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11 lutego 2012 roku w setną rocz-
nicę urodzin pochodzącego 

z Olbrachcic biskupa Wacława Wyciska 
w kościele parafialnym w Olbrachcicach 
gdzie urodził i został pochowany bp 
ordynariusz gliwicki Jan Kopiec odprawił 
uroczystą mszę św. z udziałem kapłanów 
z dekanatu bialskiego w intencji biskupa 
pomocniczego Diecezji Opolskiej W. 
Wyciska. W okolicznościowej homilii 
bp Kopiec mówił m.in. o pracy kapłań-
skiej i posłudze zmarłego. Po mszy 
św. bp Kopiec odmówił modlitwę 
i zapalił symboliczny znicz na grobie 
zmarłego. Wspomnienie o zmarłych 
biskupie zamieszczamy również w tym 
wydaniu gazety.

W rocznicę urodzin biskupa

W niedzielę 12 lutego w Sali wi-
dowiskowej Urzędu Miejskiego 

w Białej obył się koncert na który złożyły 
się najpiękniejsze ballady Leonarda 
Cohena zorganizowany przez bialskie 
Gminne Centrum Kultury. Uczestnicy 
koncertu mieli okazję wysłuchania 
pięknych ballad w wykonaniu Elżbiety 

18 lutego w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego w Białej odbył 

się koncert podsumowujący projekt 
„Artystyczny Mix”, współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Regionalnego oraz ze środków budżetu 
państwa „Przekraczamy Granice”. 
W czasie koncertu wystąpiła młodzież 
ze Studia Piosenki działającego przy 
Gminnym Centrum Kultury w Białej, 
chóry Seniores z Łącznika i Zgoda 
z Chrzelic oraz zespoły śpiewacze Ariam 

14 lutego w Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury w Głogówku 

odbyło się podsumowanie działalności 
wdrożeniowo – upowszechnionej w 
2011 r. zorganizowane przez Terenowy 
Oddział Doradztwa OODR w Prudniku. 
Podczas podsumowania wyróżnieni 
zostali za szczególne osiągnięcia rolnicy 
z terenu gminy Biała. Są to: Rajnard 
Hoppe z Browińca Polskiego, Wiktor 
Thomalla z Gostomi, Robert Barisch 

Muzyczna sobota w Białej
z Chrzelic i Die Neudorfer z Nowej 
Wsi. Połączone chóry z Łącznika, 
Nowej Wsi i Chrzelic zaprezentowały 
między innymi utwory przygotowane 
w czasie styczniowych warsztatów 
muzycznych. Wykonały między innym 
utwory w języku czeskim opracowane 
pod kierunkiem czeskich instruktorek 
w ramach tego projektu. Piszemy 
o nim również w tym wydaniu gazety. 
Występ w ich wykonaniu spotkał się 
z ciepłym przyjęciem.

i Roman Chrząszcz – z Białej, Marcin 
Szwiec i Alfred Lubczyk – z Prężyny oraz  
Waldemar Lax z Olbrachcic. 
 W ramach podsumowania odbył się 
również konkurs kulinarny pod nazwą 
„Szlakiem karnawałowych tradycji”.  Za 
wygląd potraw, pracochłonność, ich smak 
i dekorację komisja przyznała II miejsce 
KGW w Radostyni za „śledzia po japoń-
sku” . Wyróżnienie przypadło również 
Samodzielnemu KGW w Chrzelicach.

Podsumowanie rolniczej 
działalności za 2011 r.

Dębskiej, aktorki i kompozytorki, 
która przez wiele lat współpracowała 
ze znanymi w kraju reżyserami i mu-
zykami, a także koncertowała w kilku 
krajach europejskich. Szkoda tylko, 
że na widowni było wiele wolnych miejsc, 
ale prawda jest i taka, że nie wszyscy 
są miłośnikami ballad Cohena.

Spotkanie z balladami 
Leonarda Cohena

występ połączonych chórów 

dyr. OODR i burmistrz Białej z paniami z KGW Radostynia
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ZASADY REKRUTACJI
w Liceum Ogólnokształcącym w Białej, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białej na rok szkolny 2012/2013

Zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej?

Przyjdź do nas - warto!

Zespół Szkół w Białej zaprasza!

Terminarz rekrutacji

1. Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 21 maja ~ 12 czerwca 2012 r.

2. Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i  przeniesieniu podania do innej szkoły. 22 czerwca ~ 26 czerwca 2012 r.

3. Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii 
zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. 29 czerwca ~ 03 lipca 2012 r.

4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 05 lipca 2012 r. do godz. 1200

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów. 05 lipca 2012 r. od godz. 1200 
~ 09 lipca 2012 r. do godz. 1500

6. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do  poszczególnych szkół i podanie informacji o  wolnych miejscach. 10 lipca 2012 r. do godz. 1200

Kandydaci w terminie 21 maja – 12 czerwca 2012 r. składają w sekretariacie 
szkoły następujące dokumenty:

do Liceum Ogólnokształcącego w Białej -podanie, 2 fotografie, kartę zdrowia,
do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej: -podanie, 2 fotografie, kartę zdro-
wia, kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do kształcenia w określonym zawodzie, oświadczenie pracodawcy o przyjęciu 
kandydata na praktyczną naukę zawodu.

W terminie od 29 do 3 lipca 2012 r. kandydat do szkoły do podania o przyjęcie dołącza:
Kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku 
egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które 
kandydat ukończył.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego 
w Białej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej decydują kryteria 

a)
b)

•

zawarte w statucie szkoły, uwzględniające :
wybrane przez szkołę zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których 
oceny będą przeliczane na punkty i inne osiągnięcia ucznia, wymieniane w świa-
dectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji,
liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech 
wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia,
liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego 
w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

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

klasa I Liceum: j. obcy, matematyka, informatyka
klasa I W (wielozawodowa): j. obcy, informatyka, wiedza o społeczeństwie 

•

•

•

•
•

Oferta kształcenia ponadgimnazjalnego
w Zespole Szkół w Białej od 1 września 2012 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, j. 
polski, wos, informatyka itp.
Zasadnicza szkoła zawodowa – klasa wielozawodowa - o trzyletnim cyklu kształ-
cenia 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 materialna,
różnorodność kół zainteresowań (biologiczne, matematyczne, historyczne, 
informatyczne, sks.),
szkołę wolna od agresji i narkotyków,
szkołę przyjazna dla ucznia,
jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów z różnymi dysfunkcjami,
naukę języka niemieckiego - języka mniejszości narodowej.

1.

2.

•
•
•
•

•
•
•
•

Nasza szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, w tym:
2 pracownie informatyczne, nowoczesną pracownię chemiczną, bardzo dobrze 
wyposażone pracownie przedmiotowe, wyposażone w zestawy telewizyjne, tablice 
interaktywne, DVD, odtwarzacze CD, projektory, magnetofony,
pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
hotspot,
centrum multimedialne,
skomputeryzowaną 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, 
Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,Uniwersytet Opolski, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),
bierze udział w projekcie „PARTNERZY W NAUCE”, który umożliwia uczniom rozwijanie 
zainteresowań i wyrównywanie braków poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych,
uzyskuje bardzo wysoką zdawalność egzaminów maturalnych i bardzo 
wysokie wyniki tych egzaminów 

