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Wóz strażacki dla Gostomi

W  październiku został przekazany (zakupiony od jednej z podraciborkich jednostek 
OSP) wóz strażacki – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostomi. Środki finan-
sowe za jego zakup przekazał bialski Urząd Miejski. Oficjalnego przekazania klu-

czy do zakupionego pojazdu dokonał burmistrz Arnold Hindera. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz OSP z terenu naszej gminy, miejscowi strażacy z naczelnikiem i pre-
zesem OSP w Gostomi (Tomaszem Puchałą i Waldemarem Kandziorą), mieszkańcy, w tym 
liczna grupa dzieci. Poświęcenia zakupionego pojazdu, który zastąpi dotychczasowego „żuka”, 
dokonał, ku miłemu zaskoczeniu zgromadzonych, w efektownym mundurze strażackim, miej-
scowy proboszcz, ks. Franciszek Drenda. Mundur ten to pamiątka z czasów gdy ks. proboszcz 
był kapelanem powiatowym strażaków w Kluczborku. W remizie uczestników uroczystości 
poczęstowano smakowitym bograczem.

R. Nowak

30 listopada 2014 r.
w drugiej turze

wyborów na stanowisko burmistrza
zmierzą się

Wybory samorządowe

Arnold Hindera
KWW Mniejszość Niemiecka
1.509 głosów - 42,9%

w I turze

Edward Plicko
KWW Alternatywa dla Gminy
1.208 głosów - 34,3%

w I turze
	 W pierwszej	turze	wyborów	samorządowych	na	bur-
mistrza	Białej	w 15	okręgach	na	 terenie	bialskiej	 gminy	
oddano	3.519	głosów.	Uprawnionych	do	głosowania	było	
8.912	mieszkańców.
	 W drugiej	turze	zmierzą	się	Arnold	Hindera	i Edward	
Plicko.	W  rywalizacji	 	 zabraknie	 trzeciego	 kandydata	
–	 Henryka	Małka,	 który	 uzyskał	 802	 głosy	 –	 22,8%. 
Wybory	odbędą	się	30	listopada	2014	r.	

ZAPROSZENIE 
Grono Pedagogiczne, Rodzice i Młodzież 

Publicznego Gimnazjum w Białej 

zapraszają MIESZKAŃCÓW na  

 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
w dniu 07.12.2014 r.  (niedziela) , godz.   16.30 

w sali sportowej PG w Białej. 

 

W programie: 

występy uczniów oraz zabawy towarzyszące; 
prezentacja artystycznych talentów; 
aukcja prac członków Szkolnego Koła 
Wolontariatu; 
świąteczne: ozdoby, kartki, wypieki 
 i potrawy. 



Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026, e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl

Redaktor naczelny: Rafał Magosz;  Opracowanie: Ryszard Nowak, Bartosz Sadliński; 
Autorzy tekstów i zdjęć: Anna Myszyńska, Ryszad Nowak, Leokadia Schneider, Bartosz Sadliński

Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47-303 Krapkowice

PANORAMA BIALSKA • LISTOPAD • 20142

W skład Posterunku Policji 
w Białej wchodzi trzech 
dzielnicowych, trzech 

policjantów pionu operacyjno 
-dochodzeniowego oraz kierownik 
posterunku obsługujący swoim za-
sięgiem obszar Miasta i Gminy Biała.

 Teren działania obejmuje swoim zasięgiem 
miasto Biała oraz 31 miejscowości zamiesz-
kałych łącznie przez 10726 mieszkańców, 
z czego w mieście Biała zamieszkuje 2474 osób, 
natomiast na terenie wiejskim zamieszkuje 
8252 mieszkańców – stan na 31.10.2014. 
Cały obszar działania podzielony jest na trzy 
dzielnice:

 – Dzielnica nr I (obsługiwana obecnie 
jest przez sierż. Łukasza Karasia), 
w której skład wchodzi miasto Biała.

 – Dzielnica nr II (obsługiwana jest przez 
mł. asp. Szymona Dorożyńskiego), 
w  której skład wchodzą następujące 
miejscowości: Łącznik, Gostomia, Nowa 
Wieś, Solec, Wilków, Mokra, Rost-
kowice, Krobusz, Chrzelice, Dębina, 
Browieniec Polski, Józefów, Czartowice, 
Olbrachcice, Ogiernicze, Żabnik.

 – Dzielnica nr III (obsługiwana jest 
przez mł. asp. Arkadiusza Krupiń-
skiego), w której skład wchodzą na-
stępujące miejscowości: Radostynia, 
Ligota Bialska, Górka Prudnicka, 
Frącki, Pogórze, Kolonia Otocka, 
Otoki, Wasiłowice, Śmicz, Prężyna, 
Miłowice, Kolnowice, Laskowiec, 
Grabina, Brzeźnica.

