrostu tych 
odpłatności wynikających ze wzrostu 
kosztów eksploatacyjnych. Prawda 
jest jednak i taka, że im większe ilości 
ścieków będą tam odprowadzane tym 
niższa będzie ich cena. Gdyby gmina 
miała we własnym zakresie budować 
nową oczyszczalnię ścieków musiałaby 
ponieść wydatki w kwocie od siedmiu 
do dziewięciu milionów złotych, co 
spowodowałoby znaczny wzrost ceny 
metra sześciennego ścieków. Wybrane 
zatem rozwiązanie jest w tej chwili 
najbardziej korzystne.

Nawiązanie
Polsko - Niemieckiego

partnerstwa
stowarzyszeń kulturalnych

 Stowarzyszenie Bialska Orkiestra 
Dęta w dniach 29.04. – 02.05.2011 
roku będzie gościć u swojego nowego 
partnera Musikverein eintracht 
Darmsheim e.V. w miejscowości 
Sindelfingen, Bundesland Baden-
Württemberg. Orkiestra wyjeżdża na 
zaproszenie, które zostało do zespołu 
skierowane przez zarząd tamtej-
szego stowarzyszenia w październiku 
zeszłego roku.
 Wyjazd ma służyć jak piszą w za-
proszeniu niemieccy koledzy nawią-

zaniu nowego partnerstwa pomiędzy 
stowarzyszeniami kulturalnymi Polski 
i Niemiec. Obie orkiestry będą koncer-
tować przez dwa dni na organizo-
wanym z tej okazji festynie, a najważ-
niejszym punktem spotkania będzie 
podpisanie oficjalnego partnerstwa 
tych dwóch organizacji.
 całe przedsięwzięcie realizo-
wane będzie dzięki środkom Fundacji 
Współpracy Polsko – Niemieckiej 
w Warszawie, która dofinansowuje 
wyjazd kwotą 10.000 zł, reszta środków 
na organizację wyjazdu pochodzi 
z własnych pieniędzy Stowarzyszenia 
Bialska Orkiestra Dęta oraz Musikve-
rein eintracht Darmsheim e.V. całość 
kosztów projektu szacuje się na kwotę 
51.000zł
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Samorząd	Mieszkańców	nr	1
w	Białej
Julia Piotrowska (przewodnicząca),
Krzysztof Gorek, Bożena 
Sztonyk, Teresa Szulc,
Krystyna Torbus, Helmut Jasik. 

Sołectwo	Nowa	Wieś
Alfred Brajer (sołtys),
Rajmund Fiebich, Tomasz Gorek, 
Tomasz Wollny, ernest Rogosz.
Sołectwo	Prężyna
Marcin Morawiec (sołtys), 
Rudolf Lata, Hubert Mazur, 
zygfryd Marzotko, Karol 
Szwiec, Krystian Kusber.
Sołectwo	Dębina
Mariola Piwowarczyk (sołtys), 
Norbert Kern, Leonard Bota, 
Monika Łuszczyńska.
Sołectwo	Łącznik
Krzysztof czaja (sołtys),
Witold chełmecki, Piotr Talus,
Henryk Sokoll, Andrzej Spiler,
Rober Neukirch.
Sołectwo	Górka	Prudnicka
Piotr Niemiec (sołtys),
Maria Płachta, Rita Lata, 
Daniel Alfred, Patryk Król.
Sołectwo	Brzeźnica
Krystian Fiebich (sołtys),
Alfred Spyra, Aneta Sochacka, 
Rafał Kopa, Małgorzata Fluder.
Sołectwo	Frącki
Urszula Wottka (sołtys),
Monika Spyra, Renata Sokol, Łukasz 
Sokol, Bożena Bielakiewicz.

	 4	marca	odbyło	się	ostatnie	zebranie	wyborcze	do	rad	
sołeckich	na	terenie	bialskiej	gminy.	Poniżej	przedstawiamy	
składy	 rad	 sołeckich	 wybranych	 na	 zebraniach	 w	 okresie	
15.02.	do	4.03.	Składy	rad	sołeckich	od	stycznia	do	14	lute-
go	przedstawiliśmy	na	łamach	„PB”	w	wydaniach	nr	1	i	nr	2
które	ukazały	się	w	styczniu	i	lutym	2011	r.	

Składy rad sołeckich

Sołectwo	Pogórze
Gabriela Neugebauer (sołtys),
Jerzy Wistuba, Roman zając,
Gerard Uliczka, Izabela Hoppe, 
Anita Pientka.
Sołectwo	Krobusz
Jacek Niedorozow (sołtys),
Józef Latus, Alojzy ernst, Henryk 
Suchy, Bernard Klinke.
Sołectwo	Browiniec	Polski
Manfred Sobota (sołtys),
Reinhard Hoppe, Norbert Bar, 
Walter Barysz, Adrian Harnys.
Sołectwo	Solec
Jan Gröhlich (sołtys),
Benedykt Mencler, Roman Badura, 
Norbert Wieja, Henryk czaja.
Sołectwo	Rostkowice
Alfred Krupa (sołtys),
Norbert Latta, Jan Strzoda, 
Michał Grelich, Marcin Gajda.
Sołectwo	Mokra
Karol Biskup (sołtys),
Joachim Hupka, Maria Kaszowska, 
Róża ziarko, Irena Sobotkowska.
Samorząd	Mieszkańców	nr	2
w	Białej
Anna Solloch (przewodnicząca), 
Karol Schinke, Adrian Duda, 
Bożena Barysz, Piotr Grelich, 
Marzena Woźniak, Aneta Graba.
Sołectwo	Czartowice
Krystian Stroka (sołtys),
Marcin Glacza, Krzysztof Kołek, 
Jan Robota, Bernard cebula.

Browiniec	Polski	–	7.920	zł
	 Na	 poprawę	 stanu	 dróg	 gminnych	 we	
wsi	 przeznaczona	 została	 kwota	 6.240	 zł,	 a	
na	działalność	straży	pożarnej	1.500	zł.
Brzeźnica	–	10.521	zł
	 8.000	 zł	 wydatkowanych	 zostanie	 na	
prace	na	terenie	boiska	sportowego,	a	2521	
zł	 na	 działalność	 miejscowej	 straży	 pożar-
nej.	
Czartowice	–	10.672	zł
	 Z	ogólnej	kwoty	planuje	się	na	remonty	
dróg		gminnych	7.322	zł.
Chrzelice	-19.132	zł
	 Z	tej	kwoty	5.600	zł	otrzyma	miejscowa	
ochotnicza	straż	pożarna,	2.900	zł	przezna-
czono	na	prace	związane	z	ochroną	środo-
wiska,	a	10.632	zł	na	prace	na	miejscowym	
boisku	sportowym.	
Dębina	–	6.907	zł
	 -	Całość	kwoty	z	 funduszu	przeznacza	
się	nas	poprawę	stanu	dróg	gminnych.
Frącki	–	6.792	zł
	 1.600	zł	stanowić	będą	koszty	remontu	
dróg	gminnych,	a	5.192	zł	wydatki	na	miej-
scową	OSP.
Gostomia	–	14.873	zł
	 Cała	kwota	z	funduszu	sołeckiego	prze-
znaczona	 będzie	 na	 remonty	 dróg	 gmin-
nych.
Górka	Prudnicka	9.417	zł
	 W	 całości	 fundusz	 przeznacza	 się	 na	
remonty	dróg	gminnych.
Grabina	–	14.344	zł
	 Wszystkie	środki	zostaną	przeznaczone	
na	potrzeby	miejscowej	straży	pożarnej.
Józefów	–	7.298	zł
	 Zaplanowano	remonty	dróg	gminnych	
na	wartość	2.798	zł,	a	4.500	zł	na	działalność	
kulturalną.
Kolnowice	–	10.936	zł
	 Przyznana	 kwota	 w	 całości	 zostanie	
przeznaczona	na	remont	i	uporządkowanie	
boiska	sportowego.
Krobusz	-	12.433	zł
	 6.433	zł	wydatkuje	się	na	remonty	dróg	
gminnych,	a	6.000	zł	na	oczyszczenie	rowów	
przydrożnych	 odprowadzających	 nadmiar	
wody	z	pól	i	terenów	przyległych.
Laskowiec	–	6.654	zł	
	 1.500	 zł	 stanowić	 będą	 koszty	 remon-
tów	 dróg	 gminnych,	 3.154	 zł	 na	 sprawy	
związane	z	ochroną	środowiska,	a	2.000	zł	
przeznaczy	się	na	działalność	placówki	kul-
turalnej.
Ligota	Bialska	-	12.916	zł
	 Na	remonty	dróg	przeznaczy	się	7.916	zł,	
a	5.000	zł	na	działalność	sportową.

Fundusz Sołecki
2011

 Już trzeci rok sołectwa gminy Biała korzystają z przyzna-
wanego funduszu sołeckiego, w ramach którego wykonują wiele 
prac na rzecz środowisk lokalnych. Poniżej przestawiamy wysoko-
ści przyznanego funduszu sołeckiego na 2011 r. i planowane za-
dania do wykonania w poszczególnych sołectwach naszej gminy.