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

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

Zespół Szkół w Białej, Osiedle Tysiąclecia 16, 48-210 Biała
tel./fax 438-80-45, e-mail: szkola_lo@go2.pl, www.lobiala.wodip.opole.pl
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Na Dzień Kobiet o Kafejtancie
Kafejtanta jest to kobieta co se nie 

może łobejść bez bonenkafeju. Bo 
joł zajś wywlekła takoł staroł ksiołżka, 
ruboł na 1200 stron, co se zwie “Das Neue 
Naturheilverfahren” tzn. nowe leczenie 
naturalne. Ksiołżka jest już tak łochram-
panoł i brachuje połrał piyrszych kartek, 
bestusz nie wiał genał jakoł jest staroł. 
Jednak driny przy zatruciu kafejał pisze 
data 1893. W tej ksiołżce wyczyjtałach, 
że wtedy to dochtorzy w Ameryce se feste 
sprzeciwiali tej nowej pladze, jakoł boło 
picie kafeju. Bonenkafej to znaczy kawa 
prawdziwa, piyły wtedy bez żołdnej miary 
amerykańskie kobiety. Mało że piyły siłał, 
to jeszcze feste mocnoł. 
 Kafej jest whisky tzn. gorzoło rodzaju 
żeńskiego, głosił piyrszy dołchtor loł 
kobiet w N.Jorku, niejaki dr. Leszczyński. 
Wszyscy mieli wtedy wielkoł nadzieja, 
iż ten chop banie poradził tał łokropno 
modał zasztopować. Bardzo energisz se 
weźli i inszy dołchtory do działanioł. I 
miało być nawet nowe prawo ustanowione, 
jakby se kobiety nie spamiałtały. Noł-
wiałkszy grzesznicy z tyj kafejał to boły 
pielęgniarki, ty se ubołrzyły iż przi swoji 
robocie potrzebujoł co godzina napić se 
kafeju, wielki kołfel mocnego kafeju bez 
cukru i śmietonki. Jernika, joł bych po 
jednej szołlce dostała hercklekotów. Po 
tych krankenszwestrach to szły przed-
ołwaczki, pucmacherki i modistki. Ty to 
piły na dzień łod 8 do 12 szołlek. Wiałcej 
niż 12 piły praczki i kobiety, co ciałżko 

musiały robić. Zajś damy z bogatych 
domów, łonaczyły jyno  6 do 8 szołlek. 
 Tak se kobiety z Ameryki truły i nie 
jyno tał. Boły nerwowe, w gowie im se 
zawrołcało, stałkały na żołondek i na 
insze choroby. Jak se już ta dołwniejszoł 
służba zdrowia nie wiedziała rady z tyj 
babski nałoga, łowiła na gwałt jakiś erzac, 
niby coś za coś i wynaleźła malzkafej. 
Sicher pamiałtołcie te bronne ziołrka 
z jałczmienia, łowsa, przeńcy, to se we 
młynku mielyło, wciepło na wraną woda, 
wiela se tał chiało i coby ten kafej boł tak 
paskudnie gorzki, jak ten bonenkafej, to 
trza było wciepnąć kółsek cigory. Cigora 
to była takoł wielkoł czornoł tableta i 
aroma mioła prawie taki som jak kafej. 
Muter se sami jałczmień na blołcie restowali, 
wsuli go na blacha łod kołołcza i tak dugo 
mieszali warzechą, aż sie przybronniły te 
ziołrka i uschły. Na ścianie wisioł fajny 
młynek i moja robota była zmielić kafej. 
Foter bardzo nieradzi pili ten kupny 
malzkafej bez wojna ani po wojnie. Padali 
iż w tej kafeju zbożowej nie czuć wcale 
jałczmienia, jyno samoł kulocha (tj. takoł 
twardoł rzepa). Kafej prawdziwy pili jyno 
w niedziela i jak byli goście. 
 Nie wiał czych woł już to rzołdziyła. Było 
to przed wojnoł, ale do dzisiej na wsi ło tyj 
spominajoł. Do naszej hejbamy przyjechała 
wizytacyjoł. Łoni akuratnie szli ze swojol 
taszoł zanieść dziecko na Rajdyna, to jyj 
chop zaprosioł panołczków do wielkiej 
izby i postawił na kafej. Przykrył gołrnek 

przykrywkoł co leżała na ofenbance. Ein 
moment meine Herrn padoł. Za trochał 
woda zawrała, łoni podniyśli przykrywka, 
a tu buchły na blołt szuminy z mydła. Herr 
Gott, przylepiło se mydło do przykrywki, 
takoł blamaża. Pierwyj przecał ławka przy 
piecu w kuchyni służyła do mycia sie, do 
pucowanioł szczewików i roztomaitych 
inszych rzeczy.
 Po wojnie było bardzo knap z kafejał. 
Był nawet na kartki. Stoło se w kolejkach, 
ale nołwiałcej to go przyszło w paketach 
z Rajchu, abo inszoł nielegalno drogoł. 
Piyrszy sklep, coch bez kolejki mogła 
kupić bonenkafej, rodzynki i kakao boł 
w Pruniku na Ratuszowej u Królikow-
skiego. Malutki, skromny sklepik, ale to 
boł poczontek dzisiejszego Lidla i inszy 
prywatnych sklepów.  
 A na koniec nołlepsze życzenia loł 
wszystkich kobiet i wic: 
 Włazi celnik do wagonu w Zgorzelcu, 
wołoł łod dwierzy głośno i groźnie: kawa, 
papierosy, alkohol – działkuja, mom tego 
dwa kofry – łodezwoł se pasażer co wracał 
z Rajchu.

Podziel się częścią podatku
z Bialską Orkiestrą Dętą

Zapadły ważne decyzje

Na sesji Rady Miejskiej w Białej 
10 lutego podjęto dwa-

naście uchwał. Przyjęto projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
gminy Biała” w celu niezbędnym 
dla lokalizacji farm wiatrowych 
dla obszaru obejmującego grunty 
w granicach administracyjnych 
sołectw Miłowice, Kolnowice 
oraz części sołectwa Śmicz wraz 
z obszarem potencjalnego od-
działywania na część gruntów 
w sołectwach Prężyna, Laskowiec, 
Otoki i Grabina. 
 Podjęte zostały uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Pogórza i Chrzelic 
w celu uporządkowania istniejących 
struktur przestrzennych. 
 Zmieniona została uchwała 
w sprawie utworzenia Biura Obsługi 
Szkół Samorządowych w Białej 
i nadania statutu uwzględniającego 
aktualne zapisy. Zmieniona została 
uchwała w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej gminy na lata 
2012-2027 uwzględniająca korektę 
w sprawie zmian w dochodach 
i wydatkach gminy.
 Radni wyrazili zgodę na udzie-
lenie poręczenia kredytu zzacią-
gniętego przez Stowarzyszenie 
Lokalnej Grupy Działania „Wspólne 
źródła-Partnerstwo Obszarów Wiej-
skich Gmin Korfantów – Prudnik 
– Biała” na kwotę 27.000 zł. Radni 
zdecydowali również zgodę na wy-

odrębnienie środków funduszu 
sołeckiego w budżecie gminy Biała 
na 2013 rok. 
 Powołana została komisja doraźna 
do opracowania propozycji zmian 
do statutu gminy . W skład komisji 
weszli radni: Monika Wollny, Ma-
ria Moszczyńska, Leonard Peszel 
i Joachim Kosz. Statut uchwalony 
w 2003 r. był już czterokrotnie 
nowelizowany. W nowym statucie 
zmieniony zostanie m.in. nieprawi-
dłowy układ kolorystyki w herbie 
gminy na co zwrócił uwagę radny 
Joachim Kosz. 
 Zatwierdzone zostały plany pracy 
komisji stałych Rady Miejskiej. 
Wyrażono zgodę na przekazanie 
dwóch działek przy ul. Kościuszki 
w Białej  celem pokrycia podwyż-
szenia kapitału spółki WiK. Dotyczy 
to działek na których znajdują się 
budynki przy ul. Kościuszki 22 
i 24 przeznaczone do wyburzenia 
ze względu na stan techniczny 
i plany budowy w na tych działkach 
budynków mieszkalnych. Rada wy-
raziła również zgodę na udzielenie 
bonifikaty przy sprzedaży czterem 
mieszkańcom lokali mieszkalnych 
na terenie miasta.