W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI 
KRYMINALNEJ:

 W okresie od stycznia do października 
bieżącego roku Posterunek Policji w Białej 
wszczął 53 kryminalne postępowania 
przygotowawcze i odnotował w sumie 
87 przestępstw.
 W  tym samym okresie Posterunek 
Policji w Białej wszczął kryminalnych 53 
postępowań przygotowawczych i odnotował 
w sumie 43 przestępstw. Nastąpił spadek 
dynamiki wszczętych postępowań przy-
gotowawczych ogółem i wyniósł 60,78% 
natomiast wskaźnik dynamiki stwierdzonych 
przestępstw wyniósł 52,73%.
 Nastąpił wzrost dynamiki wszczętych 
postępowań przygotowawczych krymi-
nalnych i wyniósł 110,42%, natomiast 
wskaźnik dynamiki stwierdzonych 
przestępstw wyniósł 75,44%.
 Powyższy stan rzeczy wskazuje 
na spadek przyjętych i  ujawnionych 
zgłoszeń przy nieznacznym procentowym 
spadku wykrycia (w 2013 roku 92,73% 
w 2014 roku 92,05%) dot. przestępstw 
ogółem, natomiast wzrosła wykrywalność 
w przestępstwach kryminalnych (w 2013 
roku 78,95%, a w 2014 roku 84,09%).
 Pocieszający jest fakt, że w omawianym 
okresie zarówno w przestępstwach ogółem 
jak i  kryminalnych nie odnotowano 
przestępstw, w których sprawcą byłaby 
osoba nieletnia.
 Analizując poszczególne przestępstwa 
w zakresie miejsca i czasu ich popełnienia 
nie można jednoznacznie wytypować miejsc 
szczególnie zagrożonych na terenie miasta 

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy Biała
i gminy Biała. Stwierdzone i ujawnione 
przestępstwa występowały w  różnych 
miejscach i o różnym czasie. Nie odno-
towano działania zorganizowanych grup 
przestępczych, jak też sprawców, którzy 
działali by w określony i schematyczny 
sposób.

SKALA PRZESTĘPSTW WEDŁUG 
WYBRANYCH KATEGORII:

 Powyższe postępowania prowadzili 
trzej policjanci z  zespołu operacyjno-
-dochodzeniowego (przy współpracy 
z dzielnicowymi i kierownikiem), którzy 
brali czynny udział w procesie wykrywczym.
 Na terenie Miasta i Gminy Biała w okre-
sie od stycznia do października w 2014 
roku odnotowano 1 wypadek drogowy, 
przyczyną tego wypadku było najechanie 
na tył pojazdu przez nieletniego lat 13.
 W okresie od stycznia do października 
2014r tut. Posterunek Policji odnotował 
6 zajęć mienia u sprawców przestępstw 
na kwotę 9100 zł co daje kwotę na jednego 
sprawcę ok. 1517 zł, natomiast w roku 
poprzednim odnotowano 21 zajęć mienia 
na kwotę 28900 zł, co daje na jednego 
sprawcę 1376 zł.
 Należy odnotować fakt, że tut. 
Posterunek Policji posiada największą 
wykrywalność zarówno w przestępstwach 
ogółem jak i w kryminalnych – I miejsce 
w powiecie prudnickim i I miejsce na 5 
istniejących w województwie opolskim 
Posterunków Policji.
 Jeżeli chodzi o poszukiwania osób,   
to w okresie od stycznia do października 
2014 r. tut. Posterunek Policji prowadził 
13 spraw poszukiwawczych, za osobami 
gdzie podstawą poszukiwań były listy 
gończe, nakazy doprowadzenia do aresztu 
śledczego lub zakładu karnego gdzie w tym 
okresie zatrzymano 10 poszukiwanych 
sprawców przestępstw.

W ZAKRESIE ZWALCZANIA 
WYKROCZEŃ:

 Na terenie działania Posterunku 
Policji w  Białej w  okresie od stycznia 
do października 2014 r. odnotowano 88 
wykroczeń, które represjonowano w 54 
przypadkach sporządzeniem wniosków 
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Prud-
niku, 34 postępowań umorzono z powodu 
niewykrycia sprawców, natomiast w przy-
padkach sprawców wykroczeń ukarano 
w drodze postępowania mandatowego 
260 i zastosowano 35 pouczeń.
 Podział nałożonych mandatów 
na poszczególne wykroczenia:
• drogowe – 195
• z  ust. o  wychowaniu w  trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 29
• przeciwko obyczajności publicznej – 11
• przeciwko zakłóceniom porządku 

i spokoju publicznego – 8
• przeciwko mieniu – 3
• inne wykroczenia – 14
 razem: 260
 Zatrzymano 3 uprawnienia do kiero-
wania pojazdami, (w tym za kierowanie 
po spożyciu alkoholu lub w stanie nie-
trzeźwości 3). Zatrzymano 6 dowodów 
rejestracyjnych
 Wpływ na poczucie bezpieczeństwa 

na terenie działania Posterunku Policji 
w Białej miało zaistnienie kolizji drogo-
wych, których odnotowano ogółem 35.
Głównymi przyczynami były nieudzielenie 
pierwszeństwa przejazdu, nadmierna 
prędkość, nieprawidłowe skręcanie oraz 
nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie, 
omijanie.
 Działania policjantów PP Biała nie miały 
wpływu na zaistniałe kolizje drogowe.

