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Wybory samorządowe
Świętowali
21 października 2018
koniec zbiorów Kandydaci
na burmistrza Białej

O

rganizacja tegorocznych dożynek gminnych w Olbrachcicach stała pod wielkim znakiem zapytania. Wszystkiemu winna
pogoda: piątkowe oberwanie chmury
spowodowało zalanie terenu imprezy
i nie tylko: praktycznie cała wieś znalazła się pod warstwą błota, które pod
wpływem ulewnego deszczu spłynęło z okolicznych pól. Na szczęście
dzięki ogromowi pracy strażaków
i mieszkańców Olbrachcic udało się
uprzątnąć ulice – już w sobotę można
było dekorować domy i podwórza
dożynkowymi ozdobami, później
zaś udać się do namiotu na zabawę
z zespołem Andromex.
Właściwe obchody rozpoczęły się
w niedzielę – od mszy św. o godz.
11:00. Po uroczystej liturgii i obiedzie,
około godziny 13:30, rozpoczął się
barwny korowód, który przy akompaniamencie Bialskiej Orkiestry Dętej
powędrował przez wieś na boisko
sportowe. W korowodzie nie zabrakło
mażoretek, przedstawicieli władz,

zaproszonych gości i mieszkańców,
którzy na tę okazję przygotowali
(na przyczepach) różne scenki (m.in.
nowoczesny gabinet chirurga-ortopedy, plażowanie w Olbrachcicach,
olbrachcickie ranczo), były też korony
dożynkowe – z Olbrachcic, Radostyni,
Grabiny i Nowej Wsi Prudnickiej.
Uczestników korowodu wchodzących
na boisko witał prowadzący imprezę
Joachim Kosz.
Rozpoczęła się część oficjalna:
zgromadzonych gości powitał sołtys
wsi Jan Smiatek, swoje przemówienia
wygłosili: burmistrz Edward Plicko,
starosta Radosław Roszkowski i wicestarosta Janusz Siano. List premiera
Morawieckiego odczytała posłanka
Kata rz y na Czocha ra . Nast ąpi ło
przekazanie chleba przez starostów
dożynek: Monikę Lorek i Jana Bota,
oraz podzielenie go między uczestników imprezy.
Można było zacząć się bawić; jako
pierwsi na scenie zaprezentowali się
Aneta & Norbert, później Damian

Edward Plicko
KWW Edwarda Plicko

Weinkopf, Jesenicka Dvanact ka,
KGB i ponownie Damian Weinkopf.
W międzyczasie nastąpiła ocena koron dożynkowych. Pierwsze miejsce
zdobyła korona żniwna gospodarza
dożynek, drugie – korona żniwna
z Grabiny, trzecie miejsce zajęła korona
z Radostyni, a wyróżnienie przypadło
koronie z Nowej Wsi Prudnickiej.
Wręczono puchary, listy gratulacyjne
oraz Nagrody Burmistrza Białej –
po 500 zł za udział danego sołectwa
w konkursie koron dożynkowych.
W trakcie uroczystości wręczono
także odznaki honorowe „Zasłużony
dla rolnictwa” – nagrody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi za prowaSołtys Olbrachcic Jan Smiatek i Burmistrz Edward Plicko

Starostowie - Monika Lorek i Jan Bota

Korowód - Grabina

Robert Roden

KWW Mniejszość Niemiecka

dzenie i modernizację gospodarstwa
rolnego, pracę społeczną i udzielanie
się na rzecz lokalnej społeczności.
Nagrodzeni zostali: Alfred Brajer
z Nowej Wsi Prudnickiej, Zbigniew
Baniak z Laskowca, Walerian Osiewacz
z Ligoty Bialskiej, Krystian Fiebich
z Brzeźnicy, Józef Trinczek z Olbrachcic,
Antoni Piecha z Wasiłowic i Adrian
Harnys z Browińca Polskiego.

Tekst: Dominika Rak
Zdjęcia: Marek Doskocz, Dominika Rak

cd. na str. 7
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ostałach 16 lołt t y mu łod
znajomego z Ligoty Bialskiej,
p. Waltera Staffy, przez niego
ryncznie napisanoł, po ślonsku legenda
i chcał wom joł dziesiej przedstawić.
Choć napisał joł dołwno tymu, siłał
jest w niej prołdy. A zaczynoł se tak.
Gdy ludzie utracili raj, Ponbóczek
podarowoł im ślonski kraj. Nakołzoł,
coby byli robotni i posłuszni. Więc
ludzie zaczli łorać, siołć, żniwować
i hodować bydło. Robiyli ciałżko łod
rana do nocy. Podobało se to Ponbóczkowi i doł im wiara. Wtedy lud ten

noł władza zrobiła z rolnika kułaka,
a z właściciela burżuja. Za to młodzieży
wpojono hasło “czy se stoi, czy se leży
wypłata kożdemu se nołleży”. Młodzież
masowo zaczło uciekać ze wsi do miasta.
Tak to trwało prawie pół wieku. Potyj
przyszła nowoł władza, a ta nakołzała
młodzieży czytać biblijo, a w niej jest
wyraźnie napisano, popatrzcie na te
ptołki, chtory nie łorzoł, nie siejoł, nie
żniwujoł, a Łojciec Niebieski ich żywi.
Abo popatrzcie na te leluje polne, łone
nie przendoł, nie szyjoł, a Ponbóczek
je przyłodziywoł. Spodobało se to

Ta łostatnioł se pyjtoł: „Pani Marianno, czy u wołs też soł doma szwaby
(prusaki)?”. „Ni, u nołs doma soł jyno
rusy (karaluchy)”.
Drugi wic to taki. W przedszkolu
pani mówi do chopca: „Erwin jedz, bo
nie baniesz rósł”. „Joł wcale nie chca być
Rus, a my zowizoł jedziemy do Rajchu”.
W 1946 roku – jak wiecie – wszałdzie
plakaty wisiały, coby wszyscy podpisali
polskie obywatelstwo. Trza boło iść na
milicyjoł i zapłacić 25 zł. Szła też tał
jedna kobieta, a milicjant se jej pyjtoł:
„Jak se pani modli?” A łona mu padoł:

Legenda o Śląsku
zacznoł budować wsie i miasta, a w nich
kościoły, klołsztory, szpitale i wielkie
zomki. Zadowolony Bóg z tego dzieła
rołk ludzkich pokołzoł im bogactwa
ziemi, skryty głamboko. Boło to złoto,
szczebro, miedź, ołów, cynk, żelazło
i wałgiel. Więc zaczli budować gruby,
huty i fabryki. Lud zacznoł se bogacić
i wrołz z tyj bogajstwał, zacznoł bluźnić
i grzeszyć. Rozpostarła se pycha i nieposłuszeństwo. Wtedy Bóg ukarał lud
strasznoł wojnoł. Po wojnie lud zacznoł
usuwać zniszczenia. Zajś łod rana do
nocy zacznoł budować miasta i wsie,
nowe fabryki i huty. Nowa czerwio-

naszej złotej młodzieży i zapisała se
to głamboko do serca. Łona też nie
łorała, nie siała, ale za to 12 razy do
roku obficie żniwowała, stoła kożdego
10-go w banku w kolejce po kuroniówka. Wtedy Ponbóczek zajś spojrzoł na
ślonską kraina i rzekł do św. Piotra:
„gdzież to podzioł se ten pracowity
ślonski lud?”. Nie widać go tał wcale.
Za to jest on tukej za bramoł naszoł
w szczynśliwości wiecznej.
Dalszy ciołg legendy za 50 lołt. Do
legendy pan Staffa dołożoł jeszcze
takie anegdoty ślonskie. Spotkały se po
somsiedzku ślonzaczka i repatriantka.

Bialska Orkiestra Dzieciom

J

uż po raz czwarty Bialska Orkiestra
Dęta organizuje letnie warsztaty
muzyczne dla dzieci. W tym roku
trochę krótsze (bo tylko trzydniowe)
odbyły się w dniach 9–11 sierpnia.