SPRZEDAM
MIESZKANIE

69 m kw. – 4 pokoje
w Łączniku (bloki)
tel. 696 056 703

W kolejnej edycji programu wspie-
rającego organizacje pożytku 

publicznego podatnik na ten cel może 
przeznaczyć 1 % swojego podatku 
wybranej organizacji, co zaznacza w 
odpowiednim polu formularza wpisując 
jej nazwę, nr KRS i kwotę 1 %. Podatnik 
może przekazać 1 % tylko dla jednej 
organizacji. Jedną z nich jest Stowa-
rzyszenie Bialska Orkiestra Dęta, która 

zwraca się z prośbą o przekazywanie 1 % 
podatku dochodowego ca 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.

Co słychać w Zespole Szkół? 

DARY DLA 
SZPITALA
Dary dla bialskiego szpitala 
złożyli:
Leon Vogel z Bia łej – pościel 
i pieniądze. Pieniądze: Helga 
Ciermoch z Niekazanic, Elżbieta 
Kaul z Białej, Cecylia Gąsior z Prud-
nika, Eugenia Cebula z Prudnika, 
Krzysztof  Wistuba z Racławiczek, 
Inga Globisz z Łącznika, Watraud 
Sajonz z Łącznika, Gerhard Sajonz 
z Pogórza, Teodor Kołek z Chrze-
lic, Elżbieta Klose z Józefowa, p. 
Fiec z Sowina, Cecylia Sternadel 
z Rakowa i Magdalena Dreszer 
z Browińca Polskiego.

Planowany 
remont 
kapliczki
Zabytkowa kapliczka w Wilkowie 
będzie odnowiona. Tak zaplanowali 
mieszkańcy tej miejscowości koszt 
prac wyniesie ok. 25 tys.zł., przy czym 
na realizację tego projektu mieszkańcy 
muszą zgromadzić środki własne 
w wysokości 30 procent planowanych 
nakładów.

Akcja krwiodawstwa
W grudniu odbyła się akcja krwiodawstwa. 
Krew ratującą życie chorych oddało 20 
osób – uczniów i nauczycieli z bialskiego 
Zespołu Szkół.

Dary dla Zopowej
Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół 
w Białej przed świętami Bożonarodzeniowymi 
przekazał dary dla Domu Samotnej Matki 

w Zopowej. Wśród darów były: żywność, 
zabawki i odzież pochodzące ze szkolnej 
zbiórki darów.

Szachowi mistrzowie
Szkolna drużyna szachistów zakwalifikowała 
się do finału wojewódzkich rozgrywek 
w szachach. W jej skład wchodzą uczniowie: 
Dawid Ernst, Denis Ernst. Patryk Okoń 
i Ewa Dębicka.

Atrakcyjny 
występ
Zgodnie z zawartą umową Gminne 
Centrum Kultury w Białej 20 maja br. na 
zakończenie tegorocznej parady orkiestr 
dętych zorganizuje na bialskim Rynku 
występ znanego piosenkarza Zbigniewa 
Wodeckiego.

Sprzęt dla szkoły
W kolejnej, już V edycji Festiwalu Na-
uki realizowanego w ramach projektu 
„Partnerzy w nauce” Zespół Szkół w 
Białej wzbogacił się o znaczne ilości 
sprzętu i pomocy naukowych wartości 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Projekt 
realizowany jest z funduszy unijnych w 
ramach współpracy szkoły z Uniwersy-
tetem Śląskim w Katowicach.
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Nasze gminne sprawy

- Nie przedstawiał Pan Burmistrz 
na zebraniach sołeckich zagadnień 
dotyczących budżetu gminy na obecny 
rok – dlaczego?

- Wiąże się to z tym, że wprowadzone 
zostaną zmiany dotyczące kształtu 
budżetu co spowoduje, że również nasz 
budżet w marcu może ulec zmianie, 
dlatego obecnie nie możemy w sposób 
wiążący przedstawić planów i zamierzeń 
na 2012 rok.

- Wiele kontrowersji wśród mieszkańców 
budzi tak zwana ustawa śmieciowa, 
czy jest to lepsze rozwiązanie odbioru śmieci 
od obecnie funkcjonujących zasad?

- Zamierzone zmiany spowodują, 
że odbiorcą wszystkich śmieci będzie 
gmina, to trudne zadanie do realizacji. 
Dotychczas wytwórca śmieci zawierał 
umowę z firmą, która je odbierała 
i pobierała za to wynagrodzenie. 
Przejęcie tego ciężaru przez gminę 
wiąże się z koniecznością wprowadze-
nia wielu procedur, między innymi 
ze zwiększeniem zatrudnienia w gminie 
o co najmniej dwóch pracowników, 
którzy będą to zadanie realizować. 
Egzekucja należności za wywóz śmieci 
nie będzie zadaniem prostym, należy 
liczyć się z tym, że część mieszkańców 
nie będzie płaciła za ich wywóz i gmina 
zmuszona zostanie do egzekucji tych 
należności na drodze postępowania 
sądowego. Zdajemy sobie sprawę , 
że takie rozwiązanie nie jest najlepsze. 
Jedynym plusem takiego rozwiązania 
i być może twórcom ustawy taki cel 
przyświecał – jest to, że w wyniku 
wdrożenia nowych zasad znikną dzikie 
wysypiska, na przykład wyrzucanie 
odpadów do przydrożnych rowów, 
ponieważ opłata będzie stała niezależna 
od ilości dostarczonych do wywozu 
śmieci.  Jeśli tak by się stało, byłby to bez 
wątpienia sukces, ale, że tak będzie 
śmiem w to wątpić. Obecnie nie ma 
problemów z odbiorem śmieci.  

- Wspominał Pan na zebraniach sołec-
kich o zamierzonej dalszej rewitalizacji 
bialskiego Rynku.

- Na całkowitą rewitalizację centrum 
miasta nie mamy środków finansowych. 
To co musimy zrobić w najbliższym 
czasie wiąże się z naprawą chodników. 
Chodzi przede wszystkich o wymianę 
rozsypujących się krawężników. Jest rów-

nież koncepcja, aby części Rynku gdzie 
wymalowane są pasy przywrócić dawny 
wygląd, podobnie jak uczyniliśmy 
to przy dwóch zabytkowych figurach. 
Planujemy w tym miejscu odtworzenie 
kamiennego bruku. Nie wiem, czy to się 
uda w pełni zrealizować.

- Ale takie rozwiązanie ograniczy 
ilość miejsc do parkowania samo-
chodów?

- Tak się nie stanie, ponieważ to miejsce 
nie jest miejscem parkingowym, a więc 
parkujący tam samochody popełniają 
wykroczenie drogowe.

- Wspominał Pan również, że jest zwo-
lennikiem tworzenia przez gminy 
szkół stowarzyszeniowych.

- Aby tak się stało muszą zostać zmie-
nione przepisy prawne dotyczące tych 
spraw. Chodzi o to, by gmina mogły 
współtworzyć ze stowarzyszeniami 
czy fundacjami szkoły niepubliczne. 
Ich funkcjonowanie byłoby mniej 
kosztowne, z tego powodu, że nauczycieli 
nie obowiązywałyby Karta Nauczyciela. 
Te i inne zmiany ułatwiłyby funkcjono-
wanie zwłaszcza małych szkół.

- Odwołanie od decyzji w sprawie 
zamierzonej budowy na terenie gminy 
farm wiatrowych w obrębie Browi-
niec – Rostkowice – Wilków zostało 
uwzględnione przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny – dlaczego?

- Sąd zarzucił, że  mapa lokalizacji farm 
wiatrowych została wykonana w skali 
1 : 2000, zamiast 1 : 1000. W studium 
założyliśmy, że wysokość wież farm 
wiatrowych nie przekroczy 150 m, 
podczas gdy plany budowy zakładają 
postawienie wież o wysokości 170 
m. Ponadto sąd zarzucił, że badania 
w zakresie wpływu farm wiatrowych 
na środowisko nie zostały przeprowa-
dzone na zlecenie gminy.

- Czy gmina odwoła się o tej decyzji?

- Tak odwołamy się do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 

- Jak przebiega realizacja budowy 
kanalizacji sanitarnej?