W ZAKRESIE DZIAŁAŃ 
PREWENCYJNYCH

 Wzorem lat ubiegłych policjanci 
Posterunku Policji w Białej w analizowa-
nym okresie czasu prowadzili działania 
prewencyjne i profilaktyczne jak program: 
„Bezpieczne ferie”, „Pomoc sąsiedzka” , 
„Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga 
do szkoły”, „Pozory mylą, dowód nie”.
 Ponadto prowadzone były akcje takie 
jak :  „Pomiar ”, „Pieszy”, „Poszukiwany” 
i  inne. Dzielnicowi przeprowadzili 
również spotkania z dziećmi i młodzieżą 
w  szkołach, których tematami były 
głównie zasady bezpiecznego poruszania 
się po drogach oraz unikanie sytuacji 
kryminogennych.
 Dzielnicowi wspólnie z kierownikiem 
odbywali również spotkania z  miesz-

kańcami poszczególnych miejscowości. 
Spotkań tych było 18. Na tych spotka-
niach przekazywane były informacje na 
temat zabezpieczenia mienia, sposobów 
informowania Policji o  ewentualnych 
zagrożeniach oraz inne. Dzielnicowi na 
bieżąco odbywali spotkania z młodzieżą 
w szkołach i przedszkolach.
 Sporządzono w 2014 roku 5 skierowań 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, celem skierowania 
na leczenie osób uzależnionych od alkoholu.
 Nadal tutejszy posterunek realizuje 
czynności w zapobieganiu przestępstw 
przeciwko rodzinie, objęte programem 
„Niebieskiej Karty” (4 rodziny).
 Mieszkańcy dobrze ocenili pracę bial-
skich policjantów w zakresie utrzymywania 
ładu i  porządku publicznego, jak też 
w zwalczaniu przestępstw oraz szybkim 
reagowaniu na wezwania mieszkańców. 
Według oceny mieszkańców czują się 
oni bezpiecznie na terenie działania 
Posterunku Policji w Białej.
 

INNE
 Z  uwagi na brak zewnętrznych 
środków finansowych funkcjonariusze 
tut. Posterunku Policji nie wykonywali 
służb ponadnormatywnych. 

Lp. Rodzaj przestępstwa 2014 rok – ilość 
przestępstw Wykrywalność

1 Uszczerbek na zdrowiu 2 100%
2 Bójka lub pobicie - -
3 Rozbój, kradzież rozbójnicza - -
4 Rozbój z bronią - -
5 Kradzież cudzej rzeczy 4 50%
7 Uszkodzenie cudzej rzeczy 6 33,33%
8 Przestępstwa narkotykowe 2 100%
9 Zgwałcenie - -

10 Przeciwko f. publicznemu - -
11 Przestępstwa gospodarcze 1 100%
12 Kradzież z włamaniem 9 90%

13
Przestępstwa drogowe 11 100%

w tym prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwym 10 100%

• W nocy z 23 na 24.08 sprawca lat 17 
w  Śmiczu wszedł przez niedomknięte okno do 
niezamieszkałego budynku skąd skradł przed-
mioty wyposażenia, sprzęt AGD i  elektronarzę-
dzia wartości 2.800 zł.

• 12.09  w Chrzelicach sprawca lat 41 dokonał 
kradzieży energii elektrycznej.

• 24.09  na trasie Biała-Śmicz sprawca lat 13 
spowodował wypadek drogowy doznając 
obrażeń ciała.

• 27.09 w Śmiczu sprawca dokonał kradzieży 90 
litrów oleju napędowego.

• W okresie od 27.09 do 29.09 
w Śmiczu sprawca dokonał kradzieży 170 litrów 
oleju napędowego wartości 570 zł.

• 9.10 w  Grabinie wskutek zwarcia instalacji 
elektrycznej powstał pożar w oborze, w wyniku 
którego straty wzniosły 170 tys. zł.

• W nocy z 8 na 9.10 w  Białej sprawca 
z otwartego ciągnika rolniczego skradł 1.400 zł.

• 21.10  sprawca lat 64 kierował ciągnikiem na 
trasie Olbrachcice – Biała w stanie nietrzeźwości.

• 25.10 w Kolnowicach 42-letni sprawca kiero-
wał ciągnikiem w stanie nietrzeźwości.

• 29.10 w Śmiczu sprawca lat 17 dokonał kradzie-
ży elementów metalowych wartości 1.000 zł.

• W nocy z 29 na 30.10 sprawca z terenu 
budowy linii kolejowej skradł 15 m szyn wartości 
1.600 zł.

• W okresie od 27 do 4.11 w Białej z te-
renu stawu hodowlanego sprawca dokonał kra-
dzieży żywych ryb wartości 6 tys. zł.

• 15.11 sprawca lat 19 spowodował wypadek 
drogowy doznając obrażeń ciała.