W poprzednich latach udało się pozyskać większe dofinansowanie i trwały
one przez cały tydzień. Jednak w tym
roku wypadły rekordowo pod względem
liczby uczestników – zgłosiło się ich aż
30 (głównie były to dzieci, które uczą się
gry na instrumentach dętych w szkółce
prowadzonej wspólnie przez Bialską
Orkiestrę i Gminne Centrum Kultury).
Przez trzy dni uczestnicy warsztatów
mogli wspólnie grać, ale i uczestniczyć
w zajęciach z animatorami; zwiedzali
bialskie zabytki oraz byli na spływie
kajakowym Małą Panwią.
Podczas trzech dni warsztatowych
młodzież zajmowała się głównie przygotowywaniem oprawy mszy świętej. Efekty
tej pracy można było usłyszeć podczas
niedzielnej liturgii w kościele parafial-

nym w Białej – 12 sierpnia – po której
gromkimi brawami nagrodzony został
wysiłek młodzieży i instruktorów.
W tej edycji instruktorami-wolontariuszami byli: Andrea Hampel, a także
Damian oraz Andrzej Weinkopf. Opiekę
nad uczestnikami sprawowali – również
w ramach wolontariatu – Emilia Sobota,
Enrika Hupka, Waleria Bar, Olaf Scholz,
Mirosław Lasar, Rafał Magosz, Jakub Osiecki
i Korneliusz Wycisk. W realizacji całości
pomogła również Agata Pytlik – organistka
z Białej, Dominika Rak, która oprowadzała
po mieście, oraz restauracja Pod Łysą,
która przygotowała obiady dla wszystkich.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy
otrzymali certyfikaty poświadczające
uczestnictwo w tegorocznych warsztatach.
Mogły się one odbyć się dzięki środkom
pozyskanym przez stowarzyszenie Bialska
Orkiestra Dęta w ramach realizacji zadań
publicznych Powiatu Prudnickiego,
za co władzom Starostwa jesteśmy
niezmiernie wdzięczni.
RM

„Panołczku, terołz to mydło nie jest nic
wert, to se wcale nie chce mydlić; nie
boło to jak przed wojnoł, ta kernzajfa,
to se mydliło”.
Tela łod p. Waltera, którego znałam
bardzo długo, był przecież komendantem straży pożarnej w Ligocie przez
ponad 20 lat i wielce zasłużony dla
naszej gminy. Jako fotograf – przy
obsłudze różnych festynów, dożynek
– spostrzegłam go jako człowieka
otwartego i pomysłowego. Po śmierci
żony jeszcze kilka lat żył samotnie
i działoł w swojej wiosce. Gdy skończył
70 lat, przeniosł się z Ligoty do Białej,

gdzie pod troskliwą opieką córki i jej
rodziny dane mu było przeżyć 10 lat.
Jako mieszkaniec Białej natychmiast
włączył się w życie kulturalne miasta,
przychodził na różne spotkania do
centrum kultury.
Zmarł w 2017, zaniesiony na ramionach
swoich strażaków na cmentarz w Ligocie
Bialskiej na wieczny spoczynek.
Wiem, że rodzina p. Waltera posiada
obszerną kronikę jego pracy społecznej,
wartej szerszego pokazanie bialskiemu
społeczeństwu.

Ruch i integracja na
świeżym powietrzu

W

ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) – w pięciu miejscowościach w gminie Biała wybudowano siłownie zewnętrzne.
Biała, Gostomia, Olbrachcice, Chrzelice
i Łącznik. Ustawiono urządzenia do
ćwiczeń oraz zagospodarowano strefę
relaksu (ławeczki, plenerowe urządzenia
do gry w warcaby, gry planszowe).

Cele programu to: budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych
stref aktywności skierowanych do różnych
grup wiekowych; tworzenie przestrzeni
aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej
(uprawianie sportu jako forma spędzania
wolnego czasu); odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia
stref aktywności sportowo-rekreacyjnych
w pobliżu miejsca zamieszkania.
DR
Siłownia zewnętrzna w Łączniku
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Podsumowanie kadencji 2014-2018
Drodzy Mieszkańcy Gminy Biała,
zbliża się ku końcowi moja pierwsza
kadencja (i mam nadzieję nie ostatnia)
jako Burmistrza Białej. Chwila ta jest
zatem właściwa aby Państwu przybliżyć,
co udało się przez minione cztery lata
w Naszej Gminie zrobić.
W 2015 r. budżet Gminy wynosił
31 mln zł, natomiast obecnie realizujemy rekordowy budżet o wartości 63
mln zł. Powyższe jest możliwe dzięki
pozyskaniu wielu milionów złotych
w ramach środków zewnętrznych, tak
krajowych jak i unijnych. W oparciu o te
środki wykonaliśmy i wykonujemy wiele
strategicznych i ważnych dla Gminy
inwestycji, w szczególności:
–– wykonany został kompleks boisk
sportowych przy szkole w Białej;
–– aktualnie wykonywana jest termomodernizacja szkoły (nowa elewacja
wraz z dociepleniem ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej);
–– wybudowaliśmy kanalizację na ul.
Opolskiej i nowoczesną oczyszczalnię
ścieków, która już pracuje i osiąga
doskonałe parametry oczyszczania;
–– na bieżąco remontujemy drogi i mosty, budujemy chodniki i ścieżki
rowerowe;
–– rewitalizujemy rynek w Białej, kościół ewangelicki i plac za OPS-em,
gdzie ma powstać nowy plac zabaw,
skwerek dla seniorów i fontanna
–– budujemy drogi transportu rolnego
i drogi w poszczególnych sołectwach
(powstało ich w ciągu ostatnich 4
lat ponad 20 i budujemy następne);
–– remontujemy budynki komunalne,
znajdujące się w nich mieszkania,
klatki schodowe i dachy;
–– przeprowadzamy remont budynku
Urzędu Miejskiego w Białej (strop
nad salą widowiskową, granitowa
posadzka, wymiana drzwi i mebli,
remont korytarza i pomieszczeń
służbowych);

–– remontujemy i budujemy PSZOK
(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)
–– remontujemy i budujemy świetlice
wiejskie, remizy OSP, boiska sportowe (oświetlenia Pogórze i Ligota,
nasadzenia roślin Biała), place zabaw
i siłownie zewnętrzne (program OSA
w Olbrachcicach, Gostomii, Białej,
Łączniku i Chrzelicach);
–– remontujemy budynek szkolno-przedszkolny w Łączniku (nowa
kuchnia, nowe toalety, remonty sal
lekcyjnych).
Wartość tych inwestycji sięga około
40 mln zł i myślę, że jest to widoczne
w Naszej Gminie – która pięknienie
i nowocześnieje, nawet jeśli teraz jest
rozkopana i w remontach. Gminę przejąłem
z około 7 mln zadłużeniem a na koniec
kadencji będzie ono wynosić ok 6 mln
złotych mimo tylu kosztownych inwestycji.
Rewitalizacja rynku jest inwestycją,
która jest realizowana na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przyjętego w 2003 roku
(czyli za poprzednika), został również
wtedy sporządzony projekt budowlany,
który jednak nie doczekał się realizacji,
były uzgodnienia z wojewódzkim zarządem dróg co do dwukierunkowego
ruchu wzdłuż Urzędu Gminy, zabrakło
jedynie pieniędzy na realizację tej inwestycji. Pomysł i projekt ten miał być
zrealizowany mimo tego, że nie było
jeszcze wtedy obwodnicy Białej.
Wartość funduszu sołeckiego wzrosła
z 350 tys. zł początek kadencji do 500
tys. zł obecnie, a to spowodowało,
że każde sołectwo ma o około 1/3 większy fundusz sołecki, a jeśli sołectwo
zdecyduje przekazać część lub cały
fundusz na remont dróg lokalnych,
to dokładamy z budżetu kolejne około
50% wartości tych inwestycji. Nic więc
nie zabieramy z funduszu co sugeruje
opozycja a dokładamy jeśli jest wola
współpracy i chęć realizacji inwestycji
drogowej w danym sołectwie.

W celu polepszenia stanu infrastruktury w naszej Gminie, wspieramy także
inwestycje realizowane przez Powiat
Prudnicki na terenie Gminy Biała. W
ostatnich czterech latach przeznaczyliśmy
na ten cel kwotę 820 tys. zł. Aktualnie na
realizację drogi Biała-Górka w budżecie
zabezpieczyliśmy kwotę 1,3 mln zł,
która czeka na obiecaną realizację tej
inwestycji. Wtedy to 0,5 mln złotych
dotacji gminy do odcinka tej drogi relacji
Pogórze- Górka miało być gwarantem
wykonania następnego odcinka relacji
Górka-Biała w 2018 roku, gmina w
budżecie pieniądze zabezpieczyła, ale
inwestycja nie zostanie zrealizowana. Z
problemem wzrostu kosztów inwestycji
borykają się wszystkie samorządy mimo
to jednak uzyskując dofinansowanie
realizują je nie szukając winnych gdzie
indziej. Reasumując w obecnej kadencji
na rzecz powiatu celem realizacji inwestycji powiatowych na terenie gminy
Biała chcieliśmy przekazać kwotę ok
2,1 mln złotych, natomiast w kadencji
poprzednika w latach 2010 – 2014 zostało
przekazanych 165 tyś złotych, a w latach
2006 – 2010 przekazano 130 tyś złotych,
myślę że liczby mówią same za siebie i
czy naprawdę nie było woli współpracy.
Dzięki natomiast współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Opolu w 2019 r.
przeprowadzony zostanie remont drogi nr 407 relacji Łącznik – Pogórze
(już jest po przetargu). Wartość tego
przedsięwzięcia to ponad 6 mln zł, przy
czym partycypacja Gminy w kosztach
wynosie 7,5% tej wartości. Po realizacji
tej inwestycji istnieje realna szansa,
by w podobny sposób kompleksowo
została wyremontowana droga nr 407
biegnąca przez Łącznik (droga i chodnik).
Jednocześnie chciałbym Państwu
wskazać, że poza infrastrukturalnymi,
realizujemy również tzw. projekty miękkie
krajowe i transgraniczne z partnerami
z Czech np.:
–– projekt „Umiem Pływać”, dzięki
któremu dzieci w wieku szkolnym