Łącznik	–	23.023	zł
	 3.023	 zł	 stanowić	 będą	 wydatki	 na	
remonty	dróg,	a	20.000	zł	przeznaczono	na	
modernizację	 i	 przebudowę	 infrastruktury	
sportowej	na	miejscowym	boisku.
Miłowice	–	7.483	zł
	 Cała	kwota	funduszu	zostanie	wydatko-
wana	na	prace	związane	z	ochroną	środowi-
ska.
Mokra	–	8.058	zł
	 Za	te	środki	planuje	się	budowę	nowych	
punktów	świetlnych	we	wsi,	oświetlenia	pla-
ców	i	dróg.
Nowa	Wieś	–	9.394	zł
	 Całość	środków	z	funduszu	przeznacza	
się	na	remonty	dróg	gminnych.
Olbrachcice	–12.640	zł
	 Przyznane	środki	w	całości	otrzyma	na	
prace	remontowe	i	gospodarcze	miejscowa	
OSP.
Otoki	–	9.000	zł
	 Tegoroczny	fundusz	sołecki	przeznaczy	
się	 na	 prace	 związane	 z	 ochroną	 środowi-
ska.
Pogórze	–	19.500	zł
	 Prawie	 cała	 kwota	 zostanie	 wykorzy-
stana	na	potrzeby	miejscowej	straży	pożar-
nej.
Prężyna	–	11.834	zł
	 Wydatki	w	tej	wysokości	obejmą	remont	
miejscowej	świetlicy	wiejskiej.
Radostynia	-	14.513	zł
	 Na	 remonty	 dróg	 wydatkuje	 się	 9.000	
zł,	 2.613	 zł	 ma	 utrzymanie	 zieleni	 i	 zakup	
roślin	ozdobnych,	a	2.900	zł	na	działalność	
kulturalną.
Rostkowice	–	9.394	zł.
	 Cała	kwota	funduszu	przeznaczona	jest	
na	remonty	dróg	we	wsi.
Śmicz	–	15.720	zł
	 Na	 remonty	 dróg	 przeznaczono	 6.000	
zł,	na	wydatki	bieżące	2.000	zł,	a	7.720	zł	na	
utrzymanie	terenów	zielonych.
Wasiłowice	–	8.519	zł
	 3.500	zł	wydatkuje	się	na	remonty	dróg,	
2.000	 zł	 na	 ochronę	 przeciwpożarową,	 a	
3.019	zł	na	ochronę	środowiska.
Wilków	–	8.726	zł
	 Na	remonty	dróg	zaplanowano	wydatki	
w	wysokości	6.026	zł,	200	zł	na	utrzymanie	
zieleni,	a	2.500	zł	na	działalność	kulturalną.

	 Ogółem	 fundusz	 sołecki	 na	
2011	 r.	 dla	 29	 sołectw	 działa-
jących	 na	 terenie	 gminy	 Biała	
wyniesie	314.501	zł.

Miejscowość Data l. uczestn. l. członków

Wilków 11.01. 22 5
Olbrachcice 12.02. 23 5

Gostomia 13.03. 48 5
Józefów 25.01. 26 5
Chrzelice 28.01. 69 6

Radostynia 1.02. 38 5
Laskowiec 3.02. 15 4
Kolnowice 3.02. 70 5

Otoki 4.02. 20 5
Grabina 4.02. 62 5

Miłowice 8.02. 25 5
Śmicz 8.02. 65 5

Wasiłowice 9.02. 18 5
Ligota Bialska 10.02. 34 5

Biała Osiedle nr 1 15.02. 38 7
Nowa Wieś 16.02. 34 5

Prężyna 17.02. 24 6
Mokra 18.02. 22 5

Łącznik 18.02. 79 6
Dębina 18.02. 15 4

Brzeźnica 22.02. 21 5
Górka Prudn. 22.02. 9 4

Frącki 22.02. 16 5
Pogórze 22.02. 44 6
Krobusz 23.02. 37 5

Browiniec Polski 24.02. 20 5
Solec 24.02. 18 5

Rostkowice 25.02. 26 5
Biała Osiedle nr 2 1.03. 32 7

Czartowice 4.03. 11 5 
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„Nie	umiera	ten,	kto	trwa	w	pamięci	żywych”
Podziękowania
		 Rodzinie,	 przyjaciołom,	 sąsiadom,	 znajomym	 delegacjom	
i	wszystkim,	którzy	w	tak	bolesnych	chwilach	dzielili	z	nami	smu-
tek	i	żal,	okazali	wiele	serca,	życzliwości	i	współczucia	oraz	uczest-
niczyli	we	mszy	św.	i	ceremonii	pogrzebowej

śp.	JÓZEFA	JANOSZEK
		 serdeczne	podziękowania	składają

żona, córki i synowie z rodzinami
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Anna Myszyńska

	 Jakoś	 nie	 doł	 se	 inaczyj,przidzie	
marzec	 to	 se	 spominoł	 jak	 to	 boło	 po	
rusach,choć	to	już	66	lołt	temu.
	 Zani	 chopi	 prziśli	 dudom	 po	 tyj	
łokropnyj	wojnie,	kobiety	musiały	samy	
se	 radzić.	 Drabko	 musiały	 se	 dopaso-
wać	 do	 nowyj	 rzeczywistości,	 bo	 życie	
musiało	iść	dali.	Nołwiałcyj	to	ślązaczki	
musiały	 zmiynic	 swoja	 mowa,	 ze	 ślą-
skyj	na	polskom,jak	czabyło	isć	do	skle-
pu,abo	 coś	 napisać.	 Choć	 to	 życie	 boło	
wtedy	 dojś	 czołrny,	 to	 jednak	 połrał	
takich	 jasnych	 promieni	 ech	 loł	 wołs	
na	 tyn	 tejma	 wybrała.	 np	 mojoł	 znajo-
moł	boła	dojś	ruboł	i	nie	mogła	kupić	na	
siebie	 wiałkszyjch	 reform,	 i	 tak	 szła	 w	
Pruniku	łod	sklepu	do	sklepu,	 łotwarła	
dwiyrza,	 wrajźiyła	 jyno	 gował	 rajn	 i	
zawołała:	mołcie	szyroky	szlipry!	To	my	
komradki	 na	 tyjch	 zakupach	 wolały	 se	
do	niej	nie	prziznawć.
	 Doma	 foter	 se	 piyrwyj	 pyjtali,	 kaj	
jest	moja	czołpka,	in	der	sztuby	auf	dem	
szrank,	a	potyj,	w	izbie	na	szranku.	 	W	
Gliwicach	 w	 jednyj	 łoknie	 wisiało	 taky	
ogłoszeniy:	 	 ,,	 Tu	 prasuje	 se	 tonio	 kra-

gliki	 i	 męskie	 przodki	 na	 sztywno”.	
Kragliki	 to	 były	 ty	 bioły,	 sztajfny	 koł-
nierzyki	 co	 piyrwyj	 chopi	 nojśyli,	 a	 ty	
męskie	przodki	to	były	po	śląsku	forym-
gly	 (z	 niem.	 Forhemd),	 czyli	 żabot.	
Kobieta	co	tał	kartka	do	swojygo	łokna	
powiejsiyła	 nie	 rozumiała,	 czamu	 se	
tela	ludzi	gromadzi	przed	tyj	łoknał	i	se	
śmiejom	 z	 tego	 ogłoszynia.	 Bo	 powie-
dzieć	cojś	ze	śląskiego	na	polski	to	było	
ajnfach,	ale	napisać,	 to	 już	było	gorzyj.	
Zajś	u	jednygo	dołchtora	wisiała	kartka	
na	dwieżach	kaj	pisało:	,,Proszę	podłogi	
nie	 zaniescać,”zamiast	 niezanieczy-
ścić.	 A	 to	 genał	 znaczyło,	 nie	 naszczać	
na	 dyly.	 I	 jak	 se	 z	 takiego	 napisu	 nie-
śmiołć.	
	 Zajś	 jedna	 familijoł	 mieszkała	
przed	wojną	nad	policajrewira,	a	u	nich	
pod	 łokna	 na	 piyrszyj	 sztoku	 boł	 hołk,	
kaj	 szandary	 wdycki	 wywieszali	 dugoł	
hakenkrojcfanał.	Po	wojnie	w	tyj	miesz-
kaniu	łostała	jyno	jedna	cera	tych	ludzi,	
bo	 wszyscy	 pouciekali	 przed	 rusoma.	
Wiecie,	 iż	 mieć	 takoł	 fanał	 doma,	 było	
gyferlich,	to	ta	kobieta	joł	fest	posfijała	

Kobiety po 
wojnie 

i	skryła	za	szrank	w	izbie.	Jak	po	wojnie	
nastała	milicyjoł	zajś	tał	zrobjyli	poste-
runek.	Przed	jakiś	świałtał	państwowyj	
klupie	 chtoś	 do	 dwierzyj	 kobiety,	 stoł	
milicjant	 i	 padoł:	 słyszałech,	 iż	 u	 wołs	
moł	być	jakołś	dugoł	hitlerfana.	Kobieta	
zrobjyła	 se	 bladoł	 ze	 strachu,	 myjśli	
krajzowały	 ji	 w	 gowie,	 iż	 zarołz	 z	 toł	
fanoł	wylanduje	do	haresztu,a	tu	słyszy,	
my	joł	potrzebujymy,	bo	jutro	muszymy	
f lagować	 a	 momy	 jyno	 takoł	 krótkoł.	
Co,	 wywiejsicie	 takoł	 fanał	 z	 haken-
krojcał?	 niedowierzała	 kobieta.	 Pieru-
nie,	wyprujymy	to	z	poszczotka	i	banie	
całoł	czerwijonoł.	Ach	tak	–	spamiałtała	
se	 kobieta	 –	 to	 joł	 woł	 	 prziniesał,	 ale	
mujsicie	 mi	 joł	 zajś	 nazołt	 dać,	 bo	 tyn	
sztof	 banie	 mi	 potrzebnyj	 na	 klejdziki	
loł	dzieci.	Świerzo	upieczonyj	milicjant	
richtig	f lagał	prziniys	nazołt.	Za	połrał	
dni	 już	 czerwijone	 klejdziki,	 fajnie	
wysztikowany	na	lajbiku	kobieta	przed-
ołwała	 na	 wolnyj	 handlu.Szkoda	 iż	 nie	
wiymy,czy	 aby	 reklama	 do	 tego	 gysze-
ftu	boła	napisanoł	czysto	po	polsku,czy	
wizerunek	 własny	 Polakow	 już	 wtedy	
boł	festy	połonaczony.Sama	jeździyłach	
trzi	lata	po	wojnie	do	Katowic	na	wolnyj	
handel	i	nie	jedno	ech	tał	widziała,	kupić	
tał	szło	prawie	wszystko,	a	kobiety	zoł-
wizoł	 umioł	 z	 niczego	 coś	 fajnygo	 zro-
bić.	Rołs	se	trzech	kamratów	chwołlyło	
tak:	moja	kobieta	se	z	bele	czygo	uszyje	
fajnoł	 bluzał,	 a	 moja	 –	 padoł	 drugi	 –	
umie	prawie	z	niczego	uwarzyć	łobiołd.	
To	jeszcze	jest	nic	–	padoł	trzeci	–	moja	
Krista	umie	z	niczygo	zrobić	doma	taky	
larmo,	że	muszał	wylyjść	z	hałpy.

