zdj. Rafał Hajewski

NR 1 (209)

Z



styczeń 2012



ROK XXIII



ISSN 1232-73-528



CENA 2,00 zł



Dzień Babci i Dziadka

okazji tegorocznego Dnia Babci i Dziadka 22 stycznia w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Białej
odbyło się spotkanie babć i dziadków nie tylko z Białej, ale również z innych miejscowości gminy. Na początku
spotkania burmistrz Arnold Hindera złożył uczestnikom spotkania życzenia z okazji ich święta. Z gorącym spotkaniem
spotkały się występy zespołów mażoretkowych grup PONK – najmłodszej, średniej i starszej. Ich tańce z układami
akrobatycznymi przypadły do gustu publiczności. Nie mniej ciepło przyjęto występy solistów ze Studia Piosenki
działającego przy Gminnym Centrum Kultury.

ciąg dalszy na str. 7

Jubileuszowa zbiórka Noworoczny koncert

W

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Białej po
raz dwudziesty. Sztab mieścił się w Gminnym Centrum
Kultury w Białej. Podobnie jak przed rokiem zbiórkę pieniędzy
zorganizowano wspólnie z gminą Głogówek.
c.d. str. 7

Nagrody za prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki świątecznej

W

czasie tegorocznych obchodów Dnia Babci i Dziadka na sali widowiskowej Urzędu
Miejskiego w Białej odbyło się losowanie kuponów z nazwiskami osób, które otrzymują
nagrody – bony towarowe.
Nagrody w postaci bonów wartości 50 z otrzymują: Krzysztof Maćków z Ligoty Bialskiej, Aneta
Reiman z Białej, Franciszek Sojonz z Łącznika, Horst Nowrot z Ligoty Bialskiej i Zygmunt Pisarczyk
z Rostkowic. Bon wartości 100 zł przypadł Dorocie Dębiskiej z Białej i Marii Grelich z Chrzelic.
Szczęście dopisało także Adeli Latus z Rostkowic, która otrzyma bon wartości 200 zł.
Po odbiór nagród należy zgłosić się do biura Centrum Kultury w Białej przy ul. Prudnickiej.

8

stycznia w Sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej
odbył się tradycyjny koncert noworoczny.

W programie wystąpili między innymi soliści ze Studia Piosenki działającego
przy Gminnym Centrum Kultury oraz zespoły taneczne PONK I, II i III i zespół Stars
i zaproszony zespół taneczny Salsomania ze Studia Tańca w Opolu. Publiczności w
gorącym tańcu latynoamerykańskim zaprezentowała się Aleksandra Hindera ze
swoim partnerem scenicznym Pawłem Chyrą, a tradycyjnego poloneza przedstawiły
publiczności tancerki z GCK, a ich partnerami byli uczniowie bialskiego gimnazjum.
W drugiej części koncertu wystąpiła Bialska orkiestra Dęta pod batutą Andrzeja
Weinkopfa. Publiczność reagowała żywiołowo, co świadczy, że zaprezentowany
program artystyczny spotkał się z powszechnym uznaniem.
W roli konferansjera prowadzącego koncert znakomicie zaprezentował się
Joachim Kosz. Program artystyczny przygotowali: Iwona Preusner, Aleksandra
Hindera, Jolanta Świdzińska i Andrzej Weinkopf. Dekoracja sceny to dzieło Danuty
Hejneman.
W czasie przerwy przeprowadzona została licytacja gadżetów na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz prowadzona była przez wolontariuszy w jej
ramach zbiórka pieniędzy.



PANORAMA BIALSKA  styczeń  2012

Jubileuszowa X sesja
Rady Miejskiej
Na jubileuszowej sesji Rady
Miejskiej w Białej odbytej
w grudniu 2011 r. zapadły
ważne decyzje. Radni podjęli
uchwałę w sprawie przyjęcia
budżetu gminy na 2012 rok.
Podjęte zostały również uchwały
w sprawach:
– wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2012 – 2027,
– zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
– określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych do celów
wymiaru podatku rolnego i leśnego.
Rada zaaprobowała wniosek w sprawie
realizacji „Programu indywidualizacji
procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych. Program
ten będzie realizowany w kolejnym
roku szkolnym 2011-2012 i zostanie
w całości sfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w kwocie 118 tys. zł.
Umożliwi ona realizację dodatkowych zajęć
lekcyjnych z dziećmi i zakup w tym celu
odpowiednich pomocy dydaktycznych
i naukowych.
Podjęte zostały ponadto uchwały

w sprawach pięcioletniego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy
na lata 2012-2016, zmian w statucie
gminy i ramowego planu pracy Rady
Miejskiej na 2012 rok.
Rada podjęła także uchwałę intencyjną w sprawie włączenia gimnazjum
w Łączniku w skład Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w tej miejscowości,
co wiąże się z niżem demograficznym
. Począwszy od września 2012 r. w łącznickim gimnazjum będą tylko jednooddziałowe klasy. Przyjęte rozwiązanie
pozwoli jednocześnie na obniżenie
kosztów funkcjonowania gimnazjum
w tej miejscowości.
Radni wyrazili również zgodę
na rozwiązanie umowy o pracę z radną
Elżbietą Malik – pracownicą Gminnego
Centrum Kultury w Białej. Postanowiono również skierować skargę jednego
z mieszkańców gminy na działalność
pracownika Urzędu Miejskiego do rozpatrzenia jej zasadności przez bialskiego
burmistrza.
Na zakończenie sesji burmistrz oraz
przewodniczący Rady złożyli radnymi
życzenia noworoczne.
(n)

Zwrot podatku akcyzowego
dla rolników
W 2012 r. nastąpiły zmiany w terminach składania
wniosków i zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego.
Producenci rolni będą mogli składać
wnioski w dwóch terminach:
• od l lutego do ostatniego dnia lutego
wraz z fakturami dokumentującymi
zakup oleju napędowego do produkcji
rolnej (lub kserokopiami faktur) w okresie
od 1 września 2011 r. do 31 stycznia
2012 r. (w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie).
• od 1 do 31 sierpnia danego roku wraz
z fakturami dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej (lub
kserokopiami faktur) w okresie od 1 lutego
2012 r. do 31 lipca 2012 r. ( w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie).
Termin wypłaty środków za zwrot
podatku następować będzie:

• od 1 do 30 kwietnia – jeżeli wnioski
o zwrot podatku złożone zostały w pierwszym terminie,
• od 1 do 31 października – jeżeli
wnioski o zwrot podatku złożone zostały
w drugim terminie.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego
na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95
zł. od 1 litra oleju.
Maksymalna kwota zwrotu podatku
akcyzowego na 1 ha użytków rolnych
w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.
W najbliższym czasie zostanie również udostępniony przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowy wzór
wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie ON wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
Aktualne informacje oraz nowy
wzór wniosku dostępne będą na stronie
internetowej www.bip.biala.gmina.pl

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk

Harmonogram zebrań
samorządu mieszkańców
P

oniżej przedstawiamy harmonogram zebrań samorządów mieszkańców na terenie
gminy, w okresie od 27.01. do 28.02.2012 r. Dotychczas odbyło się jedenaście
zebrań w miejscowościach: Browiniec Polski, Olbrachcice, Józefów, Gostomia Wilków,
Czartowice, Ogiernicze, Chrzelice, Radostynia, Laskowiec i Kolnowice
Lp.

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce zebrania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otoki
Grabina
Miłowice
Śmicz
Wasiłowice
Ligota Bialska
Krobusz
Nowa Wieś
Mokra
Dębina
Łącznik
Prężyna
Solec
Biała Osiedle nr 1
Biała Osiedle nr 2
Rostkowice
Brzeźnica - Górka
Frącki
Pogórze

25.01.
25.01.
31.01.
31.01.
3.02.
9.02.
7.02.
7.02.
10.02
10.02.
10.02.
15.02.
17.02.
14.02.
14.02.
24.02.
28.02.
28.02.
28.02.

18:00
19:30
18:00
19:30
19:00
19:00
18:00
19:30
14:00
18:00
19:30
19:00
19:00
16:00
19:00
19:00
16:30
18:00
19:00

szkoła
szkoła
remiza
szkoła
szkoła
świetlica
sala p.Suchego
świetlica
sala p.Wilczyńskiego
mieszk. p.sołtys
sala baru u Jana
świetlica
remiza
sala Urzędu
Bar pod Łysą
świetlica RSP
świetlica
remiza
świetlica

Fundusz sołecki
ZWROT PODATKU
na 2012 r.
ZA PRACĘ ZA GRANICĄ

NIEMCY – 150 ZŁOTYCH
HOLANDIA – 150 ZŁOTYCH

ANGLIA, IRLANDIA,
BELGIA, AUSTRIA
I INNE

tel. 698 784 682
606 631 018

Ważne dla
rolników

D

wa razy w miesiącu, w pierwszy
i każdy trzeci czwartek miesiąca będą
organizowane dyżury przez Grzegorza
Żółkowskiego z Terenowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Prudniku
w zakresie porad dla rolników. Dyżury
będą odbywały się w sali narad Urzędu
Miejskiego w Białej pokój nr 3 w godzinach od 9:00 do 12:00.