klasa I-III przez cały semestr jeździły na basen do Krapkowic uczyć
się pływać. Dodatkowo dla tych
dzieci zorganizowaliśmy również
bezpłatne badania ortodontyczne
i okulistyczne;
–– dla strażaków zorganizowaliśmy
szkolenia z pierwszej pomocy
medycznej, szkolenie pilarzy oraz
szkolenia z obsługi nowoczesnych
motopomp, pomp szlamowych
i pomp pływających;
–– na działalność Gminnego Centrum
Kultury i bibliotek przeznaczyliśmy
w tym roku ponad 1,3 mln zł, na kluby sportowe ok. 195 tys. zł, na Caritas
145 tys. zł, na OSP ok 330 tys. złotych,
natomiast, oświata rocznie generuje
koszt ok. 14 mln zł;
Ponadto warto uwidocznić nakłady,
jakie zostały poniesione na wsparcie
OSP – zakupiliśmy przede wszystkim:
trzy średnie samochody bojowe, dwie
motopompy Taihatsu, trzy pompy
pływające, trzy pompy szlamowe, zestaw
hydrauliczny Lukas, torby medyczne,
dwa defibrylatory i sprzęt ratownictwa
drogowego, 30 mundurów bojowych,
butów i rękawic, wiele innego drobnego
sprzętu p-pożarniczego.
W ostatnich czterech latach inwestycje
w wyposażenie na rzecz OSP wyniosły
ok. 0,6 mln zł.
Reasumując, pragnę podziękować
Wam za zaufanie i wsparcie, jakiego
mi udzieliliście wybierając mnie na urząd
Burmistrza Białej – dzięki temu mogliśmy zrealizować wszystkie wymienione
wyżej, i wiele pomniejszych inwestycji
w Naszej Gminie. Wszyscy możemy być
z tego dumni.
Mam nadzieję, że Was nie zawiodłem,
i że ten kredyt zaufania macie dla mnie
otwarty jeszcze na wiele lat.
Z podziękowaniami
oraz wyrazami szacunku,
Edward Plicko
– Burmistrz Białej

Spotkali się hodowcy gołębi

1

września w Żabniku odbył się Przegląd Gołębi Młodych KING zorganizowany przez Polski Klub King. Spotkanie miało miejsce po raz siódmy, jak
mówi Stanisław Projs, przewodniczący
klubu: „dzięki uprzejmości i na zaproszenie kolegów Jana Dunajewskiego,
Andrzeja Witka i ich żon oraz Józefa Latusa
– w miejscowości Krobusz-Żabnik”.
Podczas spotkania uczestnicy omawiali
sprawy tegorocznej listopadowej wystawy
oraz mogli zobaczyć puchar przechodni (prezentujemy go na zdjęciu), o który toczyć się

Pasjonatów gołębiarstwa wciąż nie brakuje

będzie rywalizacja podczas tejże wystawy.
Członkowie klubu rywalizują o tytuł
Championa danego koloru (oddzielnie dla:
samiczka młoda –dorosła oraz samczyk
młody – dorosły), o Grand Champion (puchar
przechodni) oraz o tytuły: Mistrz, I i II Wicemistrz Klubu. 1 września dokonano przeglądu gołębi młodych, oceniono ich zalety i
wady; na przegląd zaproszono także hodowców niezrzeszonych, co pozwoliło na wspólne
porównanie oraz ocenę hodowli na zwyżkującym wyrównanym poziomie.
DR

3

Nie brakowało dorodnych okazów

Puchar przechodni
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Parafia Łącznik w legendach, podaniach i opowiadaniach

T

aki tytuł nosi książka, która ukazała się niedawno (w Wydawnictwie Ridero, 2018). Tomasz
Heda, który ją napisał (a w zasadzie
opracował, bo w dużej mierze składa
się ona z tekstów cytowanych) gościł
już na łamach naszej gazety jako autor książki charakteryzującej obiekty
sakralne na terenie parafii Łącznik.
Tym razem spod jego pióra wyszła
publikacja zbierająca miejscowe legendy
– związane z Chrzelicami, Moszną, wspomnianym Łącznikiem czy okolicami Smolarni.
W trakcie lektury tych krótkich
na ogół tekstów chwilami robi się
śmieszno, a chwilami straszno. Pojawia
się diabeł, są utopce (stwory wodne),
fajermany (ogniste zjawy), czarne psy
i wiele innych motywów z ludowych
podań. Obecny jest motyw winy i kary,
kontaktów między światem przyrodzonym i nadprzyrodzonym – nie
brakuje wymiaru moralistycznego.
„Przystępując do pisania niniejszego
opracowania, uwzględniłem istnie-

jący już dorobek, wykorzystałem też
materiały i informacje zamieszczane
w prasie i internecie – stwierdza autor
we wstępie do książki (s. 5). – Bardzo
pomocne okazały się najnowsze informacje, które ukazały się po 2000 roku,
głównie pozycje napisane przez Eryka
Murlowskiego, Henrykę Młynarską,
Ralpha Michaela Wrobela i Roberta
Hellfeiera. Część informacji pokrywa się
z relacjami ustnymi mieszkańców mojej
parafii oraz artykułami zamieszczanymi w lokalnej prasie oraz internecie.
Poszczególne legendy zawarte w tym
opracowaniu zachowały się dzięki
pamięci najstarszych mieszkańców
naszej parafii.”
Oto przykładowe tytuły opowiadań
wchodzących w skład publikacji: „Jak
muzykant z Serwitutu spotkał wodnika
nad Rzymkowickim Rowem”, „Bójka
z małym leśnym człowieczkiem”,
„Drwal ujeżdża diabła”, „O pastuchu
ukaranym za bluźnierstwa”, „Fajermon
na dyszlu”, „Białe zjawy na zamku
w Mosznej”.
Czytamy o fajermanach, które oświe-

Wrześniowa sesja Rady
Podjęto kilka uchwał w kwestiach finansowych, takich jak: zaciągnięcie kredytu długoterminowego (zmiana uchwały), zmiana
budżetu gminy Biała (na rok bieżący), zmiana
wieloletniej prognozy finansowej (na lata
2018–2028).
Ustalono stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała (na rok
2019). Zmieniono też uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy;
głosowano także w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych (21 października).
W programie wrześniowej sesji znalazło się też wygłoszenie dwóch informacji.
Pierwsza dotyczyła przebiegu wykonania
budżetu gminy Biała za pierwsze półrocze
2018 r. oraz kształtowania się wieloletniej

prognozy finansowej. Druga odnosiła się do
stanu realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2017/2018.
Radni przegłosowali wprowadzenie dwóch
dodatkowych punktów (uchwał) do porządku
obrad. Pierwszy: przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu
związanego z wdrażaniem strategii niskoemisyjnych w subregionie południowym (na terenie gmin Głuchołazy, Prudnik, Biała, Otmuchów). Drugi: przyjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
(Joanny Słowińskiej, w związku z brakiem
– obecnie – meldunku w gminie Biała).
Głosowano też w sprawie pozostawienia
bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność burmistrza Białej.
BS

tlały drogę chłopom jadącym do gospodarstwa, które jednak domagały
się podziękowań, inaczej nie chciały
odejść, a nawet gotowe były zaszkodzić.
Pojawia się opowieść o utopcu, który
przyszedł na wiejską zabawę, udał się
z jedną z dziewcząt na spacer, a następnie
zabrał ją ze sobą w otchłań jeziora. Inne
podanie dotyczy natomiast rodziny
mieszkającej w młynie (w Pogórzu
zresztą), rodziny pełnej pychy, która
ostatecznie doświadcza jednak kary – ich
młyn zostaje wciągnięty pod ziemię.
Ponuro kończą też pastuszkowie, którzy
w niedzielę zamiast do kościoła udają
się na łąkę paść zwierzęta oraz... grać
w karty. Uderza w nich piorun.
W książce pojawia się też motyw
templariuszy i ich prawdopodobnej
obecności w Chrzelicach, jeszcze w średniowieczu (wiąże się z tym opowieść
o podziemnym, zakopanym tunelu).
Również zamek w Mosznej gości – jak
już wspomniano – w publikacji Tomasza
Hedy. Legendy związane z tym miejscem należą do popularniejszych, jako
że na bieżąco opowiadane są turystom
przez przewodników. Według jednej
z nich hrabia (graf) von Tiele-Winckler
podpisał pakt z diabłem a jednym
z dowodów na to miało być zatrzymanie
się windy, gdy tylko ów arystokrata
umrze. Odtąd, kto próbuje ją naprawić,
doświadcza życiow ych komplikacji, typu uderzenie pioruna w dom
(bo na windzie rękę trzyma diabeł...).