Dary dla 
szpitala

	 Od	 ponad	 dziesięciu	 miesięcy	
nie	 podawaliśmy	 z	 przyczyn	 od	 nas	
niezależnych	informacji	o	darach	skła-
danych	 przez	 mieszkańców	 i	byłych	
pacjentów	na	rzecz	bialskiego	szpitala.
	 Dlatego	 w	 tym	 wydaniu	 gazety	
podajemy	 informację	 o	 darach	 złożo-
nych	 w	 okresie	 od	 wiosny	 2010	 r.	 do	
końca	lutego	2011	r.

	 W	 tym	 okresie	 dary	 dla	 bialskiego	
szpitala	złożyli:
Czesław	 Husak	 z	 Prudnika	 –	 rabarbar	 i	
porzeczki	 •	 Krzysztof	 Hoinko	 z	 Prężyny	
–	 słonina	 •	 Tomasz	 Trenczek	 z	 Białej	 –	
sałata	i	koper	•	Emil	Schirmeisen	z	Białej	
–	sałata	•	Franciszek	Nowotny	z	Pogórza	–	
jajka	•	Rada	Parafialna	z	Białej	–	ciasto	na	
uroczystość	ku	czci	patrona	chorych	św.	
Kamila	•	Piotr	Apostel	z	Otok	–	wykonał	
nieodpłatnie	prace	naprawcze	przy	urzą-
dzeniach	elektrycznych	•	Edward	Puchała	
z	 Miłowic	 –	 porzeczki	 •	 Krystian	 Rak	 z	
Białej	–	sałata	•	Jan	Lichwa	z	Pakosławic	
–	ogórki	•	Małgorzata	Wolasz	z	Józefowa	
–	smalec	•	Krystyna	Wacław	z	Nowej	Wsi	
–	 pościel	 •	 Urszula	 Lisoń	 z	 Rzymkowic	
–	 pościel,	 p.Szuster	 ze	 Śmicza	 ziemniaki	
i	 jajka	•	Dwie	osoby	złożyły	dary	anoni-
mowo	(jajka	i	cebula).
 Wszystkim darczyńcom za złożone 
dary serdeczne podziękowania składa 
Dyrekcja Szpitala.

Strażackie zebrania

	 Trwa	 kampania	 sprawozdaw-
czo	 –	 wyborcza	 w	 jednostkach	
ochotniczych	straży	pożarnych.	4	
marca	 w	 Sali	 Gminnego	 Centrum	
Kultury	 w	Białej	 strażacy	 podsu-
mowali	 miniony	 rok	 oraz	 wybrali	
władze	OSP	na	kolejną	kadencję.

	 Bialska	OSP	liczy	30	strażaków,	w	tym	
21	członków	czynnych.	W	ich	szeregach	jest	
5	pań.	W	2010	r.	bialscy	strażacy	uczestni-
czyli	w	86	akcjach,	w	tym	w	11	pożarach.	
Miniony	 rok	 obfitował	 w	 wiele	 znaczą-
cych	 wydarzeń.	 Strażacy	 z	 Białej	 otrzy-
mali	 samochód	 bojowy	 przekazany	 przez	
Komendę	 Powiatową	 PSP	 w	 Prudniku.	
Uroczyście	 obchodzono	 tradycyjny	 Dzień	
Strażaka	i	120	-lecie	jednostki.
	 Na	 początku	 zebrania	 strażacy	 minutą	
ciszy	 uczcili	 zmarłego	 miesiąc	 temu	 dłu-
goletniego	 strażaka,	 prezesa	 Zarządu	 OSP	
Henryka	 Spyry.	 O	 bilansie	 jego	 dokonań	
mówił	 między	 innymi	 obecny	 na	 zebraniu	
burmistrz	Białej	Arnold	Hindera.	Zebrani	po	
wysłuchaniu	sprawozdań	z	działalności	OSP	
za	2010	r.	i	sprawozdania	komisji	rewizyjnej	
udzielili	absolutorium	zarządowi	za	miniony	
okres.	W	wyborach	tajnych	wybrano	pięcio-

osobowy	Zarząd	OSP.	W	jego	skład	weszli:	
Daniel	Spyra	(prezes),	Olaf	Scholz	(wicepre-
zes),	Norbert	Otte	(naczelnik	i	wiceprezes),	
Damian	Fojcik	(skarbnik	i	z-ca	naczelnika)	
Artur	Sztechmiler	(sekretarz).
	 Wybrano	również	trzyosobową	komisję	
rewizyjną,	 której	 przewodniczącą	 została	
Krystyna	 Grabarska.	 W	 skład	 Zarządu	
Miejsko	–	Gminnego	OSP	wybrani	zostali:	
Daniel	Spyra	i	Olaf	Scholz,	a	delegatami	na	
zjazd	gminny	Norbert	Otte	i	Damian	Fojcik.
	 Zebrani	w	głosowaniu	przyjęli	plan	pracy	
na	 2011	 r.	 i	 plan	 wydatków	 finansowych.	
Zatwierdzono	 stawkę	 składki	 członkow-
skiej	w	wysokości	40	zł	na	rok.	Powierzenie	
funkcji	prezesa	Zarządu	bialskiej	OSP	Danie-
lowi	Spyrze	nie	było	przypadkowe.	Było	ono	
wyrazem	 uznania	 miejscowych	 strażaków	
dla	zasług	będących	udziałem	zmarłego	mie-
siąc	 temu	 jego	 ojca	 Henryka,	 długoletniego	
prezesa	i	działacza	Związku	OSP.	Tym	trud-
niejsze	zadanie	czeka	nowego	prezesa,	przez	
długi	czas	 jeszcze	będzie	on	oceniany	przez	
pryzmat	 dokonań	 poprzednika	 na	 tym	 sta-
nowisku,	ale	ten	wybór	jest	wyrazem	zaufa-
nia	i	wiary,	że	tym	trudnym	zadaniom	spro-
sta,	 a	 strażacy	 pod	 jego	 kierunkiem	 będą	
nadal	należeli	do	najlepszych	w	powiecie.

Rolników zalewa woda
	 Już	kolejny	rok	woda	desz-
czowa	oraz	ta	z	roztopów	śniegu	
powoduje	 systematyczne	 zale-
wanie	 pól	 rolników	 w	 miejsco-
wościach	 niżej	 położonych	 na	
terenie	bialskiej	gminy.	Dotyczy	
to	zwłaszcza	jej	północnych	bar-
dziej	 podmokłych	 terenów.	 Po-
woduje	to	zniszczenia	upraw	na	
tych	obszarach.

	 za zalewanie pól rolników po części 
winę ponoszą sami właściciele gospo-
darstw rolnych. Wiele lat suchych, 
pozbawionych większych opadów spra-
wiło, że wielu rolników zaorywało rowy 
przydrożne te biegnące wzdłuż dróg 
transportu rolnego. Poza tym ze względu 
na brak środków zakres prac melioracyj-
nych – czyszczenia rowów, ich udrażnia-
nia i wymiany drenarki był ograniczony. 
To wszystko złożyło się na to, że obec-
nie mamy częste przypadki podtapia-
nia pól uprawnych przez nadmiar wody, 
która na polach tworzy liczne rozle-
wiska. Inna sprawa – to konieczność 
kompleksowego oczyszczania rowów 
odprowadzających nadmiar wody do 
potoków i rzek. cząstkowe prace w tym 
zakresie nie przyniosą praktycznie żad-
nej poprawy. Poza tym część rolników 
zaorała niektóre odcinki łąk położone 
na terenach podmokłych i efekty tych 
działań są widoczne. 
 Na takie zamierzenia niestety brak 
środków finansowych w kasie Miejsko 
– Gminnej Spółki Wodnej w Białej, o 
czym mogliśmy się przekonać na Wal-
nym zgromadzeniu członków w lutym 
br. Działalność bialskiej Spółki Wodnej 
finansowana jest w całości ze składek 
członków. A te są różne w poszczegól-
nych miejscowościach gminy. Trudno 
mówić o wykonaniu jakichkolwiek prac 

na przykład w Wilkowie, Wasiłowi-
cach, Browińcu czy Solcu gdzie wyso-
kość wszystkich składek nie przekra-
cza w każdej z tych miejscowości kwoty 
500 zł..
 W ubiegłym roku – o czym mówiono 
na Walnym zgromadzeniu człon-
ków  Spółki wysokość składek wyniosła 
100.769 zł, przy czym zaległości w opła-
tach wynoszą 7 proc. tej kwoty. 
 W minionym roku oczyszczono 
rowy w miejscowościach: Brzeźnica 
(32 mb), chrzelice (3.280), czartowice 
(950), Łącznik (2.354), Mokra (620), 
Nowa Wieś (34). Ogiernicze (690), Prę-
żyna (140), Radostynia (850) i Śmicz 
(43).
 Ogółem w okresie roku oczyszczono 
8.993 metrów bieżących rowów.
znacznie mniej urządzeń drenarskich – 
2.692 mb, w tym w: Brzeźnicy (32 mb), 
Grabinie (1.379), Nowej Wsi (344), 
Ogierniczach (30), Otokach (416), Pogó-
rzu (169), Radostyni (183) i w Śmiczu 
(141). Bez znaczącej podwyżki składki 
na Spółkę Wodną nie może być mowy 
o większej poprawie w ym zakresie.
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ŚlubyBeata Wistuba z Kolnowic
i krzysztof Sulikowski  z Górki Prudnickiej 
 – �.03.2011 r. w Białej

Złote Gody
Marianna i Józef Gałka

zam. Biała,  ślub: 18.03.1961 r.
emilia i Franciszek ilczyńscy
zam. Biała,  ślub: 18.03.1961 r.