Wnioski w sprawie realizacji zadań publicznych

Z

godnie z uchwa łą nr
VIII.115.2011 Rady Miejskiej
w Białej z 26 października 2011 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów obecnych wniosków
o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej w gminie

PANORAMA
BIALSKA

Biała mieszkańcy mogą złożyć wnioski
ich dotyczące bezpośrednio, bądź za
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

I termin składania wniosków
na realizację zadań w 2012 roku
obowiązuje do 30 marca 2012 r.
II termin składania wniosków
na realizację zadań w 2013 roku
obowiązuje do 31 sierpnia 2012 r.

Lp.

Miejscowość

Kwota
funduszu
/w złotych/

1.

Browiniec Polski

8.247,72

2.

Brzeźnica

11.013.13

3.

Chrzelice

20.109,88

4.

Czartowice

7.665,53

5.

Dębina

7.131,85

6.

Frącki

7.156,11
15.622,15

7.

Gostomia

8.

Górka Prudnicka

9.897,26

9.

Grabina

15.015,70

10.

Józefów

7.617,01

11.

Kolnowice

11.352,74

12.

Krobusz

12.783,97

13.

Laskowiec

7.034,82

14.

Ligota Bialska

13.851,32

15.

Łącznik

30.346,76

16.

Miłowice

8.005,14

17.

Mokra

8.635,85

18.

Nowa Wieś

9.921,52

19.

Ogiernicze

8.781,40

20.

Olbrachcice

13.293,38

21.

Otoki

9.509,14

22.

Pogórze

20.255,43

23.

Prężyna

12.468,61

24.

Radostynia

14.870,15

25.

Rostkowice

9.824,49

26.

Solec

9.654,68

27.

Śmicz

16.689,50

28.

Wasiłowice

8.926,94

29.

Wilków

9.169,52

Razem 338.762,97

Wydawca: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026; e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl
Redaktor naczelny: Rafał Magosz; Opracowanie: Ryszard Nowak;
Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47 – 303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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Witold Hreczaniuk

Szukam
Ciebie
Przeczytaj mi
nasz poemat
o tchnieniu ziemi
i zapachu chleba.

Starka w rodzinie
Są po to coby bołjali dzieciom w zimie
a w lato przy pieknej pogodzie
doradzili jak nie szkodzić przyrodzie
po to coby zaśpiewać strą pieśniczka
i łowinąć skaleczoną rączka

Przywieź pocałunki
i kwiaty z naszej łąki.

Po to jak mamiczka se gorszą
gdy dziecio nabroji
drapko uciec do starki łoni łobronią
bombliki tyż starka nie zją sami

Po dobrym dniu
noc
i ciepła dłoń
w blasku świecy.

N

Jesteś zjawą,
zauroczeniem,
fascynacją,
ciszą.
Szukam Ciebie
Poezjo.

ierołz jaki grosik do kabzy wciyrzą,
starki wdycki czasu mają i se nie
uwijajom i to jest prołda. Bodejś Pon
Bóczek starym ludziom doł czas a młodym
zygarki. Starzy ludzie roztomajcie ten swój
czas wykorzystują. Joł na ten przykłołd
moł wdycki za mało czasu by loł Wołs do
radia naszykować coś ciekawego. Trza
siła czyjtać, suchać, spotkać se z inszymi
ludźmi. Tak tyż było połra dni tymu, jak
ech kajś przeczyjtała, iż jedna babcia
nigdy nie wiedziała, co moł szynknołć
na Weihnachten swoi dwom wnukom, bo
jak boła zaproszonoł do syjna na Wiliją,

Dane statystyczne

kaj tyż przybyli bogaci łojcowie syjnowyj,
z drogymi prezentoma – a łona z tej
biednej renciny nie mogła im dorować,
to postanowiyła, iż banie szporować i
włonaczy einfach Geldschein do Umszlagu
i koniec, kupiom se sami za to, co banom
chcieli. Ale tyjch pieniondzy nie wciyrzyła
do koperty, jyno do zoków, chtory przed
Dzieciątka sama usztrikowała. Fajnie jy
zawiązała do Weihnachtspapióru, szlajfą
łobłonaczoła i wtedy ty skarpety, miałky i
cieplutky, łoddały ta wielką miłość omy do
wnuków. I wiela omów tak terołz robi. Coś
usztrykują, uheklują, wysztikują, bo tak
są nauczony z domu. Nigdy nie zapomniał
sztrykowania piyrszych skarpet za dziecko
i tyjch 5 jegliczek, chtorych nijak nie szło
zmusić, by nie straciyły łoczek: z jednyj
strony ech łoczka pozbiyrała, to z drugiej
poslatowały, a ta pianta i szpica to już boło
na początku do płaczu. Ale jakoł radość,
jak poti leżały pod krystbauma a foter mie
pochwołlyli,iż takie ruby i ciepły Tak jak
ta babcia z tymi zokoma, to joł już połra
lołt robia z mojemi hopoma na Świałta,
ale nie som beze mnie sztrykowany jyno

kupione. Nierołz som to tyż rałkawice abo
czapka, kaj wraża pieniondzy. Nauczyłach
se tego łod mojej znajomej z Niemiec. Łona
tał już jestaaa łod wojny i moł bogatego
brata, co mioł czworo dzieci. Łod nich
zajś moł szesnołście wnuków, die arme
Tante Hedel aus Schlesien ze swoje renty
ło geszynkach loł nich wszystkich ani nie
mogła myśleć, to zaczła sztrykować zoki
loł każdygo z tej Großfamilie. Co joł wiał,
robi to już 40 lołt, bo tela mieszkoł w tej
sami mieście co jej brat. Łońskiego roku
miała siebenundneunzig – 97. Zwoniyłach
do niej w Nowy Rok z życzenioma. - Es
geht mir gut, Anka, padała, Ich habe
diesmal 40 Paar Socken gestrickt und
verschenkt. To mie zatkało,łobiecała ,iże
po świantach usztrykuje jeszcze loł mie
ze trzy połry.

Niebezpieczny chodnik

dot. mieszkańców w latach 2010 -2011
W okresie 2011 r. liczba mieszkańców naszej gminy zmniejszyła się o 62 osoby.
Poniżej przedstawiamy zestawienie liczby mieszkańców w mieście i poszczególnych miejscowościach gminy na koniec 2010 i 2011 roku.

Lp.

Miejscowość

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

W roku 2011:
- urodziło się
  w tym:
- zmarło

– 96 dzieci
-  47 dziewczynek
-  49 chłopców
- 126 osób

Liczba mieszkańców na dzień:
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
2.503
141
253
627
116
96
441
208
421
120
260
10
336
89
368
1.068
125
154
208
165
350
195
734
318
415
206
201
480
167
178
10.953

2.492
133
252
633
115
95
445
197
420
115
257
9
324
91
375
1.060
130
156
209
161
345
193
734
312
408
204
195
488
166
177

Na dzień 31.12.2011 r. mieliśmy 10.891
osób zameldowanych w mieście i gminie
Biała, w tym 5.195   mężczyzn i 5.696  
kobiet.
Informację opracowała:
Leokadia Schneider

M

ieszkańcy korzystający z krótkiego odcinka chodnika na Placu Zamkowym
w kierunku ul. Góra Wolności skarżą się na jego fatalny stan zwłaszcza przed
budynkiem nr 2. Były już – jak nas poinformowano – na szczęście niegroźne upadki
przechodniów. Należy więc pomyśleć o jego naprawie.

Krakowskie
spotkanie poetów

19

stycznia w Krakowie odbyło się tradycyjne spotkanie ludzi piszących z kraju
i zagranicy. Kilkudziesięciu twórców spotkało się w kawiarni – cukierni
Noworolskiego w Sukiennicach. Zaprezentowano wiersze autorów z różnych
środowisk twórczych. W ostatnich tygodniach wydano kolejny tomik wierszy
krakowskiej konfraterni poetyckiej.  Zawiera on utwory poetów z Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Turcji, Ukrainy, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech i Słowacji. W spotkaniu
z terenu powiatu prudnickiego uczestniczył Jan Szczurek. Tematem przewodnim
spotkania było hasło „Godność człowieka”.

Złote gody
Anna i Jan Urbanek
zam. Solec ślub: 27.01.1962 r.
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Zebrania sprawozdawcze

O

kres od 10 stycznia do 28 lutego jest czasem sprawozdawczych zebrań wiejskich
w sołectwach. Kilka z nich już się odbyło, kolejne wkrótce odbędą się. Na zebraniach
tych sołtysi przedstawiają sprawozdania z prac wykonanych w minionym roku. Obecny
na nich burmistrz gminy składa między innymi informację o planowanym budżecie gminy
na 2012 rok, kredytach zaciągniętych przez gminę, zamierzonych inwestycjach, planowanej do wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości w miastach i gminach i dotyczące
innych spraw lokalnych. Poniżej zamieszczamy w skrócie informacje z części odbytych
dotychczas zebrań sołeckich, kolejne zamieścimy w następnym wydaniu „PB”.