Mogło dojść do tragedii

Zderzenie samochodu
z motocyklem

Policja – przy okazji interwencji w jednym
z bialskich mieszkań (w nocy, 9 września) – trafiła na sytuację po sąsiedzku:
dwuletnia dziewczynka pozostawała
pod opieką pijanego ojca (prawie pięć
promili). Policjantów zaalarmował
płacz dziecka. Dziewczynka trafiła na
obserwację do szpitala; do szpitala
trafił również jej ojciec. Sprawą zajmie
się sąd rodzinny. Mężczyzna może
odpowiedzieć za narażenie dziecka na
niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku
lub utraty życia – grozi za to nawet do
pięciu lat więzienia.
BS

Incydent drogowy miał miejsce w środę,
5 września, w Białej, przed godziną
15:00. Kierująca skodą gdy wyjeżdżała
z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła
pierwszeństwa motocykliście (jadącemu
prawidłowo) – doszło wówczas do
zderzenia. Kierujący hondą 43-latek
z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
Nie miał – jak się okazało – uprawnień do kierowania motocyklem (za
co poniesie konsekwencje). Z kolei
47-latka (kierująca skodą) odpowie
przed sądem za stworzenie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Bartosz Sadliński

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Białej
z dnia
21zsierpnia
roku2018 roku
Burmistrza
Białej
dnia 21 2018
sierpnia

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.
754, 1000 i 1349) Burmistrz Białej podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach
wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Numer
okręgu
wyborczego

1
Informacje i zdjęcie pochodzą z KPP w Prudniku

Legenda ta jest o tyle przekonująca,
że ostatnia próba naprawienia windy
miała miejsce przed przeszło dziesięcioma laty – nie jest więc opowieścią
o czymś, co działo się „kiedyś tam”.
Ksią żkę Tomasza Hedy wzbogacają ilustracje krzyży, kapliczek,
ruin – generalnie: miejsc związanych
z legendami, które przytacza w swojej
liczącej ponad sześćdziesiąt stron publikacji. Opracowanie jest świadectwem
dawnych wierzeń, pewnej wrażliwości,
mentalności i wyobraźni. Każda epoka
posiada swoje tego rodzaju treści.

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Granice okręgu wyborczego

Miasto Biała – ulice: Adama Asnyka, Alejka PKP,
Głogówecka, Jana Kochanowskiego, Josepha von
Eichendorffa, Kilińskiego od nr 28 do końca, Lipowa,
Łąkowa, Moniuszki, Nyska, Opolska, Przedmieście,
Stanisława Staszica, Stare Miasto, Składowa, Św. Kamila,
Szynowice, Traugutta, Tysiąclecia, Wodna
Miasto Biała – ulice: Armii Krajowej, Góra Wolności,
Kołłątaja, Kościuszki, 1 Maja, Piotra Skargi, Plac Zamkowy,
Prudnicka nr: 3, 4, 5, 7, 9, 11, Rynek, Szkolna, Wałowa
Miasto Biała – ulice: Alfreda Liczbańskiego, Arki Bożka,
Czarna, Franciszka Suchego, Jana i Karola Augustynów,
Kilińskiego od nr 1 do nr 26, Kopernika, Ks. Karola
Koziołka, Ogrodowa, Oświęcimska, Parkowa, Prudnicka nr:
8 i 10 oraz od nr 12 do końca, Reymonta, Słoneczna,
Stawowa, Wodociągowa
Sołectwo: Chrzelice z przysiółkami: Jeleni Dwór i Śródlesie
Sołectwa: Dębina, Mokra, Ogiernicze
Sołectwo: Łącznik
Sołectwa: Brzeźnica, Górka Prudnicka
Sołectwa: Frącki, Pogórze z kolonią Pogórze
Sołectwa: Grabina z przysiółkami: Kolonia Otocka i
Śmieciak, Otoki z przysiółkiem Kolonia Otocka
Sołectwa: Ligota Bialska z przysiółkiem Kolonia Ligocka,
Radostynia z kolonią Radostynia, Wasiłowice
Sołectwa: Kolnowice z przysiółkiem Kokot, Laskowiec,
Miłowice
Sołectwa: Prężyna, Śmicz z przysiółkiem Podlesie (Waldeka)
Sołectwa: Czartowice, Krobusz z przysiółkiem Żabnik,
Nowa Wieś Prudnicka
Sołectwa: Gostomia, Rostkowice, Wilków
Sołectwa: Browiniec Polski, Józefów, Olbrachcice, Solec

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej mieści się:
w Urzędzie Miejskim w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała , pok. nr 3, tel. 77 4388541
Burmistrz
Białej
Burmistrz Białej
Edward
Plicko
Edward PLICKO
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Wybory samorządowe 21.10.2018
Kandydaci do Rady Miasta Biała
OKRĘG NR 1
• Barysz Roman Paweł,
zam. Biała – KWW Edwarda Plicko
• Solloch Krystian Joachim,
zam. Biała – KWW Mniejszość
Niemiecka
• Wiertelarz Kamil Paweł,
zam. Biała – KWW Wolność
w Samorządzie
OKRĘG NR 2
• Czerniak Marek Gabriel,
zam. Biała – KWW Nasza Ziemia
• Czerwiński Jacek, zam. Biała –
KWW Edwarda Plicko
OKRĘG NR 3
• Malik Elżbieta Maria,
zam. Biała – Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD Lewica Razem
• Klinke Marek Jan,
zam. Biała – KWW Edwarda Plicko
OKRĘG NR 4
• Robota Piotr Krzysztof,
zam. Chrzelice – KWW Edwarda Plicko
• Roden Józef Leon,
zam. Chrzelice – KWW Mniejszość
Niemiecka

• Kacprowicz Anna Łucja,
zam. Chrzelice – KWW Prawo
i Sprawiedliwość
OKRĘG NR 5
• Wotka Irena Helena,
zam. Łącznik – KWW Edwarda Plicko
• Stankala Franciszek Ryszard,
zam. Mokra – KWW Mniejszość
Niemiecka
OKRĘG NR 6
• Moszczeńska Maria Magdalena,
zam. Łącznik – KWW Nasza Ziemia
• Sajonz Piotr Franciszek,
zam. Łącznik – KWW Edwarda
Plicko
OKRĘG NR 7
• Fluder Małgorzata Teresa,
zam. Brzeźnica – KWW Edwarda
Plicko
• Madaler Ewa Maria,
zam. Brzeźnica – KWW Mniejszość
Niemiecka
OKRĘG NR 8
• Neugebauer Gabriela,
zam. Pogórze – KWW Mniejszość
Niemiecka

OKRĘG NR 9
• Kwoczek Mariusz Józef,
zam. Grabina – KWW Edwarda Plicko
• Sobota Magdalena Anna,
zam. Grabina – KWW Mniejszość
Niemiecka
OKRĘG NR 10
• Osiewacz Andrzej Jan,
zam. Ligota Bialska – KWW
Edwarda Plicko
• Cziomer Lidia,
zam. Radostynia – KWW
Mniejszość Niemiecka
OKRĘG NR 11
• Tarnowski Damian Szymon,
zam. Kolnowice – KWW Nasza
Ziemia
• Matuszewski Józef Czesław,
zam. Kolnowice – KWW Edwarda
Plicko
OKRĘG NR 12
• Kosiński Mateusz Marek,
zam. Śmicz – KWW Edwarda
Plicko
• Wilczak Barbara,
zam. Śmicz – KWW Mniejszość
Niemiecka

OKRĘG NR 13
• Gorek Sabina Maria,
zam. Nowa Wieś Prudnicka –
KWW Edwarda Plicko
• Wolna Monika Katarzyna,
zam. Nowa Wieś Prudnicka –
KWW Mniejszość Niemiecka
• Niedorozow Jacek Roman,
zam. Krobusz – KWW Prawo
i Sprawiedliwość
OKRĘG NR 14
• Krupa Alfred Jan,
zam. Rostkowice – KWW Edwarda
Plicko
• Bremer Klaus Alojzy,
zam. Wilków – KWW Mniejszość
Niemiecka
OKRĘG NR 15
• Harnys Adrian Piotr,
zam. Browiniec Polski – KWW
Edwarda Plicko
• Czaja Justyna Beata,
zam. Solec – KWW Mniejszość
Niemiecka

Kandydaci do Rady Powiatu Prudnickiego w Okręgu nr 3 (Biała, Lubrza)
• Stefan Patrycja Aneta,
zam. Trzebina – Koalicyjny Komitet
Wyborczy Platforma. Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
• Myszyńska Anna Elżbieta,
zam. Biała – Koalicyjny Komitet
Wyborczy Platforma. Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
• Drabik Damian Paweł,
zam. Skrzypiec – Koalicyjny
Komitet Wyborczy Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska
• Suder Adam Grzegorz,
zam. Jasiona – Koalicyjny Komitet
Wyborczy Platforma. Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
• Uliczka Dominik Paweł,
zam. Pogórze – Koalicyjny Komitet
Wyborczy Platforma. Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
• Madeja Angelika Maria,
zam. Lubrza – Koalicyjny Komitet
Wyborczy Platforma. Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
• Geisler–Trybis Marlena Maria,
zam. Biała – Koalicyjny Komitet
Wyborczy Platforma. Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
• Malec Jan Kazimierz,
zam. Skrzypiec – KW Polskie