• W okresie od 23.09. do 19.11  
na terenie gminy zatrzymano rowerzystów 
kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwym 
oraz trzech nietrzeźwych rowerzystów 
kierujących rowerami wbrew orzeczonym 
zakazom sądowym.
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W tyj roku se siła pisze ło rozebra-
niu muru Berlinskiego i połon-
czyniu Niemiec. Przeszło 25 lołt 

łod tygo wielkiego wydarzynioł. Ludzie 
spominajol wielkie tragedie i dramatyczny 
ucieczki, chtory przeżyli w swoi podzielonyj 
mieście tyj mura. Boły straszny, bestusz joł 
chcał woł dzisiej łopisać gans inszoł histo-
ryjoł na granicy, jeszcze przed pierszoł 
wojnoł światowoł bo granica wdycki boła 
przeszkodoł, by ludzie mogli rajzować do 

inszych krajów bez komedyjy, paszportów, 
kontroly, cła i strachu przed celneroma.
 Boło tak łod wieków, ale po drugi wojnie 
światowej to my wszyscy na swojej skórze 
poczuli, co to boła granica i strasz graniczna.
 Dobrze iz bes to zawarcie układu z Schen-
gen, momy to już jakby za sobą. Możymy 
se jechać kaj chcymy i kedy chcymy, a jak 
to boło piyrwyj, dołwno tymu wyczyjta-
łach w  Neustadter Heimatbriwie, niejaki 
Paul Scholtz spominoł tał, jakoł to kome-
dyjoł miał chop z  jego wsi Hennersdorf, 
dziśej Jindzichów, na ausriacko – pruskim 
pograniczu wtedy, jak chciał iść ze swojoł 
kozoł na drugą strona granice do Eichhau-
sel, [teroz Dembowiec] do kozła.

 Ta prawdziwał historyjoł zaczła se łod 
celnika, co w tyn dzień miał służba na Zol-
lamcie i zacznoł wrzeszczoł do chopa tak: 
stołć Raschke kaj to idziecie z tą kozą/? BO 
CHOP SE poleku kerował na mostek gra-
niczny ze swoją kozą.
 Ach panie prusko – krolewski celniku, ta 
moja koza to jest do pożałowanioł
trzy dni bez przerwy mi wrzeszczy a jest to 
takie mocny, bo chce do kozła.
 Dwa powrozy i  jeden lyjncuch mi już 

zerwała, a chlywik se wiałże za trocha roz-
leci, tak se już chwieje. Malcher na drugi stro-
nie mał kozła, to ida do niego. Co do diobła, 
Raschke, złościoł se celnik nie wiecie iz wedle 
paragrafu 51 ustawy o zarazach bydła, gra-
nica, w łobie strone nie mogą przelyść szty-
ryjkopytny stworzynia.
 Za nie przestrzyganie tygo zakazu jest wiel-
koł sztrołfa Ue, je to moja koza moł być sko-
łranoł za to iz kozioł zrobi i dobrze? łośmiał 
se Raschke, ale łobiecał, iz zrobi tak, coby 
jego koza nie przelazła liniał granicy.
 Posłał swojego synka na drugą stronę do 
Malchera, pozdrów piyknie, nakazał mu 
i poproś by noł pożyczoł kozła na pięć minut, 
som czekał na mostku graniczni.

 Za trocha synek przyleciał z kozła, jak 
tyn uwidział tał Austrijaczka, nie szło go 
już udzierżyć. Poczuł ta wielkoł, bezgra-
niczną miłość co nie znał granic.
 Czymej go mocno padoł Raschke do synka, 
nie może przelyś linije na granicy, linijoł musi 
być w poszczotku a koza jest jego.
 I tak se stało, akt miłosny spełniony, poczym 
kochankowie musieli se rozstać. Spokojna, 
ale z żalem w oczach spoglądała austriacka 
koza za swoim pruskim kochankim.
 Ludzie, to soł niedobry stworzenia, pomy-
ślała, nawet miłości stawiajoł granice i jak 
szła bez plac Zollamtu, w protescie łosta-
wiyła kupka kozich bobków.

Pograniczna Miłość
przed Schengen 

Ostatnia, przedwyborcza sesja

14 listopada w sali Gminnego 
Centrum Kultury w Białej 
odbyła się ostatnia w mi-

jającej kadencji (2000-2014) sesja 
Rady Miejskiej.

 Omówiono w czasie jej trwania infor-
macje o stanie bezpieczeństwa na terenie 
gminy oraz informację o stanie ochrony 
p.poż i realizację zadań w tym zakresie.

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
 – zmian w budżecie gminy na 2014 r.,
 – zmiany uchwały w sprawie uchwale-
nia wieloletniej prognozy finansowej 
gminy na lata 2014-2028,

 – przyjęcia strategii rozwoju gminy 
na lata 2014-2020,

 – przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,

 – zmieniająca uchwałę w  sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Biała,

 – uchwalenia „Rocznego planu współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi…”,

 – zmieniająca uchwałę w  sprawie 
przystąpienia do realizacji wspól-

nego projektu w ramach konkursu 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog społeczny 
oraz współpracę z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego”.