Browiniec Polski – 10.01.

których posesji i zabudowań również gromadzi się na drodze. Okresowego czyszczenia wymagają studzienki ściekowe, aby umożliwić odpływ nadmiaru gromadzącej się wody. Ten problem
musi być rozwiązany. Na ten cel sołectwo przeznaczy tegoroczny fundusz sołecki.

Józefów – 13.01.

W

zebraniu uczestniczyło 13 mieszkańców. W 2011 r. ponad 6 tysięcy zł. z funduszu sołeckiego przeznaczono na zakup kamienia na utwardzenie dróg polnych. Ponadto zakupiona
została skrzynia p.poż. Tegoroczny fundusz sołecki w kwocie 8.247 zł przeznaczony zostanie na
: 700 zł. na remont dachu remizy, 3.600 zł na zakup gaśnic i 1.177 zł na zakup kamienia na drogi
polne. Dyskusja skupiała się głównie na sprawie zamierzonej budowie w okolicy farm wiatrowych, budowie których - jak wynika z wypowiedzi - większość mieszkańców jest przeciwna.
Sprawa ta bulwersuje mieszkańców, ale dyskusja w tej sprawie była rzeczowa i spokojna.

Olbrachcice – 10.01.

We

wsi w minionym roku powołana została grupa Odnowy Wsi, Liderką Odnowy
jest Sylwia Saska – Wójs. W ubiegłym roku w ramach funduszu sołeckiego wynoszącego 7.298 zł zakupiono sprzęt agd do świetlicy strażackiej, na wyposażenie świetlicy
wydatkowani prawie 5 tys. zł. Za 2,8 tys. zł zakupiono kamień na utwardzenie dróg polnych.
Pogłębione zostały rowy na odcinku 80 m. Prace te wykonali Bernard Rudolf i Robert
Czaja. Koszeniem traw przed remizą zajmują się Rober Czaja i rodzina Górgól. W ramach
tegorocznego funduszu sołeckiego planuje się przeznaczyć 2,5 tys. zł na urządzenie placu
zabaw, tysiąc złotych na cele kulturalne i 3 tys. zł na zadaszenie nad wejściem do remizy.
Za pozostałe środki zakupiona zostanie kostka brukowa na jego utwardzenie.

Gostomia – 13.01.

U

biegłoroczny fundusz sołecki w całości przeznaczony został na dofinansowanie
zakupu dla miejscowej OSP wozu strażackiego. Za dodatkowe posiadane środki
finansowe odnowiono część chodnika i wymieniono zniszczone rury odprowadzające
wodę deszczową. Mieszkańcy nieodpłatnie również kosili trawę na terenach wiejskich,
utrzymywali czystość na przystankach i chodnikach. Wskazywano również na fakt, że
są mieszkańcy, którzy niszczą drogi gminne i polne

Wilków – 12.01.

W

ramach ubiegłorocznych działań cały fundusz sołecki przeznaczono na wykonanie
boiska sportowego. Zakupiona została również siatka na ogrodzenie placu trawę przy
świetlicy wykasza Rita Przywara, która również dba o porządek w świetlicy. W tych pracach
pomaga jej córka Justyna. Mąż Rity pomalował pomieszczenia w budynku w którym mieści się
świetlica. Rozwita Wybraniec porządkuje systematycznie plac przed byłym kioskiem handlowym. Aktywnie w pracach porządkowych na terenie wsi pracują Piotr Przywara, Roland Bremer i jego żona Sylwia. Trawy przy kapliczce koszą Paulina, Manuela i Monika Grelich. Bialski
Urząd Miejski sfinansował zakup na plac zabaw huśtawek i zjeżdżalni dla dzieci. Mieszkańcy
planują odnowienie znajdującej się we wsi starej kapliczki. Teren wokół niej wymaga odwodnienia i osuszenia. Został wykonany projekt na jej renowację. Koszty prac niezbędnych do wykonania wyniosą ok. 25 tys. zł. z czego sołectwo musi posiadać 30 procentowy wkład własny. Wilków
jest położony w dolinie, dlatego w przypadku opadów woda deszczowa spływa na drogę prowadzącą przez wieś i nanosi na jezdnię ziemię z okolicznych pól. Ponadto woda deszczowa z nie-

W

ramach środków z funduszu sołeckiego w 2011 r. kosztem ponad 800 zł wykonany
został skwer przy kościele parafialnym, kosztem 4 tys. zł nową elewację otrzymała
remiza. Za 3,7 tys zł zakupiono kamień na remont dróg polnych, Na sprzęt techniczny do
obiektów sportowych wydatkowano 4,3 tys.zł, na zakup kosy żyłkowej 1,4 tys.zł, a na zakup
siatki ogrodzeniowej odgradzającej boisko sportowe od prywatnej posesji tysiąc złotych.
W ramach tegorocznego funduszu sołeckiego na remonty drogi gminnej przeznaczy się
10 tys.zł. Z ważniejszych wydatków przewiduje się zakup kamienia na drogi polne. Być może
dzięki środkom ze starostwa uda się zbudować 750 m chodnika. Gostomia będzie tegorocznym gospodarzem dożynek powiatowo – gminnych.
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w sołectwach – 2012 rok
Ogiernicze – 17.01.

W

minionym roku oczyszczono część przydrożnych rowów. Na utwardzenie części drogi
w kierunku Mosznej zakupiono 50 ton kamienia W lipcu w kierunku Mosznej wyłożony
został na drodze asfalt. Tegoroczny fundusz sołecki przeznaczony zostanie w całości na budowę
kanalizacji burzowej. Mieszkańcy planują na obrzeżach wsi na terenie należącym do gminy
budowę boiska sportowego, chociaż zdają sobie sprawę, że prace przewidziane do wykonania
będą wymagały wiele wysiłku ich strony.

Czartowice – 17.01.

U

biegłoroczny fundusz sołecki został w całości przeznaczony na remonty dróg polnych.
Rada sołecka nie zdecydowała jeszcze na jakie cele przeznaczy tegoroczny fundusz, ale najprawdopodobniej na dalsze remonty dróg. Czartowice nie posiadają własnej świetlicy, dlatego
zebrania wiejskie odbywają się w salce w Golczowicach należącej do tamtejszego proboszcza.
Proboszcz ks. Czesław Piotrowski zadbał o to, aby uczestnikom zebrania nie dokuczało zimno,
a ponadto poczęstował zebranych kawą i słodyczami.

Chrzelice – 17.01.

W

minionym roku wyrównano drogi polne, zorganizowano kilka imprez lokalnych, w tym
trzydniowe Dni Chrzelic. Dbano o utrzymanie czystości wokół boiska i na terenie placu
zabaw i przedszkola. Kosztem 5,6 tys. zł. odnowione zostało poszycie dachu nad remizą OSP,
odnowiono blaszany magazyn przy byłej szkole, gdzie mieści się magazyn monocyklistów
i pomieszczenie gospodarcze przedszkola. W 2012 r. planuje się przeznaczyć 3,3 tys.zł na OSP,
1,8 tys. zł. na naprawę ogrodzenia przy szkole i 15 tys. zł na Centrum Integracji Wiejskiej, w tym
wymianę podłóg i odnowienie elewacji budynku. Mieszkańcy w dyskusji wskazywali na bark
czyszczenia studzienek ściekowych odprowadzających wodę deszczową wzdłuż drogi głównej,
potrzebę kanalizacji ściekowej wiele krytycznych słów padło pod adresem sołtysa Mirosława
Dąbrowskiego za nie podejmowanie działań na rzecz wsi i brak współpracy z mieszkańcami.
Sołtys wyraził wolę współdziałania z wszystkimi mieszkańcami i organizacjami na rzecz prac
związanych z rozwojem działalności wsi.

Patrycja Kołek z Pogórza i Robert Manieta
z Ligoty Bialskiej – ślub: 28.12.2011 r. w Białej
Kamila Staś z Rostkowic i Sebastian Madura
z Komprachcic – ślub: 28.12.2011 r. w Solcu
Justyna Nowak z Łącznika i Roman Kuta
z Łącznika – ślub: 02.01.2012 r. w Białej



Radostynia – 20.01.

W

2011 r. za środki z funduszu sołeckiego za 9 tys. zł. zakupiono kamień na utwardzenie dróg polnych. Jego rozwożeniem zajęli się Jan Wybraniec, Karol Przybyła i Alfred
Niedźwiedź. Przy Sali w remizie OSP wykonane zostały nowe toalety i zamontowane grzejniki
elektryczne. Do świetlicy zakupiono naczynia i termosy. Zorganizowano kilka imprez okazjonalnych między innymi zabawę karnawałową, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, odpustowy
festyn i oktoberfest.
R.Nowak

DNI BIAŁEJ’2012
Planuje się zorganizowanie tegorocznych Dni Białej
w dniach 7 i 8 lipca (sobota i niedziela) na bialskim
Rynku. Czytelników zachęcamy do wypowiedzi w tej
sprawie. Prosimy je zgłaszać telefonicznie tel. 77 438
70 26 lub pisemnie na adres - Gminne Centrum Kultury
48-210 Biała, ul. Prudnicka 35.