Stronnictwo Ludowe
• Sokołowski Antoni,
zam. Prudnik – KW Polskie
Stronnictwo Ludowe
• Trembecka–Iżyk Mariola,
zam. Trzebina – KW Polskie
Stronnictwo Ludowe
• Woehl Alina Renata,
zam. Skrzypiec – KW Polskie
Stronnictwo Ludowe
• Budzyński Marek Jan,
zam. Krzyżkowice – KW Polskie
Stronnictwo Ludowe
• Siano Janusz Jerzy,
zam. Chrzelice – KWW Mniejszość
Niemiecka
• Walocha Judyta Julia,
zam. Gostomia – KWW Mniejszość
Niemiecka
• Glombitza Krzysztof,
zam. Biała – KWW Mniejszość
Niemiecka
• Kosz Joachim,
zam. Łącznik – KWW Mniejszość
Niemiecka
• Schuster Kornelia Sylwia,
zam. Olbrachcice – KWW
Mniejszość Niemiecka
• Przyklenk Regina Gertruda,

zam. Grabina – KWW Mniejszość
Niemiecka
• Hindera Arnold Aleksander,
zam. Biała – KWW Mniejszość
Niemiecka
• Samitowska Jolanta Aneta,
zam. Prudnik – KWW Kukiz’15
• Marciniak Krzysztof Tomasz,
zam. Prudnik – KWW Kukiz’15
• Spychalski Damian,
zam. Łąka Prudnicka – KWW
Kukiz’15
• Porębska Agnieszka Anna,
zam. Prudnik – KWW Kukiz’15
• Sobczak Magdalena,
zam. Lubrza – KW Prawo
i Sprawiedliwość
• Hajdecki Sławomir Jacek,
zam. Prężynka – KW Prawo
i Sprawiedliwość
• Stefanko Janusz,
zam. Prężynka – KW Prawo
i Sprawiedliwość
• Czerwiński Franciszek Józef,
zam. Biała – KW Prawo
i Sprawiedliwość
• Romaniak Beata Elżbieta,
zam. Gostomia – KW Prawo

i Sprawiedliwość
• Postawa Renata Anna,
zam. Prężynka – KW Prawo
i Sprawiedliwość
• Hanusiak Piotr,
zam. Dytmarów – KW Prawo
i Sprawiedliwość
• Tromsa Sławomir Damian,
zam. Biała – KWW Solidarni
Grzegorz Jędrzej
• Koszykowska Katarzyna Julia,
zam. Lubrza – KWW Solidarni
Grzegorz Jędrzej
• Rygiel Bogusława,
zam. Lubrza – KWW Solidarni
Grzegorz Jędrzej
• Machaj Piotr Józef,
zam. Biała – KWW Solidarni
Grzegorz Jędrzej
• Sochacka Magdalena Iwona,
zam. Biała – KWW Solidarni
Grzegorz Jędrzej
• Kopka Hubert Walenty,
zam. Zawada – KWW Solidarni
Grzegorz Jędrzej
• Kowalczyk Adrian Maciej,
zam. Biała – KWW Solidarni
Grzegorz Jędrzej

Kandydaci do Sejmiku Województwa Opolskiego, okręg 4, zgłoszeni z gminy Biała
• Lasar Mirosław Piotr,
zam. Rostkowice – KWW
Mniejszość Niemiecka

• Małek Henryk Paweł,
zam. Łącznik – KKW Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska

• Czerwińska Sylwia Franciszka,
zam. Biała – KW Prawo
i Sprawiedliwość
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Sport, iluzja, western i inne

W

drugiej części Akcji Lato spośród zaplanowanych wyjazdów
odbyła się wycieczka do Wrocławia. Grupa 26 dzieci wraz z dwoma
opiekunami udała się do ZOO i Afrykarium. Po spotkaniu z dzikimi zwierzętami
tradycyjnie zahaczono o McDonald's.
Odbyły się turnieje piątek piłkarskich na
orlikach w Łączniku i w Białej – tu młodych
piłkarzy nie wystraszył ani deszcz, ani niezbyt wysoka temperatura powietrza (miłość
do piłki i rywalizacji zwyciężyła).
W GCK w Białej oraz w świetlicach w Łączniku, Ligocie Bialskiej, Nowej Wsi Prudnickiej, Radostyni i Kolnowicach pojawił się iluzjonista Damian Spętany, który oprócz tego,

Wycieczka do zoo - w pobliżu małpiarni

Klimaty westernowe wciąż dostarczają wielu wrażeń (miasteczko TWINPIGS)

Zakuwanie w dyby (miasteczko TWINPIGS)

Miasteczko TWINPIGS obfitowało w atrakcje

że pokazał kilkanaście sztuczek magicznych,
nauczył dzieci kilku z nich.
Dla dzieci uczęszczających na zajęcia
w świetlicach – GCK w Białej przygotowało
także wyjazd do westernowego wesołego miasteczka TWINPIGS w Żorach. Oprócz możliwości obejrzenia pokazów pojedynku rewolwerowców, tańca kowbojskiego i napadu na
bank, dzieci skorzystały z atrakcji typowych
dla wesołych miasteczek: diabelskiego młyna,
mini kolejki górskiej, karuzeli trapera czy
nawiedzonej sztolni. Kto był chętny, mógł
wybrać się do parku linowego, do zwierzyńca
(nakarmić kozy), do ogródka farmera, wioski indiańskiej czy na strzelnicę. W wycieczce
wzięło udział 36 dzieci z całej gminy.
Dominika Rak

Iluzjonista pokazał trochę sztuczek
i zaangażował w nie dzieci

“ Bunte Blätter”
Viele bunte Blätter
fallen um mich rum…
Ich mag sehr
den Herbst
Der macht die Welt
so bunt!

Handlowano - standardowo - na placu w pobliżu kościoła

Od ubrań po sprzęt AGD

D

ziewiąta edycja Bialskiego Pchlego
Targu miała miejsce 1 września i tradycyjnie odbyła się na parkingu
przy kościele parafialnym w Białej. Pierwsi
sprzedawcy pojawili się na miejscu już
przed godz. 9:00.
Z lekką obawą spoglądano w szare niebo,
na szczęście obyło się bez deszczu. Tym
razem pchli targ zdominowały kobiety

i kobiece artykuły: można było przebierać
w ubraniach – od spodni, getrów, poprzez
sweterki, bluzki, po nawet kożuchy zimowe,
buty, kosmetyki, torebki. Nie zabrakło także
zabawek dla dzieci, książek, ozdób do domu,
biżuterii czy małego sprzętu AGD (ekspresu
do kawy, szatkownicy itd.).
Na kolejny pchli targ zapraszamy wiosną.
DR

Finde vier Farben,
die mit dem Herbst
zusammenhängen
Die restlichen Buch .
staben
ergeben eine Lösung
.
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DIE LÖSUNG LAUTET:

Tym razem artykuły kobiece zdominowały tematycznie Bialski Pchli Targ

H
E
B
T

WIR LERNEN:
MINI – WÖRTERBUCH
DIE BLÄTTER – LIŚCIE
FALLEN – SPADAĆ
BUNT – KOLOROWO
DER HERBST – JESIEŃ
DIE WELT - ŚWIAT
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Świętowali koniec zbiorów
Organizatorzy dożynek (Gmina Biała,
Sołectwo Olbrachcice oraz Gminne
Centrum Kultury w Białej) pragną
serdecznie podziękować sponsorom za
udzielone wsparcie:
• Morawiec Paliwa Sp. z o.o.
• Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku
• Stolarstwo-Ogrodnictwo Brynza
Krystian Kujawy
• ANC-AD Elektronik Wierzch
• Ustronianka Sp. z o.o
• Cukiernia Handzik
• Dom Restauracyjny „U Hupki”
• German Shop Usługi Budowlane
Schuster
• STRYI Produkcja betonu towarowego
– Wawrzyńcowice
• STIHL – Prudnik PHU MIKO
• Lewiatan Majer – Zielina
• Südzucker Polska Cukrownia Cerekiew
• Firma Budowlana Damian Badura
• Bank Spółdzielczy w Białej
• Zrzeszenie Producentów Rolnych
Gminy Biała
• STYLBRUK – Producent kostki

Korowód - Olbrachcice

cd. ze str. 1

brukowej
• Flora Sp. z o.o. Praszka
• Związek Śląskich Rolników
• Twój Dom
• Tadej
• Strzoda – Maszyny Rolnicze
• Pro-senior
• F.H.U. WIKTOR Części zamienne dla
rolnictwa
• BIOCHEM S. Jabłoński, D. Czyż Sp. J.
• Larysz Łukasz P.H.U.
• RSP Chrzelice
• RSP Rostkowice
• RSP Krobusz
• Wodociągi i Kanalizacja w Białej
Sp. z o.o.
• Damian Weinkopf
• Sobota Krystyna. Sprzedaż pasz
i koncentratów firmy SANO
Ogromne podziękowania także dla
PSP z Prudnika oraz OSP Biała, OSP
Lubrza i OSP Głogówek, dzięki którym
szybko udało się oczyścić ulice i miejsce
imprezy z błota.