- Obejmuje ona dokończenie budowy tej 
kanalizacji na terenie Białej, a następnie 
w okolicznych wsiach – Prężynie, Wa-
siłowicach i Ligocie Bialskiej.

- Czy powstanie kolejny plac zabaw 
w bialskim parku?

- Jeśli chodzi o park przewidujemy 
tam budowę boisk wielofunkcyjnych  
w ramach programu Orlik. To są realne 
plany. Złożymy w tej sprawie wniosek 
o dofinansowanie tego zamierzenia. 
Sądzimy, że zadanie to będzie reali-
zowane już w tym roku. Zamierzamy 
również przeprowadzić przy współpracy 
z czeskimi Albrechticami modernizację 
miejskiego parku przy wykorzystaniu 
funduszy transgranicznych Polska 
– Czechy.

Wywiad z burmistrzem 
Arnoldem Hinderą

- Na czym ma polegać modernizacja 
parku?

- Planujemy zmianę ścieżek spacero-
wych, budowę na parkowym placu 
przenośnej sceny oraz budowę placu 
zabaw dla dzieci.

- Urząd planuje również modernizację 
obecnie istniejącego placu zabaw dla 
dzieci?

- Planujemy wyposażenie istniejącego 
placu zabaw w kolejne urządzenia, 
które uczynią to miejsce bardziej 
atrakcyjnym.  

- Na zebraniach sołeckich mówił Pan 
Burmistrz również o planach budowy 
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Białej krytej pływalni. Czy to realne 
zadanie?

- Teoretycznie tak. Chcieliśmy pozy-
skać na jego realizację środki unijne. 
Ta inwestycja wymaga około siedmiu 
milionów nakładów finansowych. 
To duże pieniądze, na które obecnie 
gminy nie stać, chociażby ze względu 
na planowane budowy boisk w ramach 
Orlika i termoizolację obiektów szkol-
nych w Białej. Nie rezygnujemy jednak 
z planów budowy krytej pływalni przy 
Zespole Szkół. Służyłaby ona młodzieży 
szkolnej i mieszkańcom. 

- Jest koncepcja budowy farm wia-
trowych w zachodniej części gminy 
pomiędzy Laskowcem, Kolnowicami, 
Śmiczem i Otokami. Czy obawia się 
Pan protestów ze strony mieszkańców 
tych miejscowości?

- Obecnie jesteśmy na etapie przygo-
towywania studium przestrzennego 
zagospodarowania. Jak się odniesie 
społeczeństwo do tych zamierzeń 
– nie wiem.

- Czy mógłby Pan jako burmistrz 
spowodować aby na terenie gminy 
nie postały farmy wiatrowe?

- Teoretycznie tak, mógłbym nie wyrazić 
zgody na zmianę planu przestrzennego 
zagospodarowania.

- Dlaczego nie chce Pan podjąć takiej 
decyzji?

- Zapewne taka decyzja spotkałaby 
się z aprobatą części mieszkańców, 
którzy nie chcą budowy farm wia-
trowych, ale rozczarowałbym tych, 
którzy są za ich powstaniem na naszym 
terenie.

- Jakie jeszcze czynniki przemawiają 
za ich budową?

- Jesteśmy gminą rolniczą. Jako gospodarz 
gminy muszę dbać o jej dochody, między 
innymi poprzez umożliwienie budowy 
farm wiatrowych, które przyniosą gminie 
dodatkowe dochody. 

- Czy przewiduje Pan wsparcie finansowe 
dla mieszkańców którzy zdecydują się 
na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków w tych miejscowościach gdzie 

nie będzie kanalizacji?

- Musimy przede wszystkim zakończyć 
do 2014 roku budowę kanalizacji w Białej, 
a do 2016 r. w Prężynie, Wasiłowicach 
i Ligocie Bialskiej. Takie są nasze plany. 
Potem możemy rozważać budowę małych 
oczyszczalni w obrębie Łącznika, Chrzelic, 
Mokrej i Dębiny oraz Gostomi, Rostkowic, 
Wilkowa i Browińca. Pomiędzy tymi 
miejscowościami są niewielkie odległości 
i duża koncentracja skupisk ludności. 
Dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni będzie w dużej mierze 
zależało od możliwości pozyskania 
środków finansowych na ten cel. 

- Wielu właścicieli sklepów obawia się 
konkurencji ze strony marketu Dino, 
który ma zostać zbudowany w Białej. 
Czy obawia się Pan zarzutów, że niszczy 
lokalny handel?

- Nie mogę zablokować budowy nowej 
placówki handlowej. Teren przy ul.Ki-
lińskiego, gdzie planowana jest budowa 
marketu Dino został sprzedany przez 
spółkę WiK. W planie przestrzennego 
zagospodarowania jest zapis, że teren 
ten może być przeznaczony na prowa-
dzenie działalności gospodarczej lub 
budownictwo mieszkaniowe. 

- Co by się stało, gdyby nie wyraził 
Pan zgodę na budowę tego marketu?

- Na pewno inwestor odwołałby się 
od mojej decyzji i wygrałby sprawę. 

- W spółce Wodociągi i Kanalizacja 
utworzono nowe stanowisko – wicepre-
zesa Zarządu. Co wpłynęło na podjęcie 
tej decyzji?

- Głównym powodem były kwestie 
związane z wyborem sposobu zarządzania 
budynkami komunalnymi. Dotychczas 
drobne remonty wykonywali pracownicy 
Biura Obsługi Szkół Samorządowych, 
a większe prace remontowe i budowlane 
były wykonywane przez wykonawców 
w ramach przetargów. Było zatem naj-
bardziej korzystnym rozwiązaniem aby 
pracowników BOSS wraz z ich dyrektorem 
przenieść do naszej spółki WiK, aby 
tam realizowali jej statutowe zadania 
w zakresie budownictwa i remontów 
obiektów komunalnych na terenie 
naszej gminy. Oszczędności z takiego 
rozwiązania będą znaczne. 

- W ostatnim czasie docierają do nas 
informacje o występowaniu na terenie 
gminy złóż gazu łupkowego i metali 
szlachetnych. Czy będą w tym kierunku 
prowadzone badania geologiczne?

- Planowane są badania geologiczne 
w poszukiwaniu gazu łupkowego 
we wschodniej części gminy w okolicach 
Krobusza, Nowej Wsi i Dębiny. W części 
północnej na obszarze Chrzelic, Pogórza, 
Łącznika i Dębiny będą prowadzone 
badania w poszukiwaniu złóż metali 
kolorowych – złota, srebra, kobaltu, 
miedzi, cyny i innych.  

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: R.Nowak
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Spółka Wodociągi
i Kanalizacja w Białej

informuje,
iż posiada 4 mieszkania i garaż do sprzedaży, 
w Białej przy ul. Stare Miasto 24, w budynku 
wielolokalowym.

Mieszkanie nr 1 (pokój z aneksem kuchennym, 
pokój, łazienka z WC) pow. użytk. 53,35 m2

Mieszkanie nr 2 (pokój z aneksem kuchennym, 
pokój, łazienka z WC) pow. użytk. 62,06 m2

Mieszkanie nr 3 (pokój z aneksem kuchennym, 
pokój, łazienka z WC) pow. użytk. 45,91 m2

Mieszkanie nr 4 (dwa pokoje, przedpokój, 
kuchnia, łazienka z WC) pow. użytk. 54,19 m2

Każdy lokal wyposażony jest w instalację elek-
tryczną, wod.-kan., c.o., jednocześnie do każde-
go lokalu przynależy piwnica.