 8 marca w Sali Gminnego centrum Kultury w Białej odbyły się eliminacje 
na szczeblu gminnym do 56 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięli 
w nim udział uczniowie – laureaci tego konkursu na szczeblu szkolnym ze szkół 
podstawowych w Białej, Łączniku, Grabinie, Śmiczu, Pogórzu i Radostyni oraz 
uczniowie z gimnazjów w Białej i Łączniku, a także zespołu Szkół w Białej. Umie-
jętności recytatorskie oraz wokalne oceniała trzyosobowa komisja w składzie: 
Krzysztof Gorek, Irena Nawalany i Alicja Domańska. 
 W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Michalina Spychała z Białej 
przed Kamilą Szczurek z Łącznika i Kacprem Dwojakiem ze Śmicza. Ponadto 
wyróżnieni zostali: Patryk Sobolewski z Łącznika, Sara Mazur z Białej i Magda-
lena Jacheć ze Śmicza. Nagrodę specjalną jury przyznano w kategorii poezji śpie-
wanej Kacprowi Dwojakowi ze Śmicza.
 W grupie gimnazjalistów pierwsze miejsce zdobyła Justyna Grelich, drugie 
ewelina Niestroj, a trzecie róworzędne Marta Pohl i Andrea Nowak (wszystkie z Białej) 
Ponadto jury przyznało wyróżnienia: Dominice Suchy i Anecie Suchy oraz nagrodę 
specjalną w kategorii poezji śpiewanej dla Aleksandry Babuli (również z Białej).
 W kategorii szkół średnich (zespół Szkół w Białej) pierwsze miejsce przy-
padło Grzegorzowi Drążek, drugie Weronice Klose, a trzecie Agnieszce Mazur. 
Nagroda specjalna jury w kategorii teatr jednego aktora została przyznana Marce-
linie Spychale. Laureaci konkursu recytatorskiego w grupie szkół średnich będą 
reprezentantami gminy Biała na powiatowym szczeblu konkursu recytatorskiego. 
Podziękowania należą się wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów 
do tegorocznej edycji konkursu recytatorskiego.

Laureaci	konkursu	w	kategorii	szkół	podstawowych

Laureaci	konkursu	w	kategorii	gimnazjalnej

Laureaci konkursu w kategorii szkół średnich z opiekunem Anną Radom.

Podziękowanie
 Wszystkim jednostkom straży pożarnej, które 
uczestniczyły w akcji gaszenia pożaru moich zabudo-
wań gospodarczych oraz mieszkańcom Ogiernicza za 
udzieloną pomoc  serdeczne podziękowania składa 

Lidia Kiersztajn

Mniejszościowe zebranieMniejszościowe zebranie

	 W	 spotkaniu	 uczestniczyli	 delegaci	
wybrani	w	dwunastu	kołach	mniejszościo-
wej	organizacji	na	terenie	gminy.	
	 Zebrani	 wysłuchali	 sprawozdań	 Prze-
wodniczącej	 Zarządu,	 Kasjera	 i	 Komisji	
Rewizyjnej,	a	także	planu	pracy	na	lata	2011	
–	 2012.	 Podjęte	 zostały	 uchwały	 w	 spra-
wie	udzielenia	absolutorium	ustępującemu	
zarządowi	 i	 zatwierdzenia	 planu	 pracy	 na	
nową	kadencję.
	 Do	 głosowania	 tajnego	 na	 przewod-
niczącego	 bialskiego	 Gminnego	 Zarządu	
TSKN	 zgłoszona	 została	 kandydatura	
dotychczasowej	 przewodniczącej	 Elżbiety	
Graby,	 która	 została	 wybrana	 na	 kolejną	
kadencję.
	 W	 skład	 zarządu	 gminnego	 weszli	
ponadto	 przedstawiciele	 poszczególnych	
kół	 DFK	 z	 terenu	 gminy	 zgłoszeni	 przez	
delegatów.	Zostali	nimi:	Krzysztof	Glom-
bitza	 (Biała),	 Ewa	 Madaler	 (Brzeźnica),	
Janusz	Siano	(Chrzelice),	Ewelina	Tomala	
(Gostomia),	Jerzy	Thil	(Grabina),	Krzysz-
tof	 Czaja	 (Łącznik),	 Krystyna	 Pierskalla	
(Nowa	Wieś),	Kornelia	Szuster	(Olbrach-
cice),	 Monika	 Helfaier	 (Pogórze),	 Jerzy	
Osiewacz	 (Ligota	 Bialska),	 Klaus	 Bremer	
(Solec)	i	Leonard	Peszel	(Śmicz).

	 W	 tajnym	 głosowaniu	 uzupełniają-
cym	 do	 zarządu	 gminnego	 wybrani	 zostali	
ponadto:	 Robert	 Roden,	 Arnold	 Hindera,	
Maria	 Cibis	 i	 Mirosław	 Lasar.	 Również	
w	 tajnym	 głosowaniu	 wybrano	 trzyoso-
bową	komisję	rewizyjną	w	składzie:	Karina	
Deszczka	–	Grelich,	Iwona	Preusner	i	Marcin	
Haberecht.	 Na	 pierwszym	 inauguracyjnym	
posiedzeniu	Zarządu	Gminnego	DFK	funk-
cje	zastępcy	przewodniczącego	powierzono	
Arnoldowi	Hinderze,	sekretarza	Marii	Cibis,	
a	skarbnika	Krzysztofowi	Glombitzy.	
Delegatami	na	zjazd	Powiatowy	TSKN	zostali:	
Robert	Roden,	Arnold	Hindera,	Janusz	Sto-
larczyk,	Klaus	Bremer,	Maria	Cibis,	Elżbieta	
Graba,	Leonard	Peszel,	Krystyna	Pierskalla,	
Ewa	 Madaler,	 Lidia	 Cziomer,	 Karina	 Gre-
lich	–	Deszczka,	Waldemar	Weiss,	Krzysztof	
Glombitza	i	Emilia	Przibilla.	
	 Delegatami	na	zjazd	wojewódzki	TSKN	
zostali	 wybrani:	 Janusz	 Siano,	 Elżbieta	
Graba,	 Arnold	 Hindera,	 Robert	 Roden,	
Maria	Cibis,	Marcin	Haberecht	i	Waldemar	
Weiss.	W	dyskusji	delegaci	poruszyli	zagad-
nienia	 związane	 z	 działalnością	 mniejszo-
ściowej	organizacji,	w	tym	sprawy	dotyczące	
spisu	powszechnego.

	 Dobiegła	końca	kampania	sprawozdawczo	–	wyborcza	
w	kołach	DFK	na	terenie	bialskiej	gminy.	18	marca	odbyło	się	
gminne	 zebranie	 sprawozdawczo	 –	 wyborcze	Towarzystwa	
Społeczno	–	Kulturalnego	Niemców	na	Śląsku	Opolskim.	

E.Malik
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Złote Gody
Marianna i Józef Gałka

zam. Biała,  ślub: 18.03.1961 r.
emilia i Franciszek ilczyńscy
zam. Biała,  ślub: 18.03.1961 r.

Ja w przedszkolu, a mama w pracy
	 To	tytuł	unijnego	projektu	„Wspólny	rozwój”	realizowa-
nego	przez	przedszkola	w	gminie	Biała,	fi	nansowanego	ze	
środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	w	ramach	
Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	2007	–	2013.

 celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie nierów-
ności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt skierowany jest 
do dzieci w wieku 3-5 lat. Jego głównym celem jest zwiększenie uczestnictwa dzieci 
w tym wieku poprzez realizację celów szczegółowych jak wydłużenie czasu pracy 
przedszkoli i ich oddziałów oraz wprowadzenie dodatkowych zajęć. Program 
o którym mowa realizowany jest w kolejnym roku szkolnym. zapoczątkowany 
został we wrześniu 2009 r. i potrwa do czerwca 2011 r.

Przedszkole	w	Gostomi
 Wydłużony został czas pracy przedszkola o dwie godziny. Dzięki temu jedna 
matka przedszkolaka mogła podjąć pracę zawodową. Prowadzone są zajęcia rozwo-
jowe dzieci z rytmiki i ćwiczenia ekologiczne oraz zajęcia plastyko techniczne. 
zakupiony został odpowiedni sprzęt do prowadzenia tych zajęć. Jak informuje 
dyrektor przedszkola Irena Kocik część zestawów do ćwiczeń została zamówiona 
dodatkowo. 