Nowe otwarcie
3

KGB (Kabaretowa Grupa Biesiadna) - nazwa mówi już sama za siebie

Korona - Grabina

Korona - Nowa Wieś Prudnicka

Korona - Olbrachcice

Korona - Radostynia

września rozpoczął się nowy
rok szkolny

W PSP w Łączniku naukę rozpoczęło
179 uczniów (w tym 14 w pierwszej
klasie), w szkole filialnej w Pogórzu – 22
uczniów (w tym 15 w pierwszej klasie).
W łącznickim gimnazjum – 30 osób.
W Szkole Podstawowej w Białej
naukę rozpoczęło ogółem 421 uczniów,
utworzono dwie klasy pierwsze: 1a

Kl. I a, wychowawca Edyta Tunia

Kl. I b, wychowawca Marta Mikołajczyk

(klasa integracyjna licząca 19 uczniów),
1b (klasa licząca 20 uczniów).
W filiach sytuacja wygląda następująco: Śmicz – ogółem do szkoły
uczęszcza 19 uczniów (w tym 6 w klasie
pierwszej), w Gostomi naukę pobiera
21 osób (w tym 5 w klasie pierwszej),
w Radostyni uczy się 12 uczniów (w tym
roku klasy pierwszej nie utworzono).

DR
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Zasady segregacji odpadów do
Zasady segregacji
odpadów do pojemnika
w kolorze brązowym
(bioodpady) na terenie
gminy Biała
Z początkiem stycznia 2018 r. zaczęły
obowiązywać przepisy, które zmieniły
zasady segregacji odpadów. Pojawił
się dodatkowo brązowy kosz; dzięki
niemu zmniejszy się ilość śmieci, które
wrzucamy do czarnego kosza (odpady
zmieszane).
Jakie odpady należy wrzucać
do brązowego pojemnika?
• s urowe obierki z kuchni (owoce,
warzywa, obierki ziemniaków itp.)
• popiół drzewny
• skorupki jaj (rozdrobnione)
• stare pieczywo
• łupiny orzechów
• fusy po kawie, zużyte liście herbaty,
zużyte torebki z herbatą
• zwiędnięte kwiaty cięte oraz doniczkowe
• skoszona trawa, chwasty, liście i gałęzie
• trociny, kora drzew, niezaimpregnowane drewno
• resztki po zbiorach rolniczych (np. nać
z marchwi, liście z buraków, nać
z ziemniaków itp.)
• owoce spadłe z drzew
• słoma, siano, ściółki czy wióry używane
dla świnek morskich, chomików
• obcięte gałązki krzewów, suche patyki,
gałązki
• suche jesienne liście
• skrawki papieru (papierowe ręczniki,
papier toaletowy)
Jakich odpadów nie należy
wrzucać do brązowego
pojemnika?
• zepsuta żywność
• ryby
• resztki jedzenia w płynie, np. zupa, soki
owocowe, mleko, jogurty, oleje jadalne
• surowe mięso, kości i padlina
• drewno impregnowane, płyty wiórowe
i pilśniowe MDF
• piasek
• ziemia i kamienie
• odchody zwierząt (psów, kotów)
• popiół z węgla kamiennego
• środki ochrony roślin
• niedopałki z papierosów
PAMIĘTAJ!!! Nie wrzucaj resztek z razem
z workami foliowymi i reklamówkami

Zasady segregacji
odpadów do pojemnika
w kolorze szarym
(odpady zmieszane)
na terenie gminy Biała
Jakie odpady należy wrzucać
do czarnego pojemnika?
• styropian opakowaniowy (nie styropian
budowlany!)
• kartony po pizzy (bo zatłuszczone)

• wilgotny i zabrudzony papier np. po wytarciu patelni z oleju
• papier termiczny (paragony, nalepki,
papier do faksu)
• butelki po olejach używanych w kuchni
• cukierki, czekoladki przeterminowane
• doniczki
• guma do żucia
• opakowanie po margarynie, maśle
• odzież, rajstopy, obuwie, ścierki
• artykuły higieniczne (pieluchy, chusteczki
higieniczne, wata, waciki, podpaski,
patyczki do uszu)
• niedopałki po papierosach
• stłuczone szkło
• naczynie żaroodporne
• worki od odkurzacza
• pisaki, pędzle, długopisy, płyty CD, DVD
• odchody zwierząt domowych
• zabawki (bez baterii, elektroniki)
• odzież, tekstylia
• zdjęcia, papier fotograficzny, kalka
• papier do pakowania prezentów
Jakich odpadów nie należy
wrzucać do czarnego pojemnika?
• nie wrzucamy tych odpadów, które
nadają się do recyklingu
Opakowanie nadające się
do recyklingu/trzy strzałki/–
znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które
nadają się do ponownego przetworzenia
i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu
(aluminium – puszki; tworzywa sztuczne – pojemniki, butelki; papier – torby,
tektury do pakowania, wypełniacze
do pudełek).
Przydatność do recyklingu
– znak ekologiczny przydatności opakowania do recyklingu.
Dbaj o czystość. Wrzuć
do kosza. Znak ma przypominać nam, aby opakowanie
po wykorzystanym produkcie trafiło tam, gdzie jego
miejsce – tj. do pojemnika na śmieci.
Opakowanie wyrzucone na trawę, do lasu
lub rzeki zanieczyszcza środowisko!

Zasady segregacji
odpadów do worka
w kolorze niebieskim
(papier)
Jakie odpady należy wrzucać
do niebieskiego worka?
• gazety, czasopisma, prospekty, katalogi,
książki, zeszyty bez zszywek
• p apier pakowy (po mące, cukrze,
bułce tartej)
• papierowa torba na zakupy
• karton po chusteczkach higienicznych
• karton po folii aluminiowej
• karton po kaszy
• karton po kostkach rosołowych
• karton po papierze pergaminowym
• karton po produktach mrożonych
• karton po ryżu
• zbiorczy kartonik po czekoladzie

• kartonowe kratownice
• narożnik do zabezpieczeń mebli
• pudełko fasonowe
• pudełko kartonowe
• pudełko po bombonierce
• pudełko po chrupkim pieczywie
• pudełko po ciastkach, herbacie, kakao,
kawie ince
• pudełko po paście do zębów
• rolka po papierze toaletowym
• rolka po ręczniku kuchennym
• karton po płatkach śniadaniowych
• karton po soli i tabletkach do zmywarek
• karton po proszku do prania (bez
plastikowego uchwytu)
Jakich odpadów nie należy
wrzucać do niebieskiego worka?
• kartony i tektury pokryte folią aluminiową (np. karton po mleku)
• tłusty i zabrudzony papier (po maśle,
twarogu)
• papier termiczny (paragon), i faksowy
• tapety
• worki po nawozach, wapnie, cemencie
i materiały budowlane
• kartonowe opakowanie po żywności
na wynos
• p apierowa torebka po wypiekach
cukierniczych
• zatłuszczony pergamin po margarynie
• k artonowe opakowanie po pizzy
(zatłuszczone, zabrudzone)

Zasady segregacji
odpadów do pojemnika
w kolorze żółtym (metale
i tworzywa sztuczne)
Jakie odpady należy wrzucać
do żółtego pojemnika?
• butelki PET
• torebki, worki, reklamówki
• opakowania po środkach czystości
• odkręcone i zgniecione plastikowe
butelki po napojach
• nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno
w ramach akcji dobroczynnej)
• plastikowe opakowania po produktach
spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (kartony
po mleku, sokach)
• folia aluminiowa
• kapsle
• zakrętki od słoików
• puszki po konserwach
• puszki aluminiowe
• opakowania po środkach czystości
i kosmetykach (np. zużyty dezodorant,
lakier do włosów, szampon, pasta
do zębów)
• łyżki, garnki
• drobny złom żelazny
• zabawki z tworzywa sztucznego
PAMIĘTAJ!!! Wyrzucaj opakowania
bez zawartości
Jakich odpadów nie należy
wrzucać do żółtego pojemnika?
• butelki i opakowania po olejach spożywczych, silnikowych
• opakowania po lekach i środkach

chemicznych
• styropian budowlany
• puszki po farbach
• zużyte baterie i akumulatory
• sprzęt AGD

Zasady segregacji
odpadów do pojemnika
zielonego (szkło)
Jakie odpady należy wrzucać
do zielonego pojemnika?
• bezbarwna butelka po winie
• butelka po soku zagęszczonym
• butelka po wódce
• flakonik po perfumach
• s zklana buteleczka po podkładzie
do twarzy
• szklana butelka po mleku
• szklana butelka po napoju
• szklana butelka po occie
• szklana butelka po wodzie
• szklane opakowanie po kremie
• słoik po kawie
• słoik (bez zakrętki, zacisków, gumowych
uszczelek)
• butelka po napoju alkoholowym
• butelka po szampanie
• butelka po winie
• kolorowa butelka ozdobna
• stłuczka szklana ze szkła kolorowego
• butelka po piwie
Jakich odpadów nie należy
wrzucać do zielonego
pojemnika?
• akwarium
• ceramika
• doniczka ceramiczna, szklana, z terakoty
• filiżanka
• lustro
• naczynie żaroodporne
• okulary
• opakowanie po lakierze do paznokci
(lakier do paznokci) porcelana
• reflektor
• soczewka z okularów
• szklanka
• szkło okularowe
• szkło zbrojone
• szkło żaroodporne
• szyba
• talerz talerze talerzyki
• terrarium, witraż
• szkło stołowe

Zasady segregacji
odpadów do pojemnika
w kolorze czarnym
(popiół)
Jakie odpady należy wrzucać
do czarnego pojemnika?
• czysty popiół
Jakich odpadów nie należy
wrzucać do czarnego pojemnika?
• popiół wypalany z metalem
• kamienie
• gruz budowlany
• zanieczyszczenia z podwórka (kamyczki,
ziemia itp.)
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pojemników na terenie gminy Biała
Nie wiesz, gdzie wyrzucić odpad???
wejdź na stronę www.segregujto.pl i sprawdź czy można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych!
Gdy segregujesz – przyrodę szanujesz, a gdy blisko śmietnik masz, rade sobie dasz!
Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Ilość
odpadu

20 01 01

Papier i tektura

Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe

b.o.