Podziel się częścią podatku
z Bialską Orkiestrą Dętą
W kolejnej edycji programu wspierającego organizacje pożytku publicznego podatnik na ten cel
może przeznaczyć 1% swojego podatku wybranej organizacji, co zaznacza, że w odpowiednim
polu formularza wpisujemy jej nazwę, nr KRS i kwotę 1%. Podatnik może przekazać 1% tylko
dla jednej organizacji. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta, która zwraca się
z prośbą o przekazywanie 1% podatku dochodowego na cele statutowe tzn. na kształcenie dzieci
i młodzieży w zakresie muzycznym jak i propagowanie amatorskiego ruchu muzycznego. Jeśli
zdecydujesz się, że warto przekazać te pieniądze wpisz w odpowiedniej rubryce swojego formularza
PIT następujące dane: Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta nr KRS 0000253735.
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Świąteczne kolędowanie Jasełka w przedszkolu
T

radycyjnie już w drugi dzień Świąt
Bożego Narodzenia w kościele
parafialnym pw. Wniebowzięcia
NMP w Białej odbył się koncert
kolęd. Tym razem wystąpiła grupa
M IST IC – pol sc y g regor ia n ie ,
których kolędy wzorowane na średniowiecznych chórach zakonnych,
charakteryzujących się specyficznym

brzmieniem śpiewu. I w ybór tej
formy śpiewu tradycyjnych kolęd
okazał się przysłowiowym strzałem
w dziesiątkę. Kolędy w ich wykonaniu
podbiły serca obecnych na koncercie
słuchaczy. Organizatorem koncertu było – podobnie jak w latach
poprzednich – Gminne Centrum
Kultury w Białej.

P

Świąteczny jarmark

18

grudnia 2011 r. pod namiotem na bialskim Rynku zorganizowany został świąteczny jarmark polsko czeskiego pogranicza,
na którym wystawcy oferowali do nabycia świąteczne stroiki, wyroby
z drewna i innych materiałów z motywami Bożonarodzeniowymi.

rzed Świętami Bożego Narodzenia
w oddziale przedszkolnym w Białej
druga grupa przedszkolaków pod
kierunkiem nauczycielki Małgorzaty
Karmelity zaprezentowała Jasełka. Stroje
dla uczestników Jasełek przygotowały
ich mamy. Były wśród występujących
dzieci aniołki pastuszkowie, trzej królowie
i Święta Rodzina. Na Jasełka zaproszono
rodziców dzieci, dla których przygotowano
poczęstunek. Nie zabrakło świątecznych
życzeń i tradycyjnego opłatka. Jak nas
poinformowała zastępca dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
Edyta Bożek - Jasełka we własnym gronie
zaprezentowały również pozostałe grupy
przedszkolne we wszystkich placówkach
przedszkolnych podlegających bialskiemu
Zespołowi.

Świąteczny i pracowity
grudzień
To

Z

aprezentowane zostały w czasie
niedzielnego jarmarku stoiska z Gostomi, Krzyżkowic, Chrzelic, Lubrzy oraz
Stanisława Próchnickiego z Prudnika.
Dom Pomocy Społecznej z Grabiny zaprezentował stroiki wykonane na zajęciach
terapeutycznych z pensjonariuszami.
Zdzisław Kaliniak z Mietlic oferował miód
pszczeli z własnych pasiek i rzeźby figurek
świątecznych wykonane z pszczelego
wosku. Znacznym powodzeniem cieszyły
się pierogi będące efektem pracy pań
z Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach. Karina Hansdorfer
z Krapkowic zachęcała do kupna grzańca,
a stoiska z czeskich Albrechtic oferowały
zakup ozdób świątecznych oraz szeroki
wybór nalewek owocowych.
W czasie trwania jarmarku pod
namiotem z programem artystycznym

wystąpili uczniowie z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Białej z kolędami
w języku polskim i niemieckim, przygotowanymi przez nauczycielkę Kornelię
Markowską. W czasie festynu można
było zakupić wydaną pod koniec 2011 r.
monografię Białej.
Z ciepłym przyjęciem spotkały się
występy bialskich mażoretek prowadzonych przez Jolantę Świdzińską. Wystąpiły
również: - chrzelicki chór „Zgoda” i solistki
ze Studia Piosenki działającego przy
Gminnym Centrum Kultury w Białej,
a prowadzonego przez Iwonę Preusner.
Jarmark został zorganizowany w ramach
projektu pod nazwą „Kultura i Sport
Polsko – Czeskiego Pogranicza” i został
sfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
„Przekraczamy Granice.

nazwa projektu edukacyjnego
realizowanego w Szkole Filialnej w Śmiczu przez dzieci szkolne
i przedszkolne, rodziców, nauczycieli
i panią z obsługi. Celem projektu było
kultywowanie tradycji świątecznych,
umacnianie więzi rodzinnych, niesienie
pomocy innym, rozwijanie zdolności
plastycznych, muzycznych, kulinarnych,
teatralnych uczniów i rozwijanie kreatywnego myślenia. Projekt realizowany
był w formie wycieczek, warsztatów
plastycznych, teatralnych, kulinarnych,
muzycznych i komputerowych.
W ramach projektu zrealizowaliśmy
następujące zadania:
1. Zbiórka darów dla Nadwórnej.
2. Udział w akcji „Góra grosza”.
3. Wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej
na Wystawę „Bożonarodzeniowe
zwyczaje i tradycje”
4. Wizyta św.Mikołaja – poznanie legendy,
program artystyczny  w języku polskim
i niemieckim
5. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego”
– wykonanie ozdób choinkowych
z odpadów
6. Pieczenie i ozdabianie ciasteczek
7. Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego
8. „Merry Christmas” - wykonanie
kartki świątecznej
9. Przygotowanie świątecznego wydania
szkolnej gazetki „Echo Szkoły”
10. „Komputerowa bombka” – rysowanie

bombek w programie Paint, wystawa
prac
11. Szkolna Wigilia
12. Podsumowaniem projektu „Świąteczny
i pracowity grudzień” było przedstawienie jasełkowe dla mieszkańców
wsi i okolic, połączone z kiermaszem
świątecznym. Dekoracje do przedstawienia zostały częściowo wykonane
przez dzieci. Nikt by się nie spodziewał, że z malutkich, dziecięcych
dłoni mogły powstać piękne choinki.
Podczas kiermaszu można było
degustować ciasteczka – efekt warsztatów kulinarnych. To był naprawdę
pracowity i świąteczny grudzień dla
naszej szkoły. Więcej na stronie szkoły
www.spsmicz.pl
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Dzień Babci i Dziadka

Poetycki opłatek

dokończenie ze str.1

G

rę na keyboardach i śpiew kolęd
zaprezentowały Wiktoria Mencler
i Karolina Hebzyńska, a inne utwory
Wanessa Przyklenk i Sandra Pierskalla.
Do śpiewu kolęd oraz piosenek „Hej
Sokoły” i „Karolinka” przyłączyła się
publiczność. W czasie trwania imprezy
Maria Lubczyk – jedna z prowadzących
program imprezy zorganizowała kilka
dodatkowychzabawzudziałemchętnych
do wzięcia w nich udziału uczestników imprezy.  Na zakończenie części
artystycznej występujący odśpiewali

babciom i dziadkom trakcyjne „Sto
lat”.  Babcie i dziadków poczęstowano
kawą i słodkimi ciastami.
Mała Dominika Wencel spośród 116
nadesłanych prawidłowych kuponów
z hasłami krzyżówki ze świątecznego
wydania „Panoramy Bialskiej” wylosowała osiem  kuponów z nazwiskami
osób, które otrzymają nagrody – bony
towarowe. Listę osób do których
uśmiechnęło się szczęście zamieszczamy
na str.1.  
R. Nowak

Bialska studniówka

W

sobotę 14 stycznia br. w sali baru „Pod Łysą” zorganizowany został bal
studniówkowy dla tegorocznych absolwentów bialskiego Zespołu Szkół
– licealistów i uczniów miejscowego technikum. Na balu bawiło się 55 uczniów oraz
zaproszeni przez nich partnerzy i nauczyciele. Bal tradycyjnie rozpoczął się polonezem
w obecności grona nauczycielskiego szkoły i rodziców maturzystów. Zgromadzonych
powitała dyrektor Zespołu Romana Wołczyk. Do tańca przygrywał zespół „Diamant”,
a młodzież bawiła się do białego rana. Zdjęcia tegorocznych maturzystów z Zespołu
Szkół w Białej prezentujemy na str. 12 naszego wydania gazety.