Przedszkole	w	Pogórzu
 Wydłużony został o jedną godzinę czas pracy przedszkola i punktu filialnego 
w Brzeźnicy. Programem objętych jest 21 dzieci w Pogórzu i 13 w Brzeźnicy. Prowa-
dzone są zajęcia umuzykalniające obejmujące rytmikę i logo rytmikę. Ćwiczenia 
mowy prowadzi logopeda. Prowadzone były również zajęcia plastyczne i ruchowe 
z elementami gimnastyki korekcyjnej. zajęcia plastyczne prowadzi nauczycielka 
Renata Jasik, ruchowe – Stanisława Bieniek, logorytmiczne Magdalena Marska 
– Gołyś, a z rytmiki Teresa Pientka. Dyrektor zespołu szkolno przedszkolnego w 
Pogórzu Beata Wróblewska planuje zorganizowanie prezentacji multimedialnej 
podsumowującej realizację wszystkich zadań w ramach projektu, na którą zapro-
szeni zostaną rodzice przedszkolaków.

Przedszkole	w	Łączniku
 W programie bierze udział 44 przedszkolaków w Łączniku i 16 w oddziale 
w  chrzelicach. W ramach zajęć sportowo – ruchowych z wykorzystaniem sprzętu 
prowadzone są zajęcia dodatkowe poprawiające sprawność fizyczno – ruchową 
dzieci, Prowadzone są również zajęcia muzyczno – taneczne. W ramach dodat-
kowych zajęć dzieci uczą się nowych piosenek, tańców i gry na instrumentach 
muzycznych.

Przedszkole	w	Ligocie	Bialskiej
 Wydłużony został w ramach projektu czas pracy przedszkola o dwie godziny 
dziennie. Prowadzone są w ramach dodatkowych godzin zajęcia z logopedii, służą 
temu również zajęcia przy muzyce. Dzieci uczą się nowych piosenek, gry na instru-
mentach. Prowadzone są zajęcia z zakresu ekologii. Dzieci bardzo polubiły – mówi 
dyrektor przedszkola Joanna Jędrzejczyk – układanki z plastikowych klocków. A 
nie są one tanie i gdyby nie finansowe środki w ramach programu dla przedszko-
laków ich zakup byłby zbyt kosztowny dla przedszkoli w ramach posiadanych 
środków własnych.  

 W kolejnym  wydaniu gazety przedstawimy realizację przedszkolnych i szkol-
nych programów finansowanych ze środków unijnych w pozostałych przedszko-
lach i szkołach podstawowych na terenie gminy.    (n)

Przedszkolaki	w	Łączniku

Przedszkolaki	w	Gostomi

Przedszkolaki	w	Ligocie	Bialskiej

Przedszkolaki	w	Pogórzu

Trzecioklasiści	na	ekologicznej	wycieczce.

Ekologiczna wycieczka
 W jeden z cieplejszych marcowych dni na zajęciach ekologicznych spotka-
liśmy uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Łączniku. Uczniowie powie-
dzieli nam o zagrożeniach ekologicznych, na podstawie tego co zobaczyli w 
czasie zajęć. Mówili między innymi o zaśmiecaniu środowiska, wyrzucaniu 
odpadów w miejscach niedozwolonych itp. Zajęcia te – mówi wychowaw-
czyni klasy Leokadia Badura - realizowane są przy wsparciu unijnym w ramach 
programu pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 
I – III szkół podstawowych”.

Mniejszościowe zebranie
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Zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej?
Przyjdź do nas - warto!

Zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej?

ZASADY REKRUTACJI
w	Liceum	Ogólnokształcącym	w	Białej,	Technikum	w	Białej	–	technik	ochrony	środowiska,	Zasadniczej	Szkole	Zawodowej	w	Białej-	klasa	wielozawodowa	na	rok	szkolny	2011/2012

1. Składanie	podań	przez	kandydatów	do	szkół	ponadgimnazjalnych. od 23  maja do 10 czerwca 2011 r.

2. Możliwość	zmiany	decyzji	kandydata	o	wyborze	i	przeniesieniu	podania	do	innej	szkoły. od 15 czerwca do 17 czerwca 2011 r.

3. Składanie	przez	kandydatów	do	wybranej	szkoły	kopii	świadectwa	ukończenia	szkoły,	kopii	zaświadczenia	
o	wyniku	egzaminu	gimnazjalnego	oraz	innych	wymaganych	dokumentów. od 22 czerwca do 28 czerwca 2011 r.

4. Ogłoszenie	list	kandydatów	zakwalifikowanych	do	szkół	ponadgimnazjalnych. 30 czerwca 2011 r. do godz.12.00

5. Potwierdzenie	woli		podjęcia	nauki	w	danej	szkole	oraz	dostarczenie	oryginałów	dokumentów. 30 czerwca 2011 r. (od godz. 12.00)
do 4 lipca  2011 r. (do godz. 15.00)

7. Ogłoszenie	list	uczniów	przyjętych	do	poszczególnych	szkół	i	podanie	informacji	o	wolnych	miejscach.  5 lipca 2011 r. do godz.12.00

• kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
do Liceum Ogólnokształcącego w Białej - podanie, 2 fotografie, kartę 
zdrowia,
do Technikum w Białej - podanie, 2 fotografie, kartę zdrowia, kopię zaświad-
czenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 
w określonym zawodzie,
do zasadniczej Szkoły zawodowej w Białej - podanie, 2 fotografie, kartę 
zdrowia, kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do kształcenia w określonym zawodzie, oświadczenie pracodawcy 
o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu.

 W terminie od 22 do 28 czerwca 2011r. kandydat do szkoły do podania o 
przyjęcie dołącza: - kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświad-
czenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora 
gimnazjum, które kandydat ukończył.

• o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum ogólnokształcącego 
w Białej, Technikum w Białej i zasadniczej Szkoły zawodowej w Białej 
decydują kryteria:
- wybrane przez szkołę zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, 

a)

b)

c)

OFERTA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ w BIAŁEJ – od 1 września 2011 r.!
LiceUM oGÓLnokSzTAłcĄce – proponujemy każdemu uczniowi 
kształcenie kilku przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Będą  to: j. angielski 
i j. niemiecki oraz 2-3 przedmioty wybrane przez ucznia, np. matematyka, 
biologia, historia, wos, informatyka  itp.
TecHnikUM - o czteroletnim cyklu kształcenia. W ofercie naszej propo-
nujemy kształcenie w  zawodzie, który cieszy się bardzo dużym zaintereso-
waniem młodzieży: technik ochrony środowiska. 
zASADniczA SzkołA zAWoDoWA – kLASA WieLozAWoDoWA
- o dwuletnim lub trzyletnim cyklu kształcenia w różnych zawodach, 
w której zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego odbywają się 
na terenie szkoły, zajęcia w ramach kształcenia zawodowego odbywają się 
na kilkutygodniowych kursach organizowanych przez centra Kształcenia 
Praktycznego lub inne jednostki, zaś praktyczna nauka zawodu odbywa się 
u pracodawców.

ZAPEWNIAMY:
OPIeKĘ I POczUcIe BezPIeczeŃSTWA, 
WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PeDAGOGIczNĄ,
POMOc PeDAGOGIczNĄ I MATeRIALNĄ,
RÓŻNORODNOŚĆ KÓŁ zAINTeReSOWAŃ  
(BIOLOGICZNE,	MATEMATYCZNE	HISTORYCZNE,	INFORMATYCZNE,	SKS),
SzKOŁĘ WOLNĄ OD AGReSJI I NARKOTYKÓW,
SzKOŁĘ PRzYJAzNĄ DLA UczNIA,
JeSTeŚMY OTWARcI NA POTRzeBY UczNIÓW z RÓŻNYMI 
DYSFUNKcJAMI
NAUKĘ JĘzYKA NIeMIecKIeGO MNIeJSzOŚcI NARODOWeJ
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2.

3.
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 Nasza	szkoła	posiada	bardzo	dobrą	bazę	dydaktyczną,	w	tym:
• 2 pracownie informatyczne, nowoczesną pracownię chemiczną, bardzo 
dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, wyposażone w zestawy telewi-
zyjne, DVD, odtwarzacze cD, projektory, magnetofony • pracownie kompute-
rowe z ostępem do internetu • hotspot • centrum multimedialne • skomputery-
zowaną bibliotekę • dobrą bazę sportową (sala gimnastyczna, kompleks boisk 
sportowych, siłownia).
Szkoła:
• współpracuje z Gimnazjum w Hanowerze – prowadzi międzynarodową 
wymianę klas,
• szczyci się osiągnięciami w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach 
a także turniejach sportowych,
współpracuje z uczelniami wyższymi (m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika 
Opolska, Wyższa Szkoła zawodowa w  Nysie),
• bierze udział w projekcie „PARTNeRzY W NAUce”, który umożliwia 
uczniom rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie braków poprzez udział w 
zajęciach pozalekcyjnych,
• uzyskuje 100% zdawalność egzaminów maturalnych i bardzo wysokie wyniki 
tych egzaminów

 Większość naszych absolwentów z powodzeniem uzyskuje 
indeks uczelni wyższych na renomowanych kierunkach.

z których oceny będą przeliczane na punkty i inne osiągnięcia ucznia, wymie-
niane w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie 
rekrutacji,
- liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech 
wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia,
liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzo-
nego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

- Przyjmuje się następujące zajęcia edukacyjne, dla poszczególnych klas, z któ-
rych oceny będą  przeliczane na punkty:

A. klasa I LO: j. obcy , matematyka, informatyka
B. klasa I T –technik ochrony środowiska: j. obcy , matematyka, biologia,
c. klasa I W (wielozawodowa): j. obcy, informatyka, wiedza o społeczeństwie 

 W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w szkole zasto-
sowany będzie elektroniczny system naboru .Kandydaci do szkół będą 
mogli zapoznać się z ofertą szkoły na stronie:

https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

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

Tak nasi uczniowie pędzą do szkoły - dlaczego? 
Bo nie mogą bez niej żyć :)
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Japońskie sztuki walki na Ziemi Prudnickiej
Ciąg dalszy historii działalności w zakresie japońskiej sztuki walki jujitsu na ziemi prudnickiej rozpoczyna się na początku lat 50.XX 

wieku w Chrzelicach. Pierwszą część historii zamieściliśmy wydaniu nr 1(198) Panoramy Bialskiej w styczniu 2011 r.