20 01 02

Szkło

opakowania szklane bez zawartości opakowania

b.o.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odpady nie zawierające odpadów mięsnych

b.o.

20 01 10

Odzież

10

20 01 11

Tekstylia

10

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice
inne niż wymienione w 20 01 27

1,00

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 O l 31

0,10

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

5

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery,
aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia,
opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne,
grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające
freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne
niezawierające substancji niebezpiecznych

80

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

drewno nie malowane, nie zanieczyszczone

b.o.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy

b.o.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

części roślin z ogrodów i parków

b.o.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

gleba i ziemia nie zanieczyszczone

b.o.

20 03 07

Wielkogabarytowe – meble

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych

100

16 01 03

Opony

opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

20

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 O l 06

odpady mineralne nie zanieczyszczone

100

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

płytki CD, DVD

1

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

0,2

10 01 01

Popiół

500

SPROSTOWANIE
Szanowni Państwo,
Czytelnicy „Panoramy Bialskiej”,
Mieszkańcy Gminy Biała!

Z

dajemy sobie sprawę, że w amoku
wyborczym można stosować różne
fortele. Aby za wszelka cenę utrzymać władzę, najlepiej posługiwać się półprawdą, niedomówieniem, insynuacjami
lub – jeszcze lepiej – kłamstwem. Tak jak
w artykule „Droga powiatowa relacji Biała –
Pogórze” zamieszczonym w ostatnim numerze „Panoramy Bialskiej” przez Burmistrza
Białej Edwarda Plickę, gdzie oczerniani są
członkowie Zarządu Powiatu w Prudniku.
Zarząd zatem zwraca się do Państwa
z gorącą prośbą o wnikliwe przeanalizowanie przedstawionego niżej krótkiego tekstu.
Sprawa jest godna uwagi, ponieważ dotyczy 50 kilometrów dróg oczekujących kapitalnego remontu w Gminie Biała, o czym
w poprzednim numerze miesięcznika poinformował nas Burmistrz Białej. Otóż rzeczywista długość dróg w gminie Biała to blisko
110 kilometrów, co stanowi 40,43% wszystkich dróg powiatowych, które wymagają bieżących napraw i remontów.
Na przestrzeni lat 2014–2018 jednost-

kowe koszty remontów dróg wzrosły prawie o 100%. W związku z tym założone
w poprzednich latach nakłady finansowe
na remonty relatywnie wzrosły, na przykład: w roku 2017 jeden kilometr wyremontowanej drogi z Górki do Pogórza kosztował 980 tysięcy złotych, a obecnie koszt
takiego samego odcinka nowej drogi wynosi
1 milion 705 tysięcy złotych.
Burmistrz Plicko doskonale zdaje sobie
sprawę z tej wyjątkowej sytuacji, ponieważ
wszystkie jego inwestycje realizowane na
terenie Białej znacznie przekroczyły planowany budżet. Na tym tle można jasno
zauważyć, że kłamstwem jest informacja
jakoby Gmina Biała sfinansowała 50% inwestycji powiatowych. Dopłata jest stosowana
jedynie do wkładu własnego, który najczęściej stanowi 15–25% całkowitego kosztu,
co przekłada się w przypadku Gminy Biała
na kwotę 780 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 4 lat (2014–2018).
W tym samym czasie pozostałe gminy
wsparły nasz Powiat następującymi kwotami: Głogówek – 910 tysięcy zł., Prudnik
– 1 milion 150 tysięcy złotych i Lubrza –
540 tysięcy złotych. Z przedstawionych kwot
współfinansowania należy wnosić, że współ-

[kg/Mk/rok]

do artykułu z ubiegłego numeru Panoramy Bialskiej
„Droga powiatowa relacji Biała–Pogórze”
praca tych gmin z powiatem układa się prawidłowo i owocuje wspólnymi inwestycjami.
Dziwi zatem stwierdzenie, jakoby Zarząd
Powiatu żądał i wymagał od gminy Biała
jakiś niewyobrażalnych kwot na remonty
powiatowych dróg.
Matematyczne wyliczenia Burmistrza
dotyczące ponoszonych wydatków ocierają
się o fantastykę i to nie naukową, ponieważ
na naprawę 50 kilometrów dróg, z dofinansowaniem rządowym (w najgorszym wariancie) 50% i podziale pozostałych kosztów po
połowie pomiędzy Powiatem i Gminą, stanowią kwotę nieprzekraczającą 22 milionów złotych na każdy samorząd. Rodzi
się więc pytanie, co z kwotą 40 milionów
złotych, którą Burmistrz Plicko chciałby
wydać na drogi powiatowe; czyżby myślał
o budowie gminno-powiatowej autostrady
Biała–Gostomia?! Być może Burmistrz Białej zapomniał o swojej zachęcie wygłaszanej wielokrotnie na spotkaniach z mieszkańcami, a mówiącej o tym, że warto realizować zadania z dużym dofinansowaniem,
np. mówiąc o remoncie drogi wojewódzkiej nr 407 relacji Łącznik–Pogórze, gdzie
Gmina Biała będzie partycypowała w kosztach w wysokości 825 tys. złotych. Czy to

kolejne zaniki pamięci, czy świadomości?
Ze względu na powszechnie stosowaną
praktykę współfinansowania przez gminy
inwestycji powiatowych na ich terenie
w 50% wkładu własnego, czego dowodem są doświadczenia okolicznych samorządów: Nysy, Krapkowic, Głubczyc, itd.,
dziwi postawa i zachowanie Burmistrza
Białej, który w piśmie skierowanym do
Zarządu Powiatu w Prudniku z dn. 25
lipca br. zwraca się z prośbą o uwzględnienie w planach powiatu remontu dróg
przez siebie wskazanych, deklarując jednocześnie gotowość współfinansowania,
po czym na łamach „Panoramy Bialskiej”
wytyka Powiatowi chęć remontowania
dróg powiatowych w Gminie Biała. A co
do wspomnianych inwestycji – chodników
w Śmiczu i Miłowicach, należy uświadomić Burmistrza, że termin realizacji zadań
wpisanych do budżetu upływa z dniem 31
grudnia 2018 roku, a nie w dniu wyborów
samorządowych, jak to sugeruje. Zatem
Powiat ma jeszcze sporo czasu do zamknięcia tych inwestycji.
Zarząd
Powiatu Prudnickiego
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Wspomnienie Ryszarda Nowaka (1950-2018)

J

ak informowaliśmy w ostatnim
numerze – odszedł Ryszard
Nowak, nasz redakcyjny
kolega, wieloletni współpracownik "Panoramy Bialskiej".

Ryszard Nowak

Ryszard Nowak pochodził z Prudnika, tam się wychował; większość
życia spędził natomiast w Białej. Jego
wczesna kariera zawodowa przebiegała
raczej urzędniczo (także nauczycielsko)
– jednak pod koniec lat 70. na dobre już
zajął się lokalnym dziennikarstwem.
Reasumując: z niejednego pieca chleb
jadł. Pracował szkole w Twardawie
(uczył historii i plastyki), prudnickiej
cegielni, w bialskim GS-ie, Spółdzielni
Transportu Wiejskiego (również Biała),

później natomiast – no właśnie –
współpracował z „Głosem Włókniarza”
(zakładową gazetą Frotexu, kojarzoną
jako przodek „Tygodnika Prudnickiego”),
był redaktorem naczelnym „Nowego
Głosu Jemielnicy”, „Naszych Skoroszyc”
i „Życia Głogówka”, pisał do „Gazety
Opolskiej”, „Tygodnika Prudnickiego”,
„Nowego Życia Głuchołaz”, „Gazety
Prudnik24” oraz – jak zostało wspomniane – „Panoramy Bialskiej”.
Miał też lekkość pisania wierszyków
humorystycznych – jego fraszki, szopki,
różne formy satyryczne, rymowane
komentarze publikowane były w prasie.
Ryszard Nowak nie wydał tomiku
wierszy – zostawił jednak po sobie
sporo tekstów rozproszonych po pe-

riodykach lub napisanych do szuflady
(ich kolekcja przetrwała w formie
maszynopisów – dwa z nich publikujemy w załączeniu do artykułu).
Miał żonę Mirosławę (z którą przeżył
46 lat) i dwie córki: Annę i Elżbietę;
doczekał się też bycia dziadkiem.
Zmarł 4 sierpnia, niedługo przed 68
urodzinami, będąc już na emeryturze;
długo zmagał się ze schorzeniami
układu krążenia. Był człowiekiem
sympatycznym i dowcipnym – tego
rodzaju usposobienie towarzyszyło mu
(jak wspomina jego małżonka) także
w chorobie. Pozostanie w naszej pamięci
i krajobrazie lokalnego dziennikarstwa.