Koncert noworoczny
Jubileuszowa zbiórka
dokończenie ze str.1

P

odobnie jak przed rokiem zbiórkę pieniędzy zorganizowano wspólnie z gminą
Głogówek, gdzie osobą odpowiedzialną była
Joanna Baran. Szefem bialskiego sztabu WOŚP
po raz kolejny była Elżbieta Malik, a w jego
skład weszli ponadto: Danuta Hejneman,
Joachim Kosz i Olaf Scholz. Sztab czuwał nad
prawidłowym rozliczeniem kwesty pieniężnej.
Wolontariuszami Orkiestry z terenu naszej
gminy byli: z Prężyny – Klaudiusz Hoinko
i Patrycja Trinczek, z Gostomi – Angelika
Ernst, z Grabiny – Agata Warzybok i Żaneta
Luszczyk, z Białej – Marta Pohl, Kamila
Wójtowiec, Olga Kowalczyk i Daria Thiel,
z Łącznika – Paulina Chełmecka, Karolina
Lubczyk, Stefania Uliczka, Paulina Stygienko,

18

Wiktoria Wilczyńska, Sandra Grzeschik i Kinga
Kuklińska. Opiekunem grupy wolontariuszek
z Łącznika była Anita Bąk. Ogółem w czasie
prowadzonej kwesty zebrano na terenie gmin
bialskiej i głogóweckiej łącznie 14.360,32
zł, w tym gminie Biała 6.530,22 zł. Łącznie
zebrano o dwa tysiące więcej niż przed
rokiem. Najwięcej zebrała, bo 1.189,72 zł
wolontariuszka Marta Pohl. Zbiórka pieniędzy na WOŚP prowadzona była również
przed rozpoczęciem tradycyjnego koncertu
noworocznego w sali Urzędu Miejskiego.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
za wspieranie w minionym dwudziestoleciu
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Karnawałowa zabawa

stycznia w Radostyni Koło DFK i Rada Sołecka zorganizowała zabawę karnawałową dla dzieci. Ponad czterdziestoosobową grupą opiekowała się nauczycielka
z przedszkola w Ligocie Bialskiej Joanna Jędrzejczak. Dzieci bawiły się wesoło. Największe
zainteresowanie młodych uczestników zabawy wzbudził zaproszony iluzjonista, który
przybył na imprezę z małą małpką.
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KALENDARIUM A.D. 2011
Styczeń

9.01. na sali widowiskowej bialskiego Urzędu
Miejskiego ,w koncercie noworocznym wystąpili soliści ze Studia Piosenki działającego
przy GCK, zespoły – Ariam i Stars oraz
Bialska Orkiestra Dęta  9.01. w ramach
kwesty na Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy w trzynastu miejscowościach gminy
zebrano 5.186,53 zł  16.01. zmarł dr Kazimierz Kasicz – były nauczyciel w prudnickim
Liceum Ogólnokształcącym, znany społecznik, współzałożyciel „Panoramy Bialskiej”,
publicysta, autor wielu artykułów  21.01.
w sali Urzędu miejskiego, w Białej z okazji
Dnia Babci i Dziadka wystąpiły z programem artystycznym m.in. bialskie przedszkolaki. Dla babć i dziadków przygotowano
słodki poczęstunek  Na rynku wydawniczym ukazała się książka Anny Myszyńskiej
pt. „Śląskie rozprawianie” zawierająca utworzy w języku polskim i niemieckim. Książka
została wydana w Niemczech.

Luty

Milena Gałka – uczennica bialskiego gimnazjum zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Hellokartka
za projekt kartki walentynkowej  W turnieju skata sportowego w Białej zwyciężył
Jerzy Wybraniec z Radostyni  W konkursie
„Twoje konto z prezentami” zorganizowanym
przez Grupę Banków Polskiej Spółdzielczości Ewa Kwoczek z Grabiny wygrała laptop 
W młodzieżowym turnieju piłkarskich piątek
zorganizowanym w Łączniku wygrali młodzi
piłkarze z Ligoty Bialskiej  Gminne Centrum Kultury w Białej w okresie ferii zimowych zorganizowało zawody w piłce nożnej i tenisie stołowym. Zwyciężyli piłkarze
ze Szkoły Podstawowej w Łączniku. W turnieju tenisa stołowego pierwsze miejsce zajął
Markus Grelich z Olbrachcic.

Marzec

W ramach unijnego projektu „Śląsk bez granic – wieże i punkty widokowe” rozpoczął
się remont wieży wodnej w Białej  8.03.
wybuchł pożar budynków gospodarczych
w Olbrachcicach. Straty wyceniono na 270
tys. zł.  W eliminacjach do 56 Ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego na szczeblu
gminy w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Michalina Spychała z Białej, w kategorii gimnazjalnej Justyna Grelich, a w kategorii
szkół średnich Grzegorz Drążek  W placówkach przedszkolnych realizowany jest unijny
projekt finansowany w ramach „Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”
 W Chrzelicach po raz trzeci zorganizowany został przez miejscowe Samodzielne
Koło Gospodyń Wiejskich -Babski Comber . Podobną imprezę po raz drugi zorganizowała grupa „Odnowy Wsi” w Grabinie
 W wyborach do władz gminnych TSKN
na szczeblu gminy przewodniczącą Zarządu
Gminnego DFK została ponownie wybrana
Elżbieta Graba  Na powiatowym zebraniu
sprawozdawczo – wyborczym nowym przewodniczącym Zarządu Powiatowego TSKN
został wybrany Janusz Stolarczyk.

Kwiecień

W szkole w Łączniku w klasach I – III prowadzone są zajęcia z dziećmi w ramach Programu Indywidualizacji Nauczania  W eliminacjach miejsko – gminnych do XVIII
Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego
„Śląskie beranie” w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Sandra Brehmer z Białej, w kategorii gimnazjalnej najlepsza okazała się grupa uczniów z bialskiego gimnazjum  W konkursie poetyckim w języku
niemieckim pn. „Młodzież recytuje poezję”
na szczeblu gminnym w kategorii klas I – III

pierwsze miejsce zajął Paweł Apostel z Białej, w grupie klas IV – VI zwyciężył Patryk
Lenart z Łącznika, a w grupie gimnazjalistów Mateusz Siano – również z Łącznika
 W powiatowych zawodach w ramach eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kategorii gimnazjalnej zwyciężyła ekipa PG z Białej  W tygodniowych warsztatach muzycznych w Jeseniku wzięła udział Bialska Orkiestra Dęta. Warsztaty zostały zorganizowane
w ramach projektu „Integracja przez muzykę
i taniec”.

Maj

Po raz trzeci odbyła się w Białej Parada
Orkiestr Dętych zorganizowana w ramach
realizacji projektu „Integracja przez muzykę
i taniec” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Przekraczamy granice”. Wystąpiło osiem
orkiestr dętych z: Mechnicy, Jesenika, Gogolina, Górażdży, Łowkowic, Kędzierzyna –
Koźla i Białej  W plebiscycie „Tygodnika
Prudnickiego” na „Człowieka Roku 2010”
zwyciężył Eryk Murlowski z Chrzelic ? W XX
jubileuszowym Wojewódzkim Przeglądzie
Piosenki w Korfantowie pierwsze miejsce
zajęły bialskie Wiolinki  W iprezie pn.
„Dźwięk blaszanego bębenka” z programem
artystycznym wystąpiły miejscowe przedszkolaki, Bialska Orkiestra Dęta, orkiestra
Krnowanka z Krnowa, chór Seniores i solistka
Andrea Rzyszka  Uroczyste przekazanie kluczyków do zakupionego wozu strażackiego dla
OSP w Olbrachcicach poprzedziło poświęcenie pojazdu przez miejscowego proboszcza
ks. Henryka Prygiela  W ramach projektu
„Nawiązanie Polsko – Niemieckiego partnerstwa stowarzyszeń kulturalnych” na zaproszenie Musikverein Eintracht e.V. w niemieckim Darmscheim przebywała Bialska Orkiestra Dęta . podpisane zostało oficjalne partnerstwo pomiędzy Bialską Orkiestrą Dętą
i orkiestrą z Darmsheim 

Czerwiec

W Solcu odbył się przegląd zespołów artystycznych działających na terenie bialskiej
gminy oraz pokazy turniejów rycerskich
z udziałem soleckiego Maltusa i Bractwa
Rycerskiego z Nysy  W gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Brzeźnicy
zwyciężyła OSP z Pogórza przed strażakami
z Chrzelic i Białej  W kościele parafialnym
w Gostomi odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki. Uroczystej liturgii przewodniczył ks.bp Jan Kopiec  Odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej wieży wodnej
w Białej. Z tej okazji w sali bialskiego Urzędu
Miejskiego zorganizowany został koncert
artystów z Teatru Muzycznego w Opawie
 Na rynku w Jeseniku w XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych uczestniczyła Bialska Orkiestra Dęta  Na zjeździe
miejsko – gminny Związku OSP wybrano
nowy zarząd. Komendantem został Bernard Fiebich, a prezesem Joachim Daniel
 Na festiwalu mażoretek w Ozimku w formacji pompon bialskie seniorki zajęły pierwsze miejsce. W swojej kategorii najmłodsze
mażoretki uplasowały się na drugim miejscu, a juniorki na trzecim.