•

•

•

•

Zainteresowanych
prosimy o kontakt
pod numerem
elefonu 77 438 76 43
lub 77 438 73 94,
lub na adres mailowy: 
wodociagi.biala@op.pl

 Dobiega końca piłkarski sezon 
halowy, dlatego chcemy państwu 

przekazać informacje z dotychczas 
rozegranych zawodów. Zostały jesz-
cze tylko do rozegrania Mistrzostwa 
Gminy w tej dyscyplinie, które odbędą 
się na hali przy PSP Łącznik, 4 marca 
o godz. 1100 
 Rywalizację dla gimnazjalistów wygrała 
drużyna złożono z uczniów gimnazjum 
w Łączniku, która pokonała wszystkie 
drużyny reprezentujące gimnazjum 
w Białej. Zwycięska drużyna wystąpiła 
w następującym zestawieniu: Przemysław 
Jakwert, Patryk Uliczka, Patryk Oppelt, 
Kamil Trinczek, Tomasz Neugebauer, 
Norbert Honcia.
 Kolejny turniej został zorganizowany 
dla trampkarzy – uczestniczyły w nim 
drużyny naszej gminy występujące 
na co dzień w rozgrywkach związkowych. 
Podczas rywalizacji padły następujące 
wyniki: Biała – Chrzelice 6:0, Ligota 
B – Pogórze 1:6, Biała – Ligota B 10:1, 
Chrzelice – Pogórze 0:10, Biała – Pogórze 
6:2, Chrzelice – Ligota B 1:0. Turniej 
zakończył się wygrana młodych piłkarzy 
z Białej, którzy wyprzedzili kolejno 
Pogórze, Chrzelice oraz Ligotę Bialską. 
Polonia Biała grała w następującym 
składzie: Kamil Puchała, Mateusz 

Halowe zmagania
Martyniuk, Kacper Osmęcki, Mateusz 
Woźniak, Dawid Salnik, Tobiasz Lorenz, 
Maksymilian Dębski, Marek Lompa.
 W trzecią sobotę lutego spotkały 
się reprezentacje Ludowych Klubów 
i Zespołów Sportowych. Każdy klub 
mógł wystawić tylko jedną drużynę, 
które rywalizowały systemem każdy 
z każdym. W czasie turnieju padło 
kilka niespodziewanych wyników 
– na parkiecie zatarły się różnice wy-
nikające z pozycji w tabeli czy szczebla 
rozgrywek. Ostatecznie zawody wygrała 
drużyna LZS Ligota Bialska – Radosty-
nia, którą reprezentowali Dawid Tkacz, 
Rafał Niemiec, Artur Mazepa, Adrian 
Kozubek, Michał Hutnik, Roman Kusber 
i Tomasz Handzik.

Końcowa tabela:

1. LZS Ligota Bialska – Radostynia 15 19:5
2. LUKS Polonia Pogórze 10 13:4
3. LKS Polonia Biała 9 11:6
4. LZS Chrzelice 6 3:15
5. LZS Olbrachcice 4 8:11
6. LZS Kolnowice 0 1:23

 Dla najlepszych drużyn we wszyst-
kich turniejach były puchary i sprzęt 
sportowy 

jk

Będzie nowy sołtys

Dotychczasowy sołtys Chrzelic Mirosław Dąbrowski złożył rezy-
gnację z pełnionej funkcji.

 W pierwszej dekadzie marca na zebraniu wiejskim w Chrzelicach 
wybrany zostanie nowy sołtys.
 Poinformujemy o tym w następnym wydaniu gazety.

W czwartek 23. 02. 2012 
roku do Publicznego 

Przedszkola w Białej zawitali 
funkcjonariusze Policji  st. 
sierż. Katarzyna Żegleń z KPP  
Prudnik oraz sierż. Wojciech 
Kryś z PP Biała.

 Policjanci przybyli na zaproszenie 
wychowawczyń grupy III oddziału 
integracyjnego - Darii Madzia oraz 
Klaudii Glombica, które zwróciły się 
do kierownika bialskiego Komisariatu 
Andrzeja Bani o pomoc w zorganizo-
waniu spotkania.
Celem wizy ty było przybliżenie 
dzieciom specyfiki pracy w policji 
oraz przeprowadzenia prelekcji dla 
wszystkich grupo w przedszkolu na 
temat jak należy zachowywać się na 
drodze, na podwórku, w domu, a także 
podczas wakacji czy ferii.
 Nauczyciele z przyjemnością stwier-
dzili, że nasze przedszkolaki posiadają 
dużą wiedzę na temat zagrożeń, a także 
znają numery alarmowe do Straży 
Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i 
Policji.
 Funkcjonariusze pokazali dzieciom 
pozycje jakie należy przyjąć w razie 
ataku psa. Nasi podopieczni z wielkim 
zaangażowaniem i powagą odbyli 
trening pod okiem naszych gości.
 Ogromną niespodzianką była 
możliwość przymierzenia kamizelki 
kuloodpornej i czapki policyjnej, 
jak również „dotknięcie” kajdanek i 
pałki.
 Największą frajdę sprawiła dzieciom 

Policja w bialskim
przedszkolu

prezentacja radiowozu oraz sygnałów 
świetlno – dźwiękowych używanych 
podczas akcji policyjnych. Ponadto nasi 
goście obdarowali dzieci drobnymi 
upominkami w postaci książeczek 
„Bezpieczny Przedszkolak – Policuś 
radzi” oraz naklejkami odblaskowy-
mi.
 W ramach wdzięczności dzieci 
wręczyły gościom własnoręcznie 
wykonane laurki i życzyły spokojnej, 
owocnej i bezpiecznej pracy.
 Mamy nadzieję, że po tak ciekawej 
wizycie, dzieci przełamały strach przed 
policją i w przyszłości wybiorą pracę 
w tym zawodzie. 

mgr Daria Madzia
mgr Klaudia Glombica

Chłopskie rodowody
znikają z wiejskiego krajobrazu,
niczym zbutwiałe gonty
- stają się niepotrzebne.

Spotykają się na drogach
pełnych błota,
dlatego chleb jest
za drogi dla wielu.

Ilu jest tych złotoustych,
którzy go bezmyślnie marnują
jak złe duchy.

Ludzie niszczą ludzi za życia,
potem prochom oddają pokłony.
Dla jednych to honor,
dla drugich komedia.

Co dla kogo?

Jan Szczurek Rodowody
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Prace rozbiórkowe

Wystawa fotografii

Z inicjatywy Danuty Hejneman 
w salach bialskiego Gminnego 

Centrum Kultury urządzona została 
wystawa prac fotograficznych Wa-
lentego Stecia – reportera i fotografa 

z Prudnika. Na wystawie zgromadzono 
bogaty zestaw zdjęć związanych 
z nekropoliami i zabytkami na po-
łudniowo – wschodnich Kresach II 
Rzeczypospolitej

W pierwszych dniach grudnia 
2011 r. ukazała się w wydaniu 

książkowym „Monografia Białej”, 
o czym pisaliśmy już na naszych 
łamach. Monografia zawiera wiele 
interesujących informacji związanych 
z naszym miastem z jego historią 
od najdawniejszych lat do czasów 
współczesnych. Autorami publikacji 
są: dr Maciej Borkowski i dr Marek 
Czapliński, Jest to druga monografia 
od czasu wydania monografii Białej 

w 1926 r. autorstwa ks. Johannesa 
Chrząszcza.
 Czytelniku, masz jeszcze szansę 
nabycia tej interesującej publikacji w 
Urzędzie Miejskim, Gminnym Centrum 
Kultury i bibliotece w Białej oraz za 
pośrednictwem internetu -mail: info@
gck,biala.pl. Zachęcamy do zakupu 
tej cennej publikacji wzbogacającej 
wiedzę z różnych dziedzin związanych 
z historią i współczesnością naszego 
miasta

Złote gody
Zita i Walter Mencler

zam. Browiniec Polski ślub: 03.02.1962 r.
Agnieszka i Aleksander Cholewa

zam. Pogórze ślub: 05.02.1962 r.
Krystyna i Paweł Augustyn

zam. Grabina ślub: 08.02.1962 r.
Urszula i Walter Czaja
zam. Józefów ślub: 10.02.1962 r.
Maria i Henryk Hilszer
zam. Józefów ślub: 17.02.1962 r.

Agnieszka i Bruno Wystrach
zam. Olbrachcice ślub: 17.02.1962 r.