Kolejne	działania
 Następny 2009 rok to także praco-
wity okres dla członków centrum. 
Kilka pokazów, (m.in. w Korfantowie, 
Bielsku-Białej, Opolu i Kujawach), 
prelekcje dla gości i grup studyjnych 
z innych województw oraz udział 
w krajowych (Andrychów, Wrocław, 
Białystok) i zagranicznych wojażach 
(Duselldorf, Wiedeń, Milano, Buda-
peszt). Śladem tych wydarzeń były 
reportaże w lokalnej jak i ogólnopol-
skiej prasie. W październiku w chrze-
lickim dojo odbyło się po raz pierwszy 
specjalne gasshuku dla instruktorów 
centrum w systemie Shinyo Shinden 
ryu yawara (prawdziwy przekaz ducha 
wierzby). Początek 2010 roku to nowe 
emocje dla ćwiczących, ponieważ 
w sobotę 30 stycznia w chrzelickim 
dojo odbyła się uroczysta ceremonia 
wręczenia certyfikatów na wyższe 
stopnie kyu i dan w systemach Nihon 

jujutsu i Goshin jujutsu. Nomino-
wane z ramienia centrum zostały 
34 osoby (studenci, instruktorzy) 
z Anglii (Londyn), Andrychowa, 
chrzelic, Jastrzębia, Kędzierzyna 
Koźla, Ligoty Prószkowskiej, Łambi-
nowic, Łąki Prudnickiej, Mosznej, 
Niemiec (Prien am chiemsee), Opola, 
Prudnika, Wawrzyńcowic, Wrocławia 
i Żywca. chrzelice godnie reprezento-
wali – Michał Ofiera (4 kyu) i Arka-
diusz Bieniek (5 kyu). W kolejnych 
miesiącach odbyły się duże seminaria 
szkoleniowe we Wrocławiu, Łodzi 
i Białymstoku.
 Innym przykładem interesu-
jących działań to utworzenie przy 
centrum w 2007 roku pierwszego w 
kraju Ośrodka Szkolenia Monocykli-
stów ICHIRINSHA (jedno koło). To 
pierwszy w Polsce ośrodek o takim 
profilu i zarazem nowatorska próba 
zainicjowania działań skierowanych 
w stronę osób zainteresowanych jazdą 
na jednokołowych rowerach, np. jako 
jedną z dyscyplin rekreacji ruchowej 
(monocykling, unicykling). Pomimo 
uprawiania w ośrodku innej dyscypliny 
możemy tu znaleźć wspólne akcenty, 
związane m.in. z Japonią i sztukami 
walki (mocowanie na monocyklach 
oraz trening równowagi). Pamię-
tajmy, że w 1989 roku w Japonii mono-
cykle wprowadzono jako dodatkowe 
obowiązkowe zajęcia do ponad 90% 
szkół. Wspólnym akcentem są także 

treningi w chrze-
lickim dojo dzieci 
i młodzieży zwią-
zanej z monocy-
klami. Różne formy 
ruchowe, ćwiczenia 
i zabawy uzupeł-
niają ich trening 
na monocyklach, 
zapewniając im 
prawidłowy rozwój. 
chrzelickie dojo jest 
otwarte dla wszyst-
kich chętnych, 
zarówno kobiet 
i mężczyzn, nieza-
leżnie od wieku. Dla 
tych co chcą poznać 
elementy samo-
obrony, zagłębić się 
w arkana japoń-
skich sztuk walki, 

jak i dla tych, co chcą poćwiczyć dla 
zdrowia czy też miło spędzić czas 
w towarzystwie przyjaciół. Wszyst-
kich zainteresowanych odsyłam na 
wirtualne strony naszego centrum 
www.kobudo.pl. Nie sposób w tak 
krótkim artykule przedstawić historię 
kilkudziesięciu lat rozwoju jujutsu w 
naszym regionie, jak i dwadzieścia 
dwa lata historii centrum, gdyż na 
całość złożyło się jeszcze wiele innych 
działań i sytuacji, związanych nie 
tylko ze środowiskiem sztuk walki w 
Polsce. Ważnym elementem działal-
ności centrum jest współpraca m.in. 
z Wydziałem Wychowania Fizycz-
nego i Fizjoterapii przy Politechnice 
Opolskiej. centrum posiada wykwa-
lifikowana kadrę instruktorów rekre-
acji i sportu, a ponadto jako jedyne na 
międzynarodowej arenie skupia grupę 
kilkunastu instruktorów i asystentów 
posiadających stopnie mistrzowskie  
w elitarnym systemie Yawara.
 Na przełomie lat 1988 – 2010 przed-
stawiciele centrum demonstrowali 
swoje umiejętności w kilkudziesięciu 
dużych pokazach oraz brali udział w 
ponad stu seminariach szkoleniowych 
w kraju i za granicą. centrum zorgani-
zowało także wiele szkoleń i prelekcji na 
których demonstrowano i omawiano 
techniki różnych japońskich systemów 
jujutsu oraz przedstawiano historię 
japońskiego bujutsu. Podsumowując 
ten okres kilkudziesięciu lat można 
założyć, iż chrzelice odegrały niebaga-
telną rolę w rozwoju japońskich sztuk 
walki nie tylko w skali powiatu, ale 
całego kraju. chociaż nie można tego 

oczywiście odnieść do całości sztuk 
walki na mapie ośrodków i sekcji w 
kraju, to jednak pionierskie działania 
w chrzelicach mają wielkie znaczenie 
w rozwoju tradycyjnych form jujutsu, 
czyli Nihon Jujutsu i Koryu Jujutsu, 
głównie jednak yawara. Mam wielką 
nadzieję, że kolejne lata potwierdzą 
tę tezę, a wielu z dzisiejszych uczniów, 
studentów i instruktorów centrum 
KOBUDO KeNKYUKAI podejmie 
w przyszłości trud kontynuowania tej 
tradycji. Eryk Murlowski

SłoWniczek:
Bujutsu	(jap.	bu	-	wojna,	wojenny,	wojskowy;	jutsu	-	umie-
jętność,	 sztuka),	 także	 bugei	 (bu	 -	 wojenny,	 gei	 –	 metoda	
dokonanie),	 określenie	 tradycyjnych	 japońskich	 sztuk	
walki.	Jest	to	bardzo	szeroki	termin,	obejmujący	praktycznie	
wszystkie	umiejętności	praktyczne,	związane	z	wykształce-
niem	wojskowym	dawnych	japońskich	wojowników.
Dojo	–	(jap.)	miejsce	gdzie	praktykuje	się	sztuki	walki
Eskrima	 -	 Filipińska	 sztuka	 walki;	 najczęściej	 znana	
z	form	walki	dwoma	krótkimi	pałkami	(kijami)
Gasshuku	-	(jap.)	seminarium	szkoleniowe,	staż	
Jujutsu	–	często	jujitsu,	 jiu-jitsu	-	 łagodna	sztuka)	jeden	
z	najstarszych	japońskich	systemów	walki.	W	wersji	ory-
ginalnej	 poza	 Japonią	 prawie	 nie	 spotykana.	 Określenie	
jujutsu	 (łagodna	sztuka)	pojawia	 się	w	XVI	wieku,	choć	
sztuka	 ta	 istniała	 już	 wiele	 wieków	 wcześniej.	 Historia	
początków	 powstania	 jujutsu	 nadal	 jest	 tematem	 wielu	
dyskusji	historyków	japońskich.	Ze	starych	szkół	 jujutsu	
wywodzi	się	wiele	współczesnych	systemów	walki	takich	
jak	 Judo,	Aikido,	Hapkido	oraz	popularne	 Jujitsu	Brazy-
lijskie.	Techniki	 jujutsu	wykorzystywane	obecnie	są	pra-
wie	w	każdym	systemie	walki.	Dzisiaj	nowoczesne	jujutsu	
(tzw.	Modern	jujutsu)	bardzo	często	przystosowane	jest	dla	
potrzeb	policji,	wojska	czy	też	realnej	samoobrony.	Przez	
większość	 specjalistów	 uznawana	 za	 drugą	 (po	 modern	
combat)	pod	względem	skuteczności	sztukę	walki.	
Kendo	(pol.	droga	miecza)	-	sztuka	walki	wywodząca	się	
z	szermierki	japońskich	samurajów.	Zasady	walki	oparte	
są	na	kodeksie	bushido.
KOBUDO KENKYUKAI	 –	 (jap).	 dosłownie:	 „stowarzy-
szenie	do	badań	studiów	dawnych	systemów	walki”
Nihon Jujutsu	 (jap.	 Japońskie	 jujutsu)	 –	 Koryu	 (jap.	
Ko	–	stare;	ryu	–	system,	szkoła)	stare	szkoły	jujutsu
Yawara -	(jap.	sztuka	miękkości,	łagodności),	pierwowzór	
nazwy	jujutsu;	termin	oznaczający	łagodny,	miękki