Lipiec

Oficjalne otwarcie po modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 414 Smolarnia – Krobusz
miało charakter uroczysty. Oprócz przedstawicieli wykonawców obecny był marszałek województwa Józef Sebesta i bialski burmistrz Arnold Hindera  W Radostyni zorganizowano lipcowy festyn. Występy artystyczne przygotowały dzieci z miejscowej

szkoły. Wystąpiły również inne zaproszone
zespoły  Na sesji Rady Miejskiej ślubowanie złożyła wybrana w czerwcowych wyborach uzupełniających Elżbieta Malik. Została
członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego  W Łączniku gościła grupa strażaków
z Freiwillige Feuerwerh Rőhmoos w Niemczech, od której łącznicy strażacy kupili wóz
strażacki  W XX jubileuszowym Festiwalu
Orkiestr Dętych „Złota Lira Rybnik 2011”
Bialska Orkiestra Dęta zajęła drugie miejsce
i zdobyła statuetkę „Srebrnej Liry”. W festiwalu uczestniczyło dwadzieścia orkiestr,
w tym kilka zagranicznych  Bialska Orkiestra Dęta ze starszą grupą mażoretek wzięła
udział w XV Międzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym w Cisternino we Włoszech
 Strażacy z OSP Pogórze uczestniczyli w Międzynarodowym Turnieju w Piłce Prądowej
w Przechodzie, w którym uczestniczyły również drużyny z Czech i Niemiec. Pogórzanie
zostali zwycięzcą zawodów.

Sierpień

Tegoroczne obchody Dni Chrzelic wypełnione były wieloma atrakcjami. Wystąpiło
kilka zespołów śpiewaczych i miejscowi
monocykliści. Odbyły się również atrakcyjne zawody sportowo – bojowe z udziałem
dwóch czeskich straży. Zwycięzcą zawodów
pożarniczych została OSP z Zieliny. W ostatnim dniu obchodów zorganizowano turniej
piłkarski o puchar burmistrza Białej. Zwycięzcą turnieju została drużyna Polonii Biała
 W konkursie Stowarzyszenia Odnowa
Wsi pn. „Piękna Wieś Opolska” w kategorii na najlepszy projekt Odnowy Wsi Pogórze zajęło trzecie miejsce za projekt odnowienia miejscowej kapliczki pw. Św. Rocha.
Również trzecie miejsce w kategorii na najpiękniejszą zagrodę wiejską przyzano gospodarstwu Barbary i Ryszarda Hanko z Białej
 Po raz trzeci na stacji PKP w Białej zorganizowano II Euroregionalne Mistrzostwa
w Wyścigach Drezyn Ręcznych. Zwyciężyła,
podobnie jak przed rokiem ekipa samorządowców z Korfantowa, a w kategorii kobiet
drużyna z Krapkowic. Mieszkańcy chętnie
korzystali z przejazdów drezyną spalinową
 Po raz pierwszy w Nowej Wsi zorganizowano z inicjatywy Rady Sołeckiej festyn
wiejski. W czasie jego trwania wystąpił chór
Die Neudorfer  W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się w Śmiczu dożynki gminne.
Starostami dożynkowi byli Alicja Cholewa
i Adrian Czaja.

Wrzesień

Odbyło się uroczyste otwarcie firmy ecoBionica, której właścicielką jest Zuzanna Bożek
z Ustronia. Firma będzie produkowała pełnowartościowe soki owocowe  Stulecie urodzin obchodziła mieszkanka Śmicza Hedwig
Zimmerman. Nie zabrało życzeń od przedstawicieli opolskiego KRUS i bialskiego burmistrza  W czasie wiejskich dożynek w Kolnowicach otwarty został nowy plac sportowy
z boiskami. Większość prac wykonali mieszkańcy wsi we własnym zakresie  W Przechodzie wręczono nagrody dla tegorocznych
laureatów konkursu „Piękna Wieś Opolska”.
Nagrody za trzecie miejsca zdobyła grupa
Odnowy Wsi w Pogórzu i rolnicy B.i R.Hanko
z Białej  W Pogórzu po raz kolejny zorganizowane zostało Święto Pieczonego Ziemniaka. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji – pyszne dania oraz występy artystyczne
 W sali widowiskowej Urzędu Miejskiego
w Białej odbył się V Przegląd Zespołów, Chórów i Orkiestr Dętych popularyzujących kulturę niemiecką. Organizatorem przeglądu
był Zarząd Powiatowy TSKN w Prudniku
i Urząd Miejski w Białej.

Październik

W tegorocznej XIII wojewódzkiej edycji konkursu SUPERMLEKO w kategorii II dru-

gie miejsce zajęło gospodarstwo Reinhalda
i Gerdy Wollnych z Nowej Wsi  Na I Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich
w Prószkowie członkinie Samodzielnego
Koła Gospodyń Wiejskich z Chrzelic zajęły
pierwsze miejsce za przygotowane potrawy
z ziemniaków i zaprezentowany program
artystyczny  Z okazji 150 rocznicy istnienia i 100 roczny konsekracji kościoła parafialnego w Olbrachcicach odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem bpa Jana
Kopca, który wygłosił również okolicznościowe kazanie  W październiku w Radostyni, Nowej Wsi i Krobuszu zorganizowano
Święto Piwa tzw. octoberfest. Imprezy cieszyły się dużym powodzeniem.

Listopad

W sali widowiskowej bialskiego Urzędu Miejskiego odbyły się Zaduszki Artystyczne zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury
w Białej. Wystąpili soliści ze Studia Piosenki,
Zespół Teatralny „On i one” oraz Stars 
Na jubileuszowym XX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów i Chórów Mniejszości Niemieckiej w Walcach – chór Ariam z Chrzelic zajął pierwsze miejsce, a chór Seniores
– drugie  Wiktoria Batel młoda tancerka
z Otok w konkurencji Latino Show Solo Formate and Sepcjal Couple Dance w czeskim
Libercu zajęła drugie miejsce W przededniu
obchodów święta ku czci św. Marcina przedszkolaki z Białej uczestniczyły w pochodzie
z lampionami z bialskiego Rynku do przedszkola  11 listopada w ramach obchodów 93
rocznicy odzyskania niepodległości po mszy
św. w bialskim kościele parafialnym oficjalne
delegacje złożyły wieńce pod miejscowym
pomnikiem, a następnie w sali widowiskowej
Urzędu Miejskiego odbył się koncert pochodzącej z Białej aktorki Emilii Komarnickiej
 20 listopada odbył się w Białej uroczysty
koncert Bialskiej Orkiestry Dętej z okazji
jej dwudziestolecia istnienia. Nie zabrakło
życzeń i upominków od poseł Janiny Okrągły i prudnickiego starosty Radosława Roszkowskiego. Po raz pierwszy w czasie uroczystości wystąpiła Orkiestra Dęta Euroregionu Pradziad.

Grudzień

4.12. na bialskim Rynku pojawili się zmotoryzowani mikołaje na swych harleyach Davidsonach i quadach wręczając dzieciom słodycze.  W sali bialskiego Gminnego Centrum
Kultury odbyło się spotkanie dzieci z Mikołajem. Mikołaj wręczył dzieciom prezenty,
a teatr z Krakowa przedstawił sztukę pt. „Pan
Twardowski”  9.12. w GCK odbyło się promocyjne spotkanie z okazji wydania monografii Białej z udziałem jej autorów dr M.Borkowskiego i dr M.Czaplińskiego  W okresie przedświątecznym w sali gimnastycznej zorganizowany został świąteczny kiermasz przygotowany przez gimnazjalistów.
Zaprezentowano stoiska ze świątecznymi
stroikami i świąteczne ciasta.  W sali bialskiego Centrum Kultury odbyła się wieczerza wigilijna dla osób starszych i samotnych
zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej  Przed świętami na bialskim Rynku zorganizowany został kiermasz
świąteczny połączony z występami młodzieżowych zespołów działających przy GCK
i Bialskiej Orkiestry Dętej  W biesiadzie
Bożonarodzeniowej zorganizowanej przez
OODR w Łosiowie panie z KGW w Radostyni zajęły trzecie miejsce za przygotowane
potrawy świąteczne.
 W drugi dzień Bożego Narodzenia w bialskim kościele parafialnym z prezentacją kolęd
w brzmieniu gregoriańskim wystąpił zespół
MISTIC – polscy Gregorianie  Rada Miejska uchwaliła budżet na 2012 rok.