Bartosz Sadliński

Kontrowersje

Donosy

Mówią o jednym,
że to ważna figura;
a wiadomo: z takim
nie można nic wskórać.

Uprzejmie donosi
swoim przełożonym,
gdzie by można kupić
bluzeczkę dla żony,
laleczkę córeczce,
koszulę dla syna,
gdzie z ładną dziewczyną
napić by się wina.

Nadęta persona,
próżności swej rada –
z takim to człowiek
nawet nie pogada.
------Mówią o niej mile:
to piękna figura –
wiadomo, że z taką
można by coś wskórać.

Piotr Myszyński

Oddał przełożonym
różnych przysług wiele,
lecz czemu nikt nie zwie
go donosicielem?

Dziewczyna na medal,
komplementom rada,
z taką oczywiście
człowiek się dogada.

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Ryszarda Nowaka

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym
serdeczne podziękowania składa
żona z córkami i Rodziną

Antoni Klein ur. 1921 r., zm. 08.08.2018 r., zam. Grabina
Konrad Brylka ur. 1964 r., zm. 14.08.2018 r., zam. Łącznik
Andrzej Hałada ur. 1976 r., zm. 16.08.2018 r., zam. Łącznik
Agnieszka Stroka ur. 1923 r., zm. 21.08.2018 r., zam. Czartowice
Franciszek Kulpa ur. 1934 r., zm. 29.08.2018 r., zam. Łącznik
Hildegard Krupa ur. 1936 r., zm. 31.08.2018 r., zam. Pogórze
Alicja Konefał ur. 1951 r., zm. 04.09.2018 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka
Ryszard Krzypopa ur. 1942 r., zm. 17.09.2018 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka
Bernard Cziomer ur. 1936 r., zm. 17.09.2018 r., zam. Ligota Bialska

Poświęcony

Ryszardowi Nowakowi
– koledze po piórze

Ryszardzie Lwie Serce
mieszkamy teraz na odległych piętrach
już nie zobaczę Twej kruchej sylwetki
w ciężkim płaszczu
idącej zimową porą zamkowym gościńcem
do przyjaciół
lub latem bialskim deptakiem na działkę
Życie bez nóg nie jest doskonałe
ale może być wspaniałe
ja coś o tym wiem
dlatego jeszcze w zielone gramy
jeszcze się nie poddamy

Wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
(w szczególności rodzinie Zymolka)
oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Franciszka Kulpy

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym,
za okazaną pomoc, modlitwę, wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania składają
żona, córka i wnuk

Wyrazy
głębokiego współczucia
Pani Dorocie Piontek
Pracownikowi
Urzędu Miejskiego
w Białej
z powodu śmierci

Ojca

składają
Burmistrz Białej
i pracownicy
Urzędu Miejskiego
w Białej
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Usługi Budowlane
Schuster

º Malowanie º Tapetowanie
º Rigipsy º Gładzie
º Posadzki

www.german-shop.pl info@german-shop.pl
Krzysztof Schuster Olbrachcice 21 a
tel: 606 631 142, 503 107 561

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW
Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

SZUKAM
KOREPETYTORA
Z MATEMATYKI
– TEMATYKA
Z ZAKRESU
KLASY 6.
Z DOJAZDEM DO
DOMU (SOLEC).
TEL.
KONTAKTOWY:

603 128 473.
Oferuje w atrakcyjnych cenach:

Sierpień
– kierujący prowadził samochód
w stanie nietrzeźwości alkoholowej – Krobusz
–o
 szustwo przy zakupie telefonu
komórkowego na portalu OLX
na szkodę mieszkańca Białej
–k
 radzież z włamaniem do
budynku w Pogórzu
– w ypadek drogowy w Pogórzu
–k
 ierujący prowadził samochód
w stanie nietrzeźwości alkoholowej – Biała
– potrącenie pieszego w Białej

Wrzesień
– w ypadek drogowy w Białej
– sprawca znęcał się psychicznie
i fizycznie nad ofiarą w Brzeźnicy
– sprawca przywłaszczył sobie
portfel z zawartością (pieniądze i dokumenty) w Białej
– niestosowanie się do wyroku
sądowego w Gostomi
– narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia nieletniego w Białej
– oszustwo na portalu OLX przy
zakupie wózka widłowego
– sprawca znęcał się fizycznie
i psychicznie nad konkubiną
w Górce Prudnickiej

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 17
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 4 x 8 i 6 x 12
- stoły biesiadne
- rollbar

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864
77 437 54 12
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Współpraca międzynarodowa
wciąż się rozwija
”Integracja międz y narodowa
poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń” – to tytuł projektu, którego
realizację zakończyli właśnie strażacy
z OSP Chrzelice.
W ramach projektu zorganizowano
wspólne ćwiczenia strażaków-ochotników z Polski i Czech oraz strażaków zawodowych z PSP Prudnik.
Ciekawe zajęcia pogłębiły wiedzę
i umiejętności strażaków, a przede
wszystkim pozwoliły na wymianę
doświadczeń. Strażacy zapoznali się
ze specjalistycznym sprzętem i metodami jego użycia w ratownictwie
wodnym, jak również ze sposobami
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym nie tylko na lądzie,
ale także w wodzie. W przyszłości
pomoże to strażakom odpowiednio
zareagować na tego typu zdarzenia.
Podczas wieczornej biesiady podsumowano przebieg ćwiczeń i omówiono
napotkane problemy. W biesiadzie
uczestniczyli również samorządowcy
z powiatu prudnickiego, gminy Biała
i z Czech. Spotkanie w tym gronie
miało na celu wzbogacenie wiedzy
i świadomości społeczeństwa na temat
samorządności w Polsce i Czechach.
Uczczono w ten sposób jubileusz
20-lecia samorządności województw
i powiatów w Polsce.
Wsparcia finansowego na realizację tego projektu udzielił Zarząd
Województwa Opolskiego i firma
Krzysztof Cichoń – Transport Krajowy i Międzynarodowy. Zarząd OSP
Chrzelice dziękuje również panu
Jurkowskiemu – właścicielowi akwenu
„Zielona Zatoka” za udostępnienie
miejsca do ćwiczeń, a strażakom z PSP
Prudnik – za przekazaną wiedzę i mile
spędzony czas.
JR

W odpowiedzi
na publikację
burmistrza

Z

zażenowaniem przyjąłem
publikację Burmistrza Plicko
na łamach ostatniego numeru „Panoramy Bialskiej” anonimu podpisanego przez Janinę
Bialską sprzeciwiającą się przebudowie rynku w Białej w ramach
projektu rewitalizacji.

Ćwiczenia obejmowały też poznawanie specjalistycznego sprzętu

Po pierwsze, dziwi mnie fakt publikowania anonimu przez urzędnika
samorządowego jakim jest Burmistrz
Białej i wykorzystywania go do krytykowania radnych przeciwnego klubu.
Po drugie, należy wyraźnie podkreślić,
że pomysł rewitalizacji bialskiego rynku
jest wyłączną inicjatywą obecnego Burmistrza, który nieustannie informował
społeczeństwo, że skoro są fundusze unijne
na ten cel to należy z nich skorzystać.
Po trzecie, radni od początku mieli
wątpliwości co do zasadności tego pomysłu. Uważali, że tak drastyczna zmiana
wyglądu, organizacji ruchu i liczby miejsc
parkingowych na rynku może mieć istotny
wpływ na funkcjonowanie lokalnych
przedsiębiorców oraz życie mieszkańców.
Wobec braku sprzeciwu mieszkańców
rynku w Białej radni postanowili nie
blokować dążeń Burmistrza.

Ćwiczenia miały miejsce w Zielonej Zatoce

Projekt był kolejną polsko-czeską współpracą

Strażacy uczyli się reagować na zagrożenia

Inwestycje w mieście

Oczyszczalnia ścieków

Termomodernizacja Zespołu Szkół

Wnętrze czyszczalni ścieków

Rozpoczęcie rewitalizacji Rynku

Obecna sytuacja, niezadowolenia
społecznego związana z wdrażaniem
rewitalizacji rynku, wskazuje na brak
rzetelnej i pełnej informacji, a rosnące
skargi mieszkańców podważają sens
tego remontu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Białej
Robert Roden