Monografia Białej

21 lutego  spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej 
przystąpiła do wyburzenia starych obiektów go-

spodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Białej, które w przeszłości były użytkowane 
przez nieistniejący już żłobek. W tym samym dniu ekipa 
Kamieniogórskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji 
SC z Kamiennej Góry na zlecenie dyrekcji PKP rozpoczęła 
wyburzanie nieczynnego od kilku lat i zdewastowanego 
obiektu dworca PKP w Białej. 

Na zdjęciach: Prace rozbiórkowe przy ul. Prudnickiej i na stacji PKP w Białej.

Pani Lidii Cziomer
radnej i sołtysowi Radostyni 
z okazji 50 Rocznicy Urodzin 

życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów i zadowo-
lenia w życiu osobistym i działalności społecznej

składają
Rada Sołecka i mieszkańcy Radostyni
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Wspomnienie o biskupie

Biskup Wacław Wycisk urodził się 12 
lutego 1912 r. w rodzinie rolniczej 

jako najstarszy syn Wilhelma i Agnieszki 
mieszkających w Olbrachcicach. Tu został 
ochrzczony. 2 sierpnia 1936 po studiach 
teologicznych we Wrocławiu został wika-
riuszem najpierw w Oleśnie,  następnie 
w Bytomiu. W 1945 r. został notariuszem 
Kurii Administracji Apostolskiej Śląska 
Opolskiego. Po studiach w Lublinie został 
oficjałem powstającego Sądu Biskupiego 
w Opolu. 16 listopada 1959 r. papież Jan 
XXIII mianował go biskupem pomocni-
czym w Opolu, najpierw przy pierwszym 
opolskim biskupie Franciszku Jopie, 
na następnie przy Alfonsie Nossolu.
 Święceń kapłańskich udzielił jemu 
ówczesny prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyński. Wielką czcią darzył w czasie 
przez całe życie Maryję Niepokalaną oraz 
świętych Piotra i Pawła. Był człowiekiem 
bardzo pobożnym, wiele się modlił. 
Zawsze był bardzo związany z rodziną, 
zawsze pamiętał o rocznicach urodzin 

i ślubów członków rodziny i gdy tylko 
obowiązki na to pozwalały odwiedzał 
rodzinę.
 Biskup Wacław chorował na białaczkę, 
zmarł 22 marca 1984 r. Dwa miesiące 
przed śmiercią świętował 25-lecie 
sakry biskupiej. Po uroczystej mszy 
św. pogrzebowej w katedrze opolskiej 
z udziałem licznie przybyłych biskupów 
trumnę z jego ciałem przewieziono 
do rodzinnych Olbrachcic, gdzie odbyły 
się dalsze uroczystości pogrzebowe. 
Spoczął na miejscowym cmentarzu przy 
kościele, w którym otrzymał w cztery 
dni po urodzeniu  został poprzez 
chrzest włączony do społeczności ludzi 
wierzących. Jest biskup Wacław drugim 
hierarchą kościelnym wywodzącym się 
z Olbrachcic. Pierwszym był Karol Augu-
stin biskup pomocniczy we Wrocławiu. 
Nie każda miejscowość może poszczycić 
się tak znakomitymi postaciami i dlatego 
wspólnota parafialna w Olbrachcicach 
jest z tego dumna.

Gołębiarska pasja
Andrzej Witek gołębiami zainteresował się 

w najmłodszych latach, ponieważ pasją 
jego ojca jest hodowla gołębi pocztowych. 
Kiedy po raz pierwszy Andrzej w 1990 r. 
zobaczył gołębia rasowego king, która 
to rasa została wyhodowana w Stanach 
Zjednoczonych postanowił zacząć ich 
hodowlę. Pierwsze ozdobne kingi przywoził 
jemu z Niemiec jego szef pan Stanisław 
Wojciechowski. Później Andrzej nawiązał 
kontakty w Niemczech z hodowcą gołębi 
tej rasy i tam się zaopatruje w z kolejne 
młode Kingi. W 2010 r. za namową ko-
legi wstąpił do Opolskiego Towarzystwa 
Hodowców Drobnego Inwentarza. Już 
na pierwszej wystawie gołębi ozdobnych 
zaprezentował osiem Kingów i zajął 
trzecie miejsce. Kolejne sukcesy odniósł 
Andrzej Witek w styczniu 2011 r. na III 
wystawie gołębi rasowych. Jeden z jego 

kingów zajął pierwsze miejsce. Jego Kingi 
uzyskały pierwsze miejsce w tzw. kolekcji 
i został okrzyknięty mistrzem Polski. Te 
tytuły przypadły Andrzejowi również na 
IV wystawie w listopadzie ubiegłego roku. 
Nie były to łatwe rywalizacje ponieważ w 
wystawach uczestniczy kilkudziesięciu 
hodowców kingów. 
 W grudniu 2011 r. w europejskim 
konkursie gołębi młodych Andrzej Witek 
wystawił 6 rasowych gołębi, z których jeden 
uzyskując w ocenie komisji 96 pkt. Na 
100 możliwych do zdobycia zajął drugie 
miejsce i hodowca z Browińca został I 
wicemistrzem Europy. Rywalizacja była 
trudna, uczestniczyło w niej 269 gołębi. 
Andrzej planuje rozbudowę gołębników. 
Hodowli gołębi należy poświęcać wiele 
czasu i dzielnie mu w tym pomaga żona 
Barbara.  

Artystyczny mix
Celem tego projektu współfinanso-

wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego „Prze-
kraczamy granice” było zorganizowanie 
trzydniowych warsztatów dla grup 
działających przy Gminnym Centrum 
Kultury w Białej. Zajęcia odbywały się 
w grupach: mażoretkowej, tańca nowo-
czesnego, teatralnej, gitarowej, chórów 
i członków Studia Piosenki. Zajęcia 
odbywały się w styczniu br. w ośrodku 
„Ziemowit” w Jarnołtówku. Oprócz 
instruktorów prowadzących zajęcia 
w tych grupach uczestniczyli czescy 
profesjonalni instruktorzy.
 Celem projektu było pogłębienie 
partnerskiej współpracy w ramach 
Euroregionu Pradziad i utrwalenie 
wartościowej twórczości amatorskiej 
zespołów. W czasie trwania warsztatów 
muzycznych wzięło w nich udział 90 osób, 
członków zespołu Ariam, chórów Seniores, 
Zgoda i Die Neudorfer oraz solistów 
ze Studia Piosenki. Zajęcia prowadziły 
między innymi dwie czeskie instruktorki 
Anna Betaková i Jitka Helicheriková. 
Anna Betakowá jest absolwentką Kon-
serwatorium w Brnie, a jej koleżanka 

konserwatorium w Ołomuńcu.  Pani Anna 
pracuje w szkole muzycznej w Jeseniku. 
Obie czeskie instruktorki występują 
w Polsce, w części przygranicznej. 
 Uczestniczka zajęć muzycznych Ange-
lika Przybyłkiewicz z Prudnika stwierdziła: 
- Na zajęciach tych uczyłyśmy się śpiewać 
wspólnie na trzy głosy, co nie było takie 
proste. Nauka obejmowała również śpiew 
na głosy czeskich utworów. Uczestnicy 
warsztatów muzycznych zaprezentowali 
swoje umiejętności nabyte na zajęciach 
warsztatowych 18 lutego w sali wido-
wiskowej Urzędu Miejskiego w Białej 
wprawiając w zdumienie widzów.  
 Druga z uczestniczek warsztatowych 
zajęć muzycznych i teatralnych Natalia 
Grzyb z Radostyni wskazała na ich zna-
czenie w rozwoju umiejętności fachowych 
ich uczestników. Pracowaliśmy na zajęciach 
teatralnych  nad interpretacją tekstów, 
dykcją, poszerzeniem umiejętności 
i integracją z zespołem. GCK w ramach 
projektu zakupił ze środków na ten 
cel dla uczestników warsztatowych 
zajęć koszulki t-shert, które oznaczono 
zgodnie z zasadami promocji projektów 
realizowanych ze środków POWT.