Wieści szkolne
W styczniu w zespole Szkół w Białej 
zakończył się pierwszy semestr 
nauki. W tym okresie poprawiła się 
frekwencja na zajęciach, a oceny były 
zadowalające, na przykład w klasie 
pierwszej zasadniczej szkoły zawo-
dowej nie było ani jednego ucznia z 
„jedynką”. Po rocznej przerwie od 
września br. naukę w technikum 
rozpocznie nowa grupa uczniów 
w klasach pierwszych. Otwarty 
zostanie kierunek kształcący tech-
ników ochrony środowiska.
Na terenie bialskiego zespołu 

•

•

Szkół w pierwszej akcji honoro-
wego krwiodawstwa krew oddało 
dwunastu pełnoletnich uczniów i 
trzech nauczycieli. Łącznie oddano 
prawie 10 l. krwi. Kolejna akcja w 
tym zakresie zostanie przeprowa-
dzona ponownie w obecnym roku 
szkolnym. 
Pod koniec stycznia w zespole 
S z k ó ł  o d b y ł o  s i ę  b e z p ł a t n e 
badanie  s tóp uczniów prze-
prowadzone przez Stowarzy-
szenie Protetyki Ortopedycznej 
i Rehabilitacyjnej Ofiar Wypadków w 

•

Korfantowie. Przebadano 67 uczniów. 
Każdy z uczniów otrzymał między 
innymi karty badań z opisem wad 
i wskazań leczniczych. 
W styczniu odbyły się wybory opie-
kuna samorządu uczniowskiego. 
W głosowaniu wzięli udział wszyscy 
uczniowie. Nowym opiekunem 
została nauczycielka biologii, chemii 
i ochrony środowiska Kinga Rektor. 
Samorząd uczniowski ogłosił 
również konkurs dla uczniów na 
logo szkoły.
Już drugi rok szkolny realizowany 

•

•

jest we współpracy z Uniwersytetem 
Śląskim w Katowicach projekt dla 
uczniów pn. „Partnerzy w nauce”. 
W ramach tego projektu zorgani-
zowany został tygodniowy obóz 
naukowy. W ramach zadań wynika-
jących z projektu bialski zespół Szkół 
otrzymał pomoce naukowe wartości 
kilku tysięcy złotych. Uczniowie 
zasadniczej szkoły zawodowej mogą 
zdobyć uprawnienia, między innymi 
darmowe prawa jazdy, uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych i 
rozpocząć naukę języków obcych.
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KRONIKA POLICYJNA
•	23.02	-	na	trasie	Krobusz	–	Radostynia	43	–	latek	kierował	rowerem	
w	stanie	po	spożyciu	alkoholu.

•	 4.03.	 -	 w	 Mokrej	 57	 –	 letni	 mężczyzna	 kierował	 rowerem
w	stanie	po	spożyciu	alkoholu.

•	W	nocy	z	4	na	5.03.	-	w	Otokach	sprawca	włamał	się	do	budynku	
mieszkalnego	z	którego	skradł	piłę	spalinową	Husqvarna	wartości	
1.000	zł.

•	8.03.	-	w	Ogierniczach	w	wyniku	iskry	z	komina	doszło	do	spalenia	
budynku	gospodarczego.	Straty	wyceniono	na	ok.	250	tys.	zł.

•	10.03.	-	w	Łączniku	17-latek	groził	pozbawieniem	życia	oraz	spo-
wodował	uszkodzenie	ciała	ucznia	miejscowego	gimnazjum.

Odeszli
Rosa	Rudolf	ur.	1939 r. zm. 18.02.2011 r. zam. Łącznik

Teodor	Chowaniec		ur.	1930 r. zm. 19.02.2011 r. zam. Olbrachcice
Maria	Schiwiora	ur.	1919 r. zm. 25.02.2011 r. zam. Prężyna

Jan	Handzik	ur.	1928 r. zm. 27.02.2011 r. zam. Otoki
Helena	Buczman	ur.	1926 r. zm. 28.02.2011 r. m. Pogórze
Aniela	Stygienko	ur.	1927 r. zm. 03.03.2011 r. zam. Biała
Ryszard	Badura	ur.	1937 r. zm. 05.03.2011 r. zam. Solec

Biała najlepsza Zbliża się Narodowy
Spis Powszechny 2011! Na zakończenie halowego sezonu 

piłkarskiego rozegrano turniej o mi-
strzostwo Gminnego zrzeszenia LzS.
W zawodach wystąpiły reprezentacje 
klubów gminy Biała, uczestniczących w 
rozgrywkach związkowych. eliminacje 
rozegrano w dwóch grupach a najlepsi 
awansowali do zmagań półfinałowych. 
Turniej stał na wysokim poziomie i dostar-
czył dużą porcję emocji (część spotkań 
rozstrzygnęło się dopiero w rzutach 
karnych). Ostatecznie mistrzowski tytuł 
przypadł zawodnikom z Białej.

Wyniki eliminacji:
Grupa I

Olbrachcice – Kolnowice  0:3
Olbrachcice – chrzelice    0:1
Kolnowice – chrzelice      1:4

  W	dniach	od	1	kwietnia	do	30	czerwca	2011r.	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej	
zostanie	 przeprowadzony	 Narodowy	 Spis	 Ludności	 i	 Mieszkań.	 Będzie	 to	 pierwszy	 spis	
ludności	realizowany	od	czasu	przystąpienia	naszego	kraju	do	Unii	Europejskiej	i	jednocze-
śnie	pierwszy	przeprowadzany	w	tym	samym	czasie	i	zakresie	we	wszystkich	27	państwach	
UE.	Polska	jako	jedyna	zrealizuje	ten	spis	elektronicznie	tj.	przy	zastosowaniu	wysokoza-
wansowanych	technologii	i	bez	użycia	formularzy	papierowych.
	 	 Celem	 NSP	 2011	 jest	 dostarczenie	 najbardziej	 szczegółowych	 informacji	 o	liczbie	
ludności,	 jej	 terytorialnym,	 rozmieszczeniu,	 strukturze	 demograficzno	 –	 społecznej	
i	zawodowej,	 społeczno	 –	 ekonomicznej,	 charakterystyce	 gospodarstw	 domowych	
i	warunkach	mieszkaniowych	na	wszystkich	szczeblach	podziału	terytorialnego	kraju:	
ogólnokrajowym,	regionalnym	i	lokalnym,	poznanie	rozmiarów	i	przyczyn	migracji	i	jej	
wpływu	na	strukturę	gospodarstw	domowych	i	rodzin,	uzyskanie	informacji	o	liczbie	
i	 strukturze	 budynków	 i	 mieszkań	 oraz	 zebranie	 danych	 niezbędnych	 do	 porównań	
międzynarodowych	wynikających	ze	zobowiązań	Polski	wobec	Unii	Europejskiej.
 Spisem	zostaną	objęte:	

osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budyn-
kach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, 
osoby niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania (osoby bezdomne), 
budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomiesz-
czenia niebędące mieszkaniami.

 Informacje zbierane wg stanu na dzień 31 marca 2011r. będą dotyczyły:
charakterystyki demograficznej ludności, edukacji, 
aktywności ekonomicznej osób, 
dojazdów do pracy, 
źródeł utrzymania osób, 
niepełnosprawności, 
obywatelstwa, 
migracji wewnętrznych i zagranicznych, 
narodowości i języka oraz mniejszości narodowych i etnicznych, 
wyznania (przynależności do kościoła lub związku wyznaniowego), 
gospodarstw domowych i rodzin, 
stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

 Po raz pierwszy i tylko w Polsce wykorzystane będą nowoczesne metody 
przeprowadzenia spisu z zastosowaniem technologii informatyczno - telekomu-
nikacyjnej takie jak: elektroniczne urządzenia mobilne (typu hand-held), wywiad 
telefoniczny wspomagany komputerowo oraz preferowany samospis internetowy 
jako najbardziej komfortowa forma dla osób objętych spisem. 
 Wszystkie dane indywidualne uzyskane w czasie spisu są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie. zostaną one wykorzystane tylko i wyłącznie do opracowań 
statystycznych o charakterze zbiorczym. 
 Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań 2011.
Podstawa	prawna:	
•	Ustawa	z	dnia	29	czerwca	1995	r.	o	statystyce	publicznej	(Dz.U.	Nr	88,	poz.	439,	z	późn.	zm.)
•	Ustawa	z	dn.	4	marca	2010	r.	o	narodowym	spisie	powszechnym	ludności	 i	mieszkań	w	
2011	r.	(Dz.U.	Nr	47,	poz.	277,	z	późn.	zm.)	•	Rozporządzenie	(WE)	Nr	763/2008	Parlamentu	
Europejskiego	i	Rady	z	dnia	9.07.2008	r.	w	sprawie	spisów	powszechnych	ludności	i	mieszkań

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupa II
Pogórze – Ligota B   1:1
Pogórze – Biała         5:5
Biała – Ligota B        0:4

półfinały:
chrzelice - Pogórze  0:4
Kolnowice - Biała     2:3

mecz o V miejsce
Olbrachcice - Ligota B. 3:3 ( k. 3:4)

mecz o III miejsce
chrzelice - Kolnowice 3:0

mecz o I miejsce
Biała - Pogórze 2:2 (k. 2:0)