 Na zakończenie sesji przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Roden i burmistrz 
Arnold Hindera złożyli ustępującym rad-
nym (za pracę w samorządzie gminnym, 
którzy nie będą kandydowali w wyborach 
na kolejną kadencję) podziękowanie 
oraz wiązanki kwiatów.
 Radnymi tymi byli: Joachim Kosz, 
Felicja Kasperek, Ryszard Hanko i Ewa 
Kontny. Również symboliczną wiązankę 
kwiatów R. Roden i A. Hindera wręczyli 
Klausowi Bremerowi – sołtysowi Wil-
kowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy 
urodzin. Przewodniczący rady odczytał 
pisemne podziękowanie dla członków 
za udział w pracach samorządu gminnego 
w mijającej kadencji przekazane przez 
Ryszarda Wilczyńskiego wojewodę 
opolskiego.
 Nie zabrakło również życzeń dla 
radnych od przewodniczącego Rady 
i bialskiego burmistrza.

Ryszard Nowak

Spektakl 
słowno- 
muzyczny 
w katedrze

8 listopada w katedrze pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego 
w Opolu odbył się spektakl 

słowno-muzyczny pt. „Przycho-
dzimy… odchodzimy” poświę-
cony pamięci opolskich twór-
ców, w którym wzięli udział po-
eci z terenu naszej gminy Witold 
Hreczaniuk, ks. Manfred Słaboń 
i Jan Szczurek.
 W czasie trwania spektaklu kil-
kunastu twórców z Opolszczyzny 
recytowało swoje wiersze. Między 
innymi ks. Manfred Słaboń zapre-
zentował utwór pt. „Odejście!”. 
W przyszłorocznych planach orga-
nizatorzy przewidują kilka spotkań 
poetycko – muzycznych z udzia-
łem opolskich poetów.

ks. Mafred Słaboń

Odejście!
Blask piękna
Dotarł do Twojego wnętrza
Podarunek Odwiecznego Twórcy.

W warsztacie tworzenia
wychodził z Ciebie
misteryjnym Pędzlem.

Po Twoim odejściu od nas,
modlimy się,
by aniołowie wprowadzili Cię
w Miłość 
bezustannego zachwytu! 

Sprostowanie
 K o m i t e t  W y b o rc z y 
Wyborców Mniejszość 
Niemiecka w  ulotce wy-
borczej pt. „Dobra Robo-
ta” w  części dotyczącej 
ochrona zdrowia zamieścił 
informację o  treści: „uru-
chomiono gabinet sto-
matologiczny w Łączniku”, 
autorowi tekstu chodziło 
o  to, iż zostały podjęte 
działania w  zakresie wy-
dzielenia z zasobów gmin-
nych pomieszczenia pod 
gabinet stomatologiczny.
 Oczywiście wszystkie 
sprawy związane z wypo-
sażeniem i  działalnością 
gabinetu należały do pry-
watnego gabinetu stoma-
tologicznego pani Barbary 
Urbanek-Płotnik.
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Na bezpieczeństwo i  ochronę p. 
poż. w 2014 r. gmina z własnego 

budżetu przeznaczy (na ochotnicze straże 
pożarne) – 312.200 zł, w tym:

• na wydatki na rzecz osób fizycznych 
– 18.000 zł

• nagrody niezaliczone do wynagro-
dzeń – 2.000 zł

• wynagrodz. osobowe pracowników 
– 3.000 zł

• składki na ubezp. społeczne – 7.000 zł
• składki na fundusz pracy – 2.000 zł
• wynagrodz. bezosobowe – 38.000 zł
• zakup materiałów i wyposażenia – 

33.400 zł
• zakup energii – 71.000 zł
• zakup usług remontowych – 30.000 zł
• zakup usług zdrowotnych – 1.300 zł
• zakup usług pozostałych – 10.000 zł
• usługi telekomunikacyjne – 300 zł
• opłaty za tel. stacjonarne – 1.000 zł
• różne opłaty i składki – 13.000 zł

Bezpieczeństwo
i ochrona p. poż. w 2014 r.

Budynek jak nowy

Krzyż na Kościuszki

• wydatki inwestycyjne – 67.000 zł
 Jednostki należące do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (tj. Biała 
i Chrzelice) otrzymały dotację na swoją 
działalność, która jest proporcjonalna 
do ilości wyjazdów – w ramach tej dotacji 
wymienione jednostki zakupują i remon-
tują posiadany sprzęt. W 2014 r. Biała 
otrzymała 9.050 zł, natomiast Chrzelice 
6.300 zł. Kupując sprzęt w Oddziale Wo-
jewódzkim ZOSP jednostki OSP z terenu 
naszej gminy uzyskują wsparcie jakim 
jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Opolu.
Ważniejsze zadania zrealizowane w 2014 r.:
• pilarka ratownicza Stihl dla OSP Łącz-

nik – 4.320 zł, w tym dotacja 1.000 zł, 
fundusz sołecki 3.000 zł, budżet 320 zł.

• aparaty powietrzne dla OSP Biała – 
8.000 zł, w tym KSRG 4.000 zł, budżet 
4.000 zł.