Zebrał: R.Nowak
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20 lat minęło ...
Do

1993 r. Stanisław Wojciechowski w Białej prowadził
szklarniową uprawę warzyw i kwiatów. Interes rozwijał się i przynosił
niezłe dochody. Dopiero w okresie
transformacji ustrojowej i gospodarczej opłacalność produkcji zaczęła
gwałtownie maleć.
- Nie byliśmy w stanie – wspomina
pan Stanisław – sprostać konkurencji
rynek zalewały tańsze warzywa
z innych państw europejskich. W tym
czasie wiele dużych ogrodnictw
z przyczyn ekonomicznych zaniechało
działalności.
Pan Stanisław zastanawiał się co robić dalej, czym się zająć. To wówczas
zrodził się pomysł aby spróbować
swoich sił w branży rolniczo-handlowej. Wspólnie z Zygmuntem
Skowrońskim wydzierżawili teren
nieczynnej już bazy w Olbrachcicach
należącej poprzednio do bialskiej
Spółdzielni Kółek Rolniczych. Początki
nie były łatwe, teren nieużytkowanej
bazy porastały chwasty. Działalność
zaczęli od sprzedaży opału. Sukcesywnie rozwijali handel z firmami
czeskimi. Stamtąd ściągnęli duże
ilości deficytowego w kraju sznurka
do maszyn rolniczych. Kupowali
również większe ilości czeskiego
maku, a czeskim firmom sprzedawali
znaczne ilości fasoli. Ryzyko było duże,
czasy niepewne, nie wiadomo było
czy ta działalność będzie miała szanse
na krajowym rynku. Ale w młodym
wieku łatwiej podejmuje się nawet
ryzykowne decyzje.
Czuli jednak respekt wobec gospodarczego giganta jakim była bialska
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska”. Zdaniem Stanisława
z upływem lat GS nie mógł już stanowić dla ROL-POL-u konkurencji.
Ponosił bardzo w ysok ie koszt y
utrzymania pokaźnego majątku oraz
z tytułu utrzymywania całej „armii”
pracowników. – My mieliśmy niższe
koszty związane z prowadzeniem
działalności– tłumaczy Zygmunt
Skowroński. Poza tym jako mała
firma mogliśmy podejmować szybkie
decyzje. A to przynosiło efekty.
Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku firma zaczęła

Właściciele firmy St. Wojciechowski (od lewej) i Z.Skowroński.

rozszerzać działalność. Handlowano
już wtedy nawozami, paszami, w późniejszym okresie środkami ochrony
roślin, materiałami budowlanymi oraz
świadczono usługi transportowe.
Już w 1992 r. ROL-POL otworzył
magazyny w Rudziczce, Moszczance
i Szybowicach, a w rok później
w Biedrzychowicach. W tym czasie
zakupiono od Zakładu Prefabrykacji
Górniczej w Rybniku bazę magazynową przy ul. Lipowej w Białej. Teren
wymagał kompleksowej przebudowy
oraz adaptacji budynków na pomieszczenia magazynowe, biurowe
i socjalne.
Firma postawiła na dalszy rozwój.
W 1994 r. rozpoczęła kontraktację
i skup buraków cuk row ych dla
cukrowni w Świdnicy i Ropczycach.
Była ona prowadzona w magazynach
w Białej i Olbrachcicach. W czasie jednej kampanii skupowano
od rolników ok.20 tys. ton buraków.
W 1995 r. zostały uruchomione
kolejne magazyny – w Łączniku
i Błażejowicach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom
okolicznych rolników i planom skupu
zbóż właściciele firmy w 1997 r. zdecydowali się na budowę na terenie bazy
przy ul. Lipowej wiaty magazynowej,
magazynu zbożowego oraz ośmiu
zbiorników o pojemności ok. 350 ton
każdy wraz z koszem zasypowym,

Silosy zbożowe / baza w Białej/

czyszczalnią, suszarnią oraz laboratorium z pełnym wyposażeniem
niezbędnym do wykonywania prób
jakości zboża zgodnie z obowiązującymi normami. Zatrudniony został
laborant – próbobiorca z kwalifikacjami. Ta inwestycja pozwoliła
na rozpoczęcie handlu w zakresie
skupu rzepaku, jęczmienia, pszenicy, kukurydzy. Już w pierwszym
roku funkcjonowania laboratorium
kupiono od miejscowych rolników
kilka tysięcy ton rzepaku. W 1999 r.
ROL-POL rozpoczął skup pszenicy
na potrzeby Agencji Rynku Rolnego.
Od tej pory prowadzony jest skup
płodów rolnych – rzepaku, kukurydzy
i buraków.
Firma w XXI wieku nadal się
rozwija. W 2004 r. dobudowano
do istniejących cztery dodatkowe
silosy o łącznej pojemności 1.400 ton.
W 2005 r. otworzony został kolejny
punkt sprzedaży opału oraz nawozów
w Prudniku przy ul. Nyskiej. Firma
posiada nowoczesny transport,
z którego usług korzystają rolnicy
oraz służy on do zaopatrywania
magazynów ROL-POL-u.
W czasie minionego dwudziestolecia – mówi pan Stanisław - były
lata niełatwe, na przykład w 2008
r. znacznie spadły ceny towarów,
a mieliśmy ich znaczne ilości w naszych magazynach. Wówczas w ciągu

roku zanotowaliśmy ponad milion
sto tysięcy złotych strat.
- Bywały okresy zwątpienia – dodaje pan Zygmunt- nieraz więc
zastanawialiśmy się nad celowością
prowadzenia działalności gospodarczej
w dotychczasowym kształcie. Obecne
czasy są również trudne. Firma płaci
duże podatki, rosną systematycznie
koszt y ha nd lowe, a to w pł y wa
na zmniejszanie się dochodów.
Prawda jest i taka, że nie można
podwyższać cen, ponieważ konkurencja na rynku usług dla rolnictwa
jest duża. Są kontrahenci którzy
spóźniają się z zapłatami należności
za nabyte towary, ale na szczęście
jest ich niewielu. ROL- POL skupuje
rocznie kilkanaście tysięcy ton zbóż,
współpracuje z największymi młynami
w kraju. Zdaniem rozmówców pewną
nadzieję wiążą z uruchomieniem linii
kolejowej Prudnik – Krapkowice
przez Białą. Zakład posiada nieczynną obecnie bocznicę kolejową,
z której w przeszłości korzystał
i ułatwiała ona dostawy i wysyłkę
towarów. Obecnie firma zmuszona
jest korzystać z bocznicy kolejowej
w Prudniku.
Aktualnie prowadzona działalność na rzecz rolnictwa nie przynosi
dużych dochodów. Dlatego ROLPOL zainwestował w budowę farm
wiatrowych na terenie województwa
kujawsko – pomorskiego. Ma tam trzy
elektrownie wiatrowe każda o mocy
2,2 MW. Następna taka elektrownia
o mocy 1,8 MW jest w trakcie budowy. W dalszym ciągu prowadzone
są prace nad nowymi projektami
w zakresie inwestycji w odnawialne
źródła energii.
Z okazji ubiegłorocznych obchodów
dwudziestolecia firmy pracownicy wraz
z rodzinami spotkali się na przyjęciu
zorganizowanym w lokalu „Zielona
Zatoka” w Dębinie. W kolejne dwudziestolecie ROL – POL wkracza
posiadając sześć punktów sprzedaży
na terenie powiatu prudnickiego.
Firma zatrudnia 24 pracowników.
Jubilatowi życzymy, aby kolejne
dwudziestolecie było etapem dalszego
rozwoju firmy w działalności na rzecz
rolnictwa i tej pozarolniczej.
Ryszard Nowak

Baza magazynowa w Łączniku
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Sportowe ferie
Na

początek ferii  zimowych
zorganizowano halow y
turniej piłkarski dla uczniów szkół
podstawowych. Wszystkie miejsca
na podium zdobyły drużyny z Łącznika
a najlepsza grała w następującym
składzie: Michał Fiebich, Denis
Kołek, Łukasz Rum, Kacper Majer,
Florian Siano, Dawid Wójtowicz,
Daniel Kosz, Maciej Jakwert.
Kolejną imprezą był otwarty

turniej tenisa stołowego. Do eliminacji przystąpiło dziesięciu zawodników które wyłoniły trzech
f inalistów. Zw ycięzcą zawodów
został Patryk Uliczka (Pogórze)
który wygrał wszystkie pojedynki.
Drugie miejsce przypadło Rafaelowi
Smiatek (Olbrachcice) po wygranej
3:2 z Denisem Wistuba (Miłowice).
Dla najlepszych były były puchary
i sprzęt sportowy.

Mistrz hodowli gołębi
A

ndrzej Witek – mieszkaniec Browińca Polskiego jest aktualnym
mistrzem Polski i I wicemistrzem Europy w hodowli gołębi
ozdobnych KING.  Rozmowę z nim zamieścimy w jednym z kolejnych
wydań „PB”. Gratulujemy sukcesów.