Niebezpieczny 
znak

Na narożnej ścianie budynku 
nr 2 na Placu Zamkowym 

umieszczony jest znak zakazu wjazdu 
w uliczkę jednokierunkową prowadzącą 
w kierunku placu zabaw dla dzieci i do 
kościoła parafialnego. Od wielu miesięcy 
znak ledwie trzyma się na tylko jednym 
kołku rozporowym co w każdej chwili 
może spowodować jego urwanie się. Jest 
to więc zagrożenie dla przechodniów 
przechodzących w tym miejscu.

czeskie instruktorki na warsztatach muzycznych

chórzyści w czasie ćwiczeń



PANORAMA BIALSKA  Luty  2012�

Zebrania sołeckie 2012
W poprzednim wydaniu gazety zamieściliśmy 

informacje o jedenastu odbytych w styczniu 
zebrań wiejskich. O tym wydaniu piszemy kolejnych 
zebraniach w sołectwach. Ostatnie zebrania zakończą 
się 28 lutego. Relacje z ich przebiegu zamieścimy 
w marcowym wydaniu „PB”

 Otoki – 27.01. 
W dyskusji zebrani wskazywali na potrzebę remontu dróg prowadzących przez 
wieś, a także oczyszczenia rowów i cieków wodnych.

Grabina – 27.01.
W 2011 r. kosztem ponad 8,7 tys. zł wykonano nowy dach na obiekcie remizy 
OSP. Ponad 5,6 tys. zł. przeznaczono na odwodnienie budynku i ocieplenie dachu 
strażnicy. W ramach tegorocznego funduszu sołeckiego 5 tys. zł. przeznaczonych 
zostanie na remont samochodu strażackiego oraz na pierwszy etap przygotowań 
do budowy boiska sportowego – ponad 10 tys. zł. W ramach tych prac ustalone 
zostaną granice geodezyjne i uporządkowanie placu oraz wyrównanie murawy. 

Miłowice 31.01.

Ligota Bialska - 3.02.

Ubiegłoroczny fundusz sołecki został przeznaczony na urządzenie placu zabaw 
i uporządkowanie wokół niego terenu. W br. fundusz sołecki zostanie przeznaczony 
na dalsze doposażenie placu zabaw w sprzęt i 1,5 tys. zł. na zakup kamienia na drogi 
polne. W dyskusji wskazywano na konieczność rozbudowy i remontu świetlicy 
wiejskiej i potrzebę budowy odcinka chodnika prowadzącego przez wieś.

Śmicz – 31.01.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Śmicz był organizatorem ubiegłorocznych 
dożynek powiatowo – gminnych, a korona wykonana przez mieszkanki tej miej-
scowości zajęła na dożynkach wojewódzkich w Praszce II miejsce. W minionym 
roku zakupiono dziesięć kompletów stołów biesiadnych i trzy ławki. Zakupiony 
został sprzęt nagłaśniający, obsadzono krzewami ozdobnymi skarpę przy drodze do 
Białej. Zakupiono farbę i odmalowano przystanek PKS. Na uznanie zasługuje fakt 
remontu cmentarza, na ten cel mieszkańcy zebrali we własnym zakresie ponad 7,2 
tys. zł. W tym rku 6 tys. zł. zostanie przeznaczonych na dalsze obsadzenie części 
skarpy krzewami. Na obsadzenie drzewami terenu wokół boiska przeznaczy się 
2 tys. zł. Planowany jest również zakup namiotu biesiadnego (3,8 tys. zł= i za 1,5 
tys. zł. zakup kamienia na drogi polne. 

W 2011 r. dzięki finansowemu wsparciu sponsorów zakupiona została do świetlicy 
lodówka i kuchnia gazowa. Za środki z funduszu sołeckiego wyremontowana 
została szatnia LZS. Tegoroczny fundusz sołecki zostanie przeznaczony na: zakup 
kamienia na utwardzenie dróg polnych (6,1 tys. zł.), zakup sprzętu do świetlicy 
(1 tys. zł.), na doposażenie placu zabaw (4,5 tys. zł.). W dyskusji poruszono głównie 
sprawy związane z oczyszczaniem rowów i cieków wodnych oraz potrzebę budowy 
chodników na ulicach prowadzących przez wieś. 

Krobusz - 8.02.

Zakończono budowę kanalizacji burzowej na jednej z bocznych dróg. Koszt 
przedsięwzięcia – 6 tys. zł. We własnym zakresie mieszkańcy w czynie społecznym 
położyli rury plastikowe  niezbędne do udrożnienia dopływu wody deszczowej. 
Przystąpiono do prac przy budowie terenu rekreacyjno – sportowego. Tegoroczny 
fundusz sołecki w całości zostanie przeznaczony na dalsze prace przy urządzaniu 
terenu rekreacyjno – sportowego i zakup rur drenarskich.  

Nowa Wieś - 8.02. 

Ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono kamień na utwardzenie dróg polnych, 
który rolnicy sami przewieźli na wybrane odcinki dróg.  Ponadto kupiony został 
akumulator do pojazdu strażackiego. W ramach tegorocznego funduszu sołeckiego 
planuje się remont remizy strażackiej, zorganizowanie festynów wiejskich i zakup 
kamienia na dalsze utwardzanie dróg polnych.  Zebrani wskazywali na potrzebę 
remontu drogi na odcinku Nowa Wieś – Gostomia. 
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Wasiłowice – 9.02.

W minionym roku wywieziony został gruz po wyburzeniu obiektu miejscowej 
OSP, przywieziono kamień na utwardzenie placu. Kupiony został sprzęt na plac 
zabaw. Fundusz sołecki na 2012 r. zostanie przeznaczony na zagospodarowanie 
placu po byłej OSP i odnowienie pomnika mieszkańców poległych w I i II 
wojnie światowej. 

W 2011 r. w okresie wiosennym dokonano konserwacji hydrantów, przeprowadzony 
został remont mostku na drodze Mokra – Radostynia. Przywiezione zostały 
cztery słupy oświetleniowe, wyczyszczono rowy w kierunku rzeki Białka. 

W 2011 r. i 2012 r. prowadzone będą dalsze prace przy modernizacji ul.Polnej. 
Na ten cel w tegorocznych wydatkach przewidziano 7 tys. zł. Uporządkowany 
został teren przy przydrożnym krzyżu, a Ryszard Burosz nieodpłatnie prze-
kazał drzewo dębowe na nowy krzyż. Mieszkańcy wnioskują o urządzeniu 
przystanku PKS obok posesji p. Neugebauer, montaż na terenie wsi tablicy 
ogłoszeń o skrzynki na listy. 

Samorząd mieszkańców nr 1 Biała – 14.02.

Samorządy mieszkańców nie posiadają środków w ramach funduszu sołeckiego. 
W minionym roku samorząd wnioskował o utwardzenie ul. Oświęcimskiej 
oraz o dokończenie budowy chodnika na ul. Góra Wolności. Wskazywano na 
konieczność otynkowania ściany budynku położonego u zbiegu ulic P. Skargi 
i Kościuszki. Samorząd wnioskował również o przeniesienie placu zabaw dla 
dzieci na ul. Prudnicką w sąsiedztwie siedziby OPS. W dyskusji wskazywano 
na  potrzebę w zakresie remontów niektórych odcinków dróg, między innymi 
łączących ul. Reymonta z ul. Czarną,  na ul. Kopernika, brak miejsc parkingo-
wych na bialskim Rynku, likwidacji części nieużytkowanych działek przy ul. 
Parkowej od strony cmentarza żydowskiego. 

Rolnicy we własnym zakresie rozwieźli kamień na utwardzenie dróg polnych. 
Wskazywano na potrzebę remontu zniszczonej częściowo drogi od Ustronianki 
do oczyszczalni ścieków, Wskazywano na niebezpieczne skrzyżowanie dojazdu 
do Józefowa przez obwodnicę. Mieszkańcy interesowali się również sprawami 
związanymi z planami budowy farm wiatrowych na terenie gminy.