Burmistrz Białej informuje, że została 
zakończona realizacja projektu 
pn. „Wykonanie boiska do siat-

kówki w  Laskowcu” o  nr R.U.DOW.
II.042.15.186.2014, który jest współfi-
nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na operację z zakresu 
małych projektów w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007‒2013.

Celem projektu jest stworzenie warun-
ków do rozwijania rekreacji na obszarze 
Lokalnej Grupy Działania „Wspólne 
Źródła”, dzięki budowie boiska do piłki 
siatkowej, co wpłynie na poprawę jakości 
istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej 
i unowocześnienie tejże bazy.

Całkowita wartość projektu: 52 449,70 PLN
Dofinansowanie z  Unii Europejskiej: 
25 000,00 PLN
Wkład własny Gminy Biała: 27 449,70 PLN

Unijna dotacja na boisko 
do siatkówki w Laskowcu

Cukinia 
olbrzym
Pokaźnych rozmiarów cukinię 

wyhodował na swojej działce 
w Białej przy ul. Prudnickiej 

Władysław Kapral. Cukinia, którą pre-
zentujemy na zdjęciu, waży ok. 10 kg. 

Podziękowanie
Wszystkim, którzy oddali na 
mnie głos w wyborach sa-
morządowych 16  listopada 
2014 r. serdecznie dziękuję, 
zapewniając, że w pracach 
samorządu powiatowego 
będę działał na rzecz szeroko 
pojętego interesu wyborców. 

Joachim Kosz

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu gazety przed-
stawiliśmy w układzie tabelarycznym 
wydatki jednostek pomocniczych (so-
łectw) gminy Biała za 2013 r. W tytule 
napisaliśmy, że wydatki dotyczą 2014 r.
 Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

Redakcja PB

Sprzedam dom  
w Rostkowicach, 160 m2 
tel. 509 999 645

UNIJNA DOTACJA NA WYKONANIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W POGÓRZU

Burmistrz  Białej  informuje,  że  trwa  realizacja  projektu  pn.  „Wykonanie  boiska  do  piłki  nożnej  w
Pogórzu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Celem  projektu  jest  poprawa  stanu  istniejącej  bazy  sportowo-rekreacyjnej  wsi  poprzez  wykonanie
pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Pogórzu.
Przedmiotowa operacja niewątpliwie wpłynie na podwyższenie warunków i standardów przypisanych
wymogom dotyczącym funkcjonowania  boisk  sportowych,  w wyniku  czego docelowo będzie  można
uzyskać stosowną licencję do rozgrywek piłkarskich.

Całkowita wartość projektu: 44 780,31 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 000,00 PLN
Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 19 780,31 PLN

Wybory do Sejmiku Województwa
W okręgu nr 4 z terenu gminy Biała zgłoszono następujących kandydatów:
• Grelich-Deszczka Karina -  KWW Mniejszość Niemiecka
• Hreczaniuk Witold - KWW Platforma Obywatelska
• Szczurek Jan Józef - KWW Polskie Stronnictwo Ludowe

Żadna ze zgłoszonych osób nie została wybrana.

Platforma Obywatelska
Radosław Roszkowski – 759 głosów
Marzena Kędra – 272 głosy
Damian Szepelawy – 228 głosów
Judyta Walocha – 129 głosów

Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan Salamon – 170 głosów
Barbara Wróbel – 402 głosy
Małgorzata Frączek – 187 głosów
Antoni Sokołowski – 539 głosów
Mariusz Kozaczek – 406 głosów

Nasza Ziemia
Józef Skiba – 244 głosy
Zdzisław Pikuła – 276 głosów
Mirosław Cziupkiewicz – 242 głosy

Mniejszość Niemiecka
Joachim Kosz – 334 głosy
Janusz Siano – 328 głosów
Józef Janeczko – 297 głosów

Niezależni Razem
Agnieszka Stanisz – 133 głosy
Prawo i Sprawiedliwość
Ryszard Kwiatkowski - 476 głosów

 Z terenu gminy Biała w skład Rady 
Powiatu Prudnickiego wybrani zostali 
Janusz Siano i Joachim Kosz zgłoszeni 
przez Komitet Wyborczy Wyborców 
Mniejszości Niemieckiej. Ostateczny skład 
Rady może się zmienić w przypadku tych 
osób, które jednocześnie kandydowały na 
inne stanowiska i zostaną na nie wybrane. 

Skład Rady Powiatu

W poprzednim wydaniu ga-
zety zamieściliśmy zdjęcie 
przy ul. Kościuszki 20 w Bia-

łej wykonane w czasie prac ociepla-
nia. Budynek ten po zakończeniu 
prac i pomalowaniu elewacji pre-
zentuje się efektownie. 
 Warto zwrócić uwagę również na 
to, że od kilkunastu miesięcy ta ulica 
położona w sąsiedztwie bialskiego 
Rynku zmienia swój wygląd na lepsze.  