KRONIKA POLICYJNA
2011 rok
• 17.11. w Śmiczu sprawca skradł z otwartego samochodu portfel z pieniędzmi
(2.850 zł) na szkodę mieszkańca tej miejscowości.
• 24.11. mieszkaniec Brzeźnicy lat 36 naraził na bezpośrednią utratę życia i zdrowia
członka najbliższej rodziny.
• 24.11. 24-letni mieszkaniec Białej groził swojej matce i siostrze pozbawieniem
życia.
• 25.11. w Browińcu Polskim nastąpił zgon 71-letniego mieszkańca tej miejscowości pracującego przy wycince drzew.
• 26.11. dwaj sprawcy lat 40 i 43 dokonali kradzieży łyżek z cyklopa rolniczego
należącego do mieszkańca Prężyny.
• 9.12. 45-letni mieszkaniec Białej używając przemocy zmuszał do określonego
zachowania swoją żonę i siostrę.
• 10.12. 49-letni mieszkaniec Radostyni groził swojemu 16-letniemu synowi
pozbawieniem życia.
• 16.12. trzej mieszkańcy Białej dokonali rozboju na jednym z mieszkańców
tej miejscowości, a następnie włamali się do jego mieszkania skąd skradli
elektronarzędzia i przedmioty wyposażenia mieszkania wartości 5.000 zł.
Mienie odzyskano w całości.
• 16.12. 20-letni sprawca w Białej przywłaszczył sobie portfel z pieniędzmi
w kwocie 300 zł.
• 16.12. 26-letni mieszkaniec Pogórza groził swojemu ojcu pozbawieniem życia.
• 17.12. Na bialskiej obwodnicy 19-latek kierując samochodem osobowym spowodował wypadek w wyniku którego pasażer pojazdu doznał obrażeń ciała.
• 29.12. 46-letni mieszkaniec Chrzelic znęcał się fizycznie i psychicznie
na swoją żoną.
W okresie od 15.11. do 31.12.2011 r. policja zatrzymała ośmiu nietrzeźwych
kierowców jadących rowerami w stanie nietrzeźwymi po drogach publicznych
na terenie gminy. Zdarzenia te miały miejsce: 15.11. na trasie Krobusz-Dębina,
16.11. w Górce Prudnickiej, 17.11. w Łączniku, 27.11. w Solcu, 29.11. w Białej,
1.12. w Białej, 1.12. i 29.12. w Chrzelicach.
Zatrzymano również dwóch kierowców pojazdów samochodowych
stanie po spożyciu alkoholu – 17.11. w Białej i 19.11. w Solcu. W tym ostatnim
przypadku dziewiętnastolatek był również pod wpływem narkotyków.

2012 rok

• 02.01. sprawca lat 20 przywłaszczył sobie telefon komórkowy będący własnością
mieszkańca Ligoty Bialskiej.
• 13.01. w Łączniku 30-letni kierowca kierował samochodem osobowym w stanie
po spożyciu alkoholu.
• 13.01. w Radostyni sprawca z otwartego pomieszczenia gospodarczego
skradł silnik elektryczny o mocy 5 kW wartości 650 zł na szkodę mieszkańca
tej miejscowości.

Nowy market
Na

ul. Kilińskiego w budynku na placu gdzie przed laty mieściły się
biura Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej oraz pomieszczenia
gospodarcze wyburzone w minionym roku zbudowany zostanie nowy market
handlowy DINO. Jego otwarcie przewidziane jest jeszcze w 2012 r

Nasi dzielnicowi
MIASTO BIAŁA
sierżant Wojciech Kłyś
Ulice: Alejka PKP, Armii Ludowej,
Augustynów, Bożka, Czarna,
Głogówecka, Góra Wolności, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kołłątaja,
Kopernika, Koziołka, Kościuszki,
Liczbańskiego, Lipowa, Łąkowa,
1-go Maja, Moniuszki, Nyska, Opolska, Oświęcimska, Parkowa, Plac
Zamkowy, Prudnicka, Reymonta,
Rynek, Sawickiej, Składowa, Stare
Miasto, Staszica, Suchego, Szkolna,
Szynowice, Świerczewskiego,
Traugutta, Tysiąclecia, Wałowa,
Zawadzkiego.

TEREN
st. sierżant

Szymon Dorożynski
Miejscowości: Browiniec
Polski, Chrzelice, Czartowice, Dębina, Gosto mia, Józefów, Krobusz,
Żabnik, Łącznik, Mokra,
Nowa Wieś, Ogiernicze,
Olbrachcice, Rostkowice,
Solec, Wilków.

TEREN
sierżant

Arkadiusz Krupiński
Miejscowości: Brzeźnica,
Frącki, Górka Prudnicka,
Grabina, Kolnowice, Laskowiec, Ligota Bialska,
Miłowice, Otoki, Pogórze,
Prężyna, Radostynia, Śmicz,
Wasiłowice

Odeszli
Lucja Trenczek ur. 1944 r. zm. 04.12.2011 r. zam. Grabina
Maria Zuzia ur. 1921 r. zm. 06.12.2011 r. zam. Biała
Leonard Gigla ur. 1933 r. zm. 06.12.2011 r. zam. Czartowice
Ignacy Rojek ur. 1940 r. zm. 08.12.2011 r. zam. Biała
Gabriela Płachta ur. 1958 r. zm. 09.12.2011 r. zam. Górka Prudnicka
Karl Teichmann ur. 1933 r. zm. 10.12.2011 r. zam. Pogórze
Maria Dwojak ur. 1930 r. zm. 17.12.2011 r. zam. Miłowice
Augusta Grittner ur. 1927 r. zm. 21.12.2011 r. zam. Grabina
Marta Thim ur. 1921 r. zm. 28.12.2011 r. zam. Browiniec Polski
Katarzyna Zema ur. 1929 r. zm. 28.12.2011 r. zam. Kolnowice
Hedwig Hulitzka ur. 1927 r. zm. 06.01.2012 r. zam. Gostomia
Herbert Tomala ur. 1929 r. zm. 07.01.2012 r. zam. Gostomia
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 14 stycznia 2012 r. w wieku
84 lat zmarła nasza długoletnia pracownica

ś.p.

Maria Peszel

była kierowniczka działu administracji związana ze szpitalem w Białej od
pięćdziesięciu lat. Przebywając już na emeryturze przez wiele kolejnych
lat codziennie przychodziła do szpitala służąc nam swoim bogatym
doświadczeniem. Dobra znajomość języka niemieckiego umożliwiła jej
redagowanie listów do dobroczyńców i darczyńców szpitala. Również
dzięki jej pomocy lekarze z naszej placówki mogli korzystać ze stypendiów
szkoleniowych i odbywać praktyki w szpitalach Berlina Zachodniego
i Niemieckiej Republiki Federalnej.
Do ostatnich dni interesowała się sprawami szpitala,
służyła nam wszystkim radą i pomocą.
Będzie brakowało nam Jej bezinteresownej pomocy,
życzliwości i wiedzy.
Przyjaciele i współpracownicy
ze Szpitala im. Św. Elżbiety w Białej

skup, sprzedaż, zamiana samochodów używanych
sprowadzanie aut z Niemiec

tel. 698 497 348
P o m o c d r o g o wa 24 h
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

Wynajem namiotów
- namiot 6 x 12
- stoły biesiadne
- rollbar

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864
77 437 54 12
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Klasa III a Siedzą (od lewej): Dorota Janoszek, Daniela Maus, Alicja Globisz, Joanna Lisowska, wychowawczyni – Kamila Piotrowska – Kożuszko, Joanna Stolarczyk, Natalia Fiebich, Agata Bajorek, Agnieszka Mazur.
II rząd (stoją od lewej): Dawid Ernst, Ewa Dębicka, Bogus ława Kudyba, Magdalena Honczia, Dorota Drost, Martina Stafa, Cynthia Bosoń, Marcelina Spychała, Katarzyna Majewska, Sara Solińska, Sabina Barysz, Dajana Andrearczyk, Daria Deszczka.
III rząd (stoją od lewej): Artur Bogon, Sebastian Suchy, Kamil Wiertelarz, Patryk Honisz, Daniel Drozd, Marcin Gatner, Paweł Pytlik, Krzystof Lubczyk, Mateusz Byra, Kamil Wiszniewski, Janusz Gryzło, Kamil Marzotko.

Klasa IV t Siedzą (od lewej): Nikola Chrząszcz, Paulina Ofiera, Julia Madaler, Sybila Przyklenk, wychowawczyni – Grażyna Osmęcka, Sabina Wotka, Anna Litwin, Katarzyna Hofman.
II rząd (stoją od lewej): Artur Suchy, Łukasz Wierzbicki, Mateusz Osmęcki, Łukasz Drelich, Krystian Kauczor, Piotr Warzybok, Bartłomiej Hofer, Szymon Zagwocki.
III rząd (stoją od lewej): Artur Mazepa, Dariusz Czerski, Krzysztof Marzotko, Sebastian Kwoczek, Mateusz Grzegorzewicz, Rafał Tomala, Stefan Barysz.