Prężyna – 15.02.
W minionym roku środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na remont 
Sali wiejskiej i dofinansowanie remontu remizy strażackiej. Wiele prac remontowych 
wykonali mieszkańcy we własnym zakresie. Dalsze prace remontowe prowadzone 
będą w tym roku. W dyskusji wskazywano na stan infrastruktury drogowej, po-
trzebę wykonania wielu prac przy udrażnianiu rowów melioracyjnych. Niektórzy 
z obecnych wnioskowali o rezygnację z członkostwa w Gminnej Spółce Wodnej, 
ze względu na mały zakres wykonanych prac melioracyjnych w Prężynie.

R.Nowak

Samorząd mieszkańców nr 2 Biała – 14.02.

Łącznik – 10.02.
W okresie sprawozdawczym obudowany został blachą przystanek PKS przy 
drodze w kierunku Pogórza, zakupiono kamień na drogi, a na terenie Wiej-
skiego Centrum Sportu i Rekreacji urządzono miejsce na organizację spotkań 
mieszkańców. Zamontowano dwa słupy ogłoszeniowe. W 2012 r. z funduszu 
sołeckiego przeznaczono 20.000 zł na przebudowę Wiejskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji, 2 tys. zł. na potrzeby OSP i 2,2 tys. zł. na organizację 
imprez wiejskich. 

Dębina – 10.02.

Mokra – 10.02.
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KRONIKA 
POLICYJNA

3.01.2012 r. w Radostyni sprawca 
z otwartego pomieszczenia gospodar-
czego skradł silnik elektryczny wraz 
z przewodami zasilającymi. Wartość 
strat wyceniono na 650 zł.
16.01. sprawca lat 46 groził pozba-
wieniem życia swojej konkubinie.
25.01. 48-letni mieszkaniec dokonał 
kradzieży przewodów energetycznych 
wartości 323 zł na szkodę Urzędu 
Miejskiego w Białej. 
27.01. w Olbrachcicach sprawcy 
dokonali kradzieży samochodu 
osobowego Audi wartości 9 tys. zł. 
Porzucili go w stanie uszkodzonym 
na terenie gminy Głogówek. 
27.01.- w Białej dokonano kradzieży 
pieniędzy i dowodu osobistego 
na szkodę mieszkańca miasta. Straty 
– 720 zł.
31.01. w nadleśnictwie Chrzelice 
30-letni sprawca dokonał kradzieży 
z włamaniem do domku myśliwskiego 
skąd skradł przedmioty wyposażenia 
wartości ok. 2,5 tys. zł. na szkodę Koła 
Myśliwskiego w Prudniku.
6.02. w Łączniku nastąpił nagły zgon 
60-letnego mężczyzny.
11.02. w Prężynie sprawcy lat 
40 i 42 dokonali kradzieży okien 
z pomieszczenia gospodarczego. 
Straty- 400 zł.
11.02. 22-letni kierowca z Łącznika 
spowodował wypadek drogowy 
w wyniku którego inny uczestnik 
doznał obrażeń ciała.
19.02. dwudziestolatek dokonał 
w Białej kradzieży ciągnika rolniczego 
wartości 60 tys.zł, który następnie 
porzucił w stanie uszkodzonym 
na terenie Głogówka. Sprawca został 
zatrzymany w bezpośrednim pościgu 
przez policję.
20.02. w Brzeźnicy sprawca lat 47 
przywłaszczył sobie przedmioty 
umeblowania i sprzęt agd wartości 
3 tys. zł.

W omawianym okresie zatrzymano 
trzech rowerzystów poruszających 
się po drogach publicznych w stanie 
po spożyciu alkoholu. Przypadki te 
miały miejsce – 25.01. w Mokrej, 29.01. 
w Łączniku i Chrzelicach (dwukrotnie)i 
22.02. w Chrzelicach. W tym okresie 
policja zatrzymała dwóch kierowców 
w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu – 19.01. w Chrzelicach i 30.01. 
w Łączniku. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Odeszli
Maria Peszel ur. 1927 r zm. 14.01.2012 r. zam. Biała

Paweł Koczula ur. 1933 r. zm. 18.01.2012 r.  zam. Pogórze

Stanisław Bolisęga ur. 1950 r. zm. 20.01.2012 r. zam. Wilków

Damian Lata ur. 1985 r. zm. 29.01.2012 r. zam Prężyna

Alojzy Deszczka ur. 1931 r. zm. 30.01.2012 r. zam. Pogórze

Maria Krokosz ur. 1910 r. zm. 31.01.2012 r. zam. Biała

Gerhard Wistuba ur. 1927 r. zm. 31.01.2012 r. zam. Biała

Marta Fuchs ur. 1926 r. zm. 05.02.2012 r. zam. Pogórze

Henryk Glacza ur. 1951 r. zm. 06.02.2012 r. zam. Łącznik

Tadeusz Rogosz ur. 1952 r. zm. 07.02.2012 r. zam. Laskowiec

Podziękowanie

Wszystkim, którzy okazali 
pomoc i współczucie 
w ostatniej drodze 

mojej teściowej
ś.p. 

Marii Krokosz
składam serdeczne 

podziękowanie
w imieniu własnym,
córek, syna, zięciów, 

wnuków i prawnuków 
Synowa

SPROSTOWANIE

W styczniowym wydaniu gazety w ma-
teriale przedstawiającym bialskich 
dzielnicowych pracujących wkradły 
się dwa błędy. Napisaliśmy, że jednym 
z nich jest sierżant Wojciech Kłyś, 
zamiast Wojciech Kryś. Również 
przedstawiając rejon Arkadiusza 
Krupińskiego napisaliśmy, że ma 
on stopień sierżanta, podczas gdy 
wymieniony jest sierżantem sztabo-
wym. Zainteresowanych za opisane 
nieścisłości przepraszamy.
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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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

REGENERACJA
PIERZA

Krzyżkowice 50
48-231 Lubrza

tel.  608 769 437
698 840 820
77 436 09 88

Podziękowanie
Szczere podziękowania 

wszystkim, którzy wzięli 
udział w ostatniej drodze 

mojego męża
śp.

Krystiana Gruchman
składa

żona z synami

Rodzinie zmarłej
śp.

Elizabeth
Glombitza

wyrazy
szczerego współczucia 

składają
Z. i J. Kuczek

z dziećmi i wnukami.
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Babski Comber
Od czterech lat pod koniec karnawału chrzeliczanki organizują 
Babski Comber, imprezę na którą mają wstęp wyłącznie kobiety. Tegoroczna 
impreza odbyła się w sobotę 11 lutego. Podobnie jak w latach poprzednich organizatorami 
zabawy dla pań były członkinie z Samodzielnego KGW  i Odnowy Wsi. Panie z KGW przygotowały 
słodkie wypieki, kawę i herbatę oraz zapewniły uczestniczkom imprezy ciepły posiłek. Wszystkie panie 
uczestniczyły we wspólnej zabawie w pięknych strojach. Były wśród nich urocze diabełki, pszczółki, wróżki. 
Nad bezpieczeństwem bawiących czuwały pielęgniarki i dwie policjantki – polska i amerykańska. Nad mo-
ralnością uczestniczek zabawy czuwały również dwie zakonnice. Wśród uczestniczek zabawy była również 
pani poseł Janina Okrągły, która być może pomoże w rewitalizacji chrzelickiego zamku. Jako, że wspólna 
zabawa łagodzi obyczaje zgodnie bawiły z zakonnicami murzynka i arabka. Chrzeliczanki na swoją zabawę 
zaprosiły zespół kobiecy „Rzymkowiczanki”, które przedstawiły program słowno – muzyczny w formie 
humorystycznej. Panie bawiły się beztrosko i wesoło, ciesząc się, że w tym czasie ich mężowie trudzili się 
z przygotowaniem niedzielnego obiadu. Niewątpliwymi atutami pań oprócz pięknych strojów była uroda 

i wdzięk.
Tekst i zdj. R.Nowak

po raz czwarty