W  listopadzie zamonto-
wany został przez ekipę 
remontową spółki „Wo-

dociągi i Kanalizacja” krzyż na 
zwieńczeniu obiektu byłego ko-
ścioła ewangelickiego w Białej 
przy ul. Kościuszki.
 W obiekcie tym mieszczą się 
pomieszczenia gospodarcze tej 
spółki. Krzyż ten w latach po-
wojennych decyzją ówczesnych 
władz komunistycznych został 
zdemontowany. 



Okręg nr 1 Biała (ulice: Asnyka, Alejka PKP, Głogówecka, Sawickiej, Kochanow-
skiego, Eihendorfa, Lipowa, Łąkowa, Moniuszki, Nyska, Opolska, Staszica, Stare 
Miasto, Składowa, Świerczewskiego, Św.Kamila, Szynowice, Traugutta, Tysiąclecia)
Uprawionionych do głosowania 755, głosowało 318, frekwencja 42,1%

Barysz Roman Paweł zam. Biała Alternatywa dla Gminy 123 głosy
Puchała Piotr Jan zam. Biała Nasza Ziemia 58 głosów

Kopecki Marcin Łukasz zam. Biała Mniejszość Niemiecka 100 głosów
Plicko Dawid Karol zam. Biała KWW Henryka Małka 37 głosów

Okręg nr 2 Biała (ulice: Armii Ludowej, Góra Wolności, Kołłątaja, Kościuszki, 
1 Maja, Plac Zamkowy, Rynek, Wałowa)
Uprawnionych do głosowania 649, głosowało 285, frekwencja 43,9%

Bąk Zbigniew Mariusz zam. Biała Alternatywa dla Gminy 28 głosów
Czerwiński Jacek zam. Biała Nasza Ziemia 171 głosów

Niewieńć Glombitza 
Barbara Iwona zam. Biała Mniejszość Niemiecka 20 głosów

Klinke Marek Jan zam. Biała KWK Henryka Małka 50 głosów

Okręg nr 3 Biała (ulice: Zawadzkliego, Liczbańskiego, Bożka, Czarna, Suchego, 
Augustynów, Kilińskiego, Kopernika, ks. Koziołka, Oświęcimska, Parkowa, Pru-
dnicka, Reymonta, Szkolna, Wodociągowa)
Uprawnionych do głosowania 672, głosowało 295, frekwencja 43,8%

Malik Elżbieta Maria zam. Biała SLD Lewica Razem 114 głosów
Bania Patryk Kamil zam. Biała Nasza Ziemia 86 głosów
Mazur Joachim Jan zam. Biała Mniejszość Niemiecka 60 głosów

Czerska Aneta Katarzyna zam. Biała Prawo i Sprawiedliwość 14 głosów

Okręg nr 4 (Chrzelice z przysiółkami)
Uprawnionych do głosowania 323, głosowało 194, frekwencja 37,9

Roden Robert Jan zam. Chrzelice Mniejszość Niemiecka 139 głosów
Dąbrowski Mirosław 

Andrzej zam. Chrzelice KWW Henryka Małka 48 głosów

Okręg nr 5 (Dębina, Mokra, Ogiernicze)
Uprawnionych do głosowania 323, głosowało 109, frekwencja 33,7%

Robota Karol zam. Łącznik Alternatywa dla Gminy 8 głosów
Stolarczyk Janusz 

Romuald zam. Chrzelice Nasza Ziemia 13 głosów

Biskup Karol Michał zam. Mokra Mniejszość Niemiecka 64 głosy
Wilczyński Sebastian 

Franciszek zam. Mokra KWW Henryka Małka 20 głosów

Okręg nr 6 (Łącznik)
Uprawnionych do głosowania 887, głosowało 381, frekwencja 42,9%

Wybraniec Roland 
Robert zam. Łącznik Alternatywa dla Gminy 62 głosy

Moszczeńska Maria 
Magdalena zam. Łącznik Nasza Ziemia 141 głosów

Kołek Hubert zam. Łącznik Mniejszość Niemiecka 78 głosów
Spiler Andrzej Walenty zam. Łącznik KWW Henryka Małka 80 głosów

Okręg nr 7 (Brzeźnica, Górka Prudnicka)
Uprawnionych do głosowania 362, głosowało 92, frekwencja 25,4%

Płachta Aneta Maria zam. Górka Pr. Alternatywa dla Gminy 38 głosów
Haberecht Marcin zam. Brzeźnica Mniejszość Niemiecka 28 głosów
Bieniek Stanisława zam. Brzeźnica KWW Henryka Małka 25 głosów

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej

Okręg nr 8 (Frącki, Pogórze z przysiółkiem)
Uprawnionych do głosowania 602, głosowało 165, frekwencja 27,4%

Wojtuś Adam Ireneusz zam. Brzeźnica Nasza Ziemia 12 głosów
Neugebauer Gabriela 

Maria zam. Pogórze Mniejszość Niemiecka 152 głosy

Okręg nr 9 (Grabina, Otoki z przysiółkami)
Uprawnionych do głosowania 509, głosowało 214, frekwencja 42,0%