 Skład najlepszej drużyny: Adam 
Hoinko, Damian Bania, Patryk Bania, 
Tomasz Grabarski, Marcin Rinke, Piotr 
Puchała, Sławomir Adamik.
	 Pierwsze	trzy	drużyny	wyjechały	z	okaza-
łymi	 pucharami,	 a	wszystkie	 drużyny	 z	wor-
kiem	sprzętu	sportowego.										jk	

Nowe władze „Polonii”
	 4	marca	w	Sali	Gminnego	Centrum	Kultury	w	Białej	odbyło	się	zebranie	 sprawoz-
dawczo	–	wyborcze	do	władz	Klubu	Sportowego	„Polonia”	Biała.	
		Na	zebraniu	dokonano	wyboru	nowego	zarządu	i	komisji	rewizyjnej	klubu.	Od	kilku	miesięcy	
Polonia	nie	miała	prezesa	Zarządu,	ponieważ	dotychczasowy	„szef”	Polonistów	Artur	Sztech-
miler	złożył	rezygnację.	Wybrano	nowy	Zarząd	Klubu	w	składzie:	Sławomir	Adamik	(prezes),	
Andrzej	 Bujakiewicz	 (wiceprezes),	 Jarosław	 Żurawski	 (sekretarz),	 Adam	 Grise	 (skarbnik)
i	 Tomasz	 Grabarski	 (członek).	 W	 skład	 trzyosobowej	 komisji	 rewizyjnej	 wybrano	 zostali:	
Tadeusz	Andrejszyn	(przewodniczący)	i	członkowie	–	Henryk	Adamik	i	Mateusz	Rudolf.

9 kwietnia godz. 1800 

Gminne Centrum Kultury
w Białej
cena biletu: 20 zł
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zAPRoSzenie Powiat	Prudnicki	–	Powiatowe	Centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Prud-
niku	poszukuje	chętnych	osób	z	terenu	powiatu	prudnickiego	do	stworzenia	niespokrewnio-

nych	i	zawodowych		rodzin	zastępczych.	To	możliwość	pracy	i	rozwoju	kompetencji	zawodowych.
	 Każde	dziecko	ma	prawo	wychowywać	się	w	kochającym,	bezpiecznym	domu.	Jeśli	jednak	
rodzice	nie	mogą	zagwarantować	Mu	odpowiedniej	opieki,	czasami	musi	interweniować	pań-
stwo.	Wówczas	dziecku	zapewnia	się	czasowo	opiekę	i	wychowanie	poza	rodziną.	Właśnie	wtedy	
dzieci	potrzebują	rodziny	zastępczej.	Dzieci	marzą,	by	dorastać	w	rodzinie.
	 czy im się to uda… zależy także od ciebie.	

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
ul. kościuszki ��a, 48-200 Prudnik;  tel. 77 436 �1 2� / 77 436 2� �0

e-mail: poczta@pcpr-prudnik.pl  www.pcpr-prudnik.pl

„Nie	umiera	ten,	kto	trwa
w	pamięci	żywych”

Podziękowania
	 Wszystkim,	 którzy	 w	 tak	 bolesnych	
dla	 nas	 chwilach	 dzielili	 z	 nami	 smu-
tek	i	żal,	okazali	wiele	serca	i	życzliwości	
oraz	uczestniczyli	we	mszy	świętej	i	cere-
monii	pogrzebowej

Śp. HeLenY BUczMAn
rodzinie,	przyjaciołom,	sąsiadom,	znajo-
mym,	dr	Annie	Pohl	za	okazaną	pomoc	
i	współczucia	serdeczne	podziękowania	

składają
córki i synowie z rodzinami

Promocja „Konto Senior”
oferta specjalna dla

EMERYTÓW I RENCISTÓW,
którzy założą

 Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy
Promocja obejmuje:
założenie konta 0 zł
prowadzenie konta 0 zł
wydanie i posiadanie karty płatniczej 0 zł

Okres trwania promocji  -  od 14-02-2011r.  do 31-12-2011 r.
W naszym Banku wiek ma swoje przywileje

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Wynajem namiotów

- namiot 6 x 12 
- stoły biesiadne
- rollbar 

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864  
 77 437 54 12

Oferuje	w	atrakcyjnych	cenach:

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

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

SKUP	ZBÓŻ	I	RZEPAKU,
USŁUGI	TRANSPORTOWE

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

Olbrachcice  77 438 76 74
Łącznik  77 437 63 84

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

Babski ComberBabski Comber po raz trzeci
	 Od	 trzech	 lat	 na	 koniec	 kar-
nawału	panie	z	Chrzelic	organizują	
zabawę,	 na	 którą	 wyłączny	 wstęp	
mają	kobiety.	Tak	było	i	tym	razem,	
w	sobotę	5	marca.	Babski	comber	
tradycyjnie	 już	 odbywa	 się	 w	 sali	
Centrum	Integracji	w	Chrzelicach.	

 Pomysłodawczyniami		organizo-
wania	 dorocznej	 zabawy	 karnawałowej	
dla	pań	były	mieszkanki	Marianna	Bień	
i	Teresa	 Tarach.	 Zorganizowały	 ją	 panie	
z	miejscowych	 kół:	 KGW,	 Odnowy	 Wsi	
i		Rady	Sołeckiej.
	 Panie	 z	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich	
przygotowały	 na	 tę	 okazję	 słodkie	
wypieki,	 kołacze	 i	 rogaliki	 drożdżowe,	
kawę	 i	 herbatę.	 One	 również	 zapewniły	
uczestniczkom	 zabawy	 ciepły	 posiłek	
–	 smaczną	 pieczeń	 z	 nadziewanego	
karczku,	ziemniaki	i	surówkę.
	 Wszystkim	 uczestniczkom	 dopisy-
wały	humory.	Nie	zabrakło	w	przerwach	
między	 tańcami	 zabawnych	 scenek	
sprawnościowych	i	rekreacyjnych.	Wśród	
osiemdziesięciu	 uczestniczek	 przebra-
nych	w	piękne	kolorowe	stroje	nie	zabrakło	
lekarki	i	pielęgniarek,	który	czuwały,	aby	
żadna	z	uczestniczek	podczas	tanecznych	
wywijasów	 nie	 doznała	 kontuzji.	 Były	
również	 kucharki	 gotowe	 do	 podjęcia	
pracy	 nawet	 w	 kuchni	 hotelu	 Marriott	 i	
urocze	kowbojki,	których	najgroźniejszą	
bronią	 była	 kobieca	 uroda.	 Również	
urocze	były	diabełki,	którym	nie	oparłby	
się	żaden	mężczyzna.	Wesoło	bawiły	się	
pszczółki	 i	 dobre	 wróżki.	 Wśród	 egzo-
tycznych	 gości	 spotkaliśmy	 mieszkankę	
Libii,	 która	 z	 ogarniętego	 wojną	 kraju	
przybyła	 do	 Chrzelic,	 aby	 tu	 wśród	
gościnnych	 pań	 szukać	 azylu.	 Spotka-
liśmy	 również	 dwie	 miłe	 Afrykanki,	
które	 szybko	 –	 jak	 to	 kobieta	 z	kobietą	
–	 znalazły	 wspólny	 język	 z	chrzeliczan-
kami.	Było	wesoło,	a	szampański	nastrój	
udzielił	 się	 wszystkim	 uczestniczkom	
wspólnej	zabawy,	która	trwała	do	białego	
rana.	 Nagłośnienie	 i	muzyczną	 oprawę	
zapewnił	 duet	 HELIO.	 Podczas	 gdy	
panowie	zajęci	byli	w	domach	przygoto-
waniem	 niedzielnego	 obiadu	 i	z	niepo-
kojem	 wyglądali	 przez	 okno	 na	 powrót	
domowniczek	 z	 imprezy,	 panie	 bawiły	
się	beztrosko	i	wesoło.	I	raz	w	roku	im	się	
to	w	pełni	należało.

Tekst i zdjęcia R.Nowak

w Grabinie
	 23	lutego	2011	roku	w	remizie	strażackiej	w	Grabinie	odbył	

się	już	po	raz	drugi	„Babski	comber”.
	 Zabawa	karnawałowa	przeznaczona	tylko	dla	pań	została	zorganizowana	przez	grupę	
Odnowy	Wsi	w	Grabinie.	W	naszej	imprezie	wzięło	udział	prawie	trzydzieści	kobiet	z	Gra-
biny,	Kolonii	Otockiej	i	nie	tylko.	Każda	w	karnawałowym	przebraniu,	fantazji	w	doborze	
stroju	nie	zabrakło	nikomu.	Panie	przygotowały	kolację	i	pyszne	przekąski.	Przy	smacz-
nie	zastawionych	stołach	wesołego	i	przyjemnego	charakteru	dodały	dźwięki	muzyki	w	
wykonaniu	zespołu	Derejs	z	Grabiny.	Nawet	piętnastostopniowy	mróz	nie	ostudził	gorącej	
atmosfery	tej	zabawy.
	 Naszym	 celem	 jest	 integracja	 kobiet	 pochodzących	 z	 różnych	 stron	 naszego	 woje-
wództwa.	Dzięki	takim	spotkaniom	mamy	możliwość	wzajemnego	poznania	się,	wymiany	
doświadczeń	i	wiedzy	np.	w	dziedzinie	kulinariów,	wychowywania	dzieci,	zdolności	arty-
stycznych,	a	także	wiedzy	zawodowej	każdej	z	nas.
	 Udział	w	takim	spotkaniu	jest	wspaniałym	doświadczeniem	i	pozwala	nam	poznać	
siebie	nawzajem	-	również	z	tej	innej	–	weselszej	i	mniej	oficjalnej	strony.