Handzik Regina 
Weronika zam. Otoki Alternatywa dla Gminy 38 głosów

Weiss Waldemar 
Andrzej zam. Grabina Mniejszość Niemiecka 70 głosów

Słowińska Joanna Julia zam. Grabina KWW Henryka Małka 100 głosów

Okręg 10 (Ligota Bialska z przysiółkiem Radotynia z kolonią, Wasiłowice)
Uprawnionych do głosowania 764, głosowało 258, frekwencja 33,7%

Osiewacz Andrzej Jan zam. Ligota B. Alternatywa dla Gminy 100 głosów
Cziomer Lidia zam. Radostynia Mniejszość Niemiecka 141 głosów

Okręg 11 (Kolnowice z przysiółkiem, Laskowiec, Prężyna)
Uprawnionych do głosowania 527, głosowało 241, frekwencja 45,7%

Lubczyk Alfred Józef zam. Prężyna Alternatywa dla Gminy 46 głosów
Tarnowski Damian 

Szymon zam. Kolnowice Nasza Ziemia 130 głosów

Malek Jan Alojzy zam. Prężyna Mniejszość Niemiecka 50 głosów

Okręg nr 12 (Miłowice, Śmicz z przysiółkiem)

Peszel Leonard Jan zam Śmicz Mniejszość Niemiecka
 W związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata do Rady Miejskiej zgodnie 
z przepisami Ordynacji Wyborczej głosowania nie przeprowadzono, a kandydat 
wszedł do Rady Gminy bez głosowania)

Okręg nr 13 (Czartowice, Krobusz z przysiółkiem, Nowa Wieś Prudnicka)
Uprawnionych do głosowania 539, głosowało 184

Przyklenk Adrian 
Alojzy

zam. Krobusz Alternatywa dla Gminy 29 głosów

Wollna Monika 
Katarzyna zam. Nowa Wieś Pr. Mniejszość Niemiecka 79 głosów

Niedorozow Jacek 
Roman

zam. Krobusz KWK Henryka Małka 65 głosów

Okręg nr 14 (Gostomia, Rostkowice, Wilków)
Uprawnionych do głosowania 679, głosowało 286, frekwencja 42,1%

Krupa Alfred Jan zam. Rostkowice Alternatywa dla Gminy 134 głosy
Przibilla Emilia 

Małgorzata zam. Gostomia Mniejszość Niemiecka 107 głosów

Losor Józef zam. Gostomia KWW Henryka Małka 34 głosy

Okręg nr 15 (Browiniec Polski, Józefów, Olbrachcice)
Uprawnionych do głosowania646, głosowało 323, frekwencja 50 %

Grelich Joachim Józef zam. Olbrachcice Alternatywa dla Gminy 52 głosy
Czerwiński Antoni zam. Olbrachcice Nasza Ziemia 52 głosy
Smiatek Jan Antoni zam. Olbrachcice Mniejszość Niemiecka 86 głosów
Harnys Adrian Piotr zam. Browiniec P. KWW Henryka Małka 121 głosów

Wyjaśnienie: Wytłuszczonym drukiem podkreśliliśmy osoby, które uzyskały naj-
większą ilość głosów, i zostały wybrane na kolejną kadencję do Rady Miejskiej Białej.
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Mleczne sukcesy

Święto niepodległości

Zaduszki artystyczne
2 listopada w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej zorganizo-

wane zostały (przez Gminne Centrum Kultury) Zaduszki artystyczne, 
na które złożyły się wiersze i piosenki. Wystąpiły solistki i soliści ze Stu-

dia Piosenki działającego przy GCK oraz zespół taneczny STARS i teatr 123.
 Program przygotowali: Elżbieta Malik, Iwona Preusner, Aleksandra Hindera, 
Renata Sznejweis i Olaf Scholz. 

(n)

11 listopada, z okazji święta narodowego, w godzinach popołudniowych 
w bialskim kościele parafialnym o. Maciej Kostecki odprawił uroczy-
stą mszę świętą w intencji ojczyzny. Okolicznościowe kazanie wy-

głosił o. Marian Świerczek.
 W godzinach wieczornych w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej 
odbył się koncert z  okazji odzyskania niepodległości pt. „Polska – Nasza 
Ojczyzna”. W programie słowno-muzycznym wystąpili recytatorzy i soliści 
z kół zainteresowań działających przy miejscowym Gminnym Centrum 
Kultury, ośmiu muzyków z Bialskiej Orkiestry Dętej oraz chór męski złożony 
z członków chórów działających na terenie bialskiej gminy. Program został 
przygotowany przez Elżbietę Malik, Kornelię Thiel i Renatę Sznejweis. ( r)

Miejsko-Gminna Biblioteka w Białej prowadzi dwie wypożyczalnie ksią-
żek (w samej Białej oraz w Łączniku – punkt filialny). Wypożyczalnia 
w Białej liczy ok. 27 tys., a w Łączniku ok. 5,4 tys. woluminów. W bial-

skiej bibliotece zarejestrowanych jest 587 czytelników, którzy w okresie od 
1.01. do 3108. Wypożyczyli ogółem 4.847 książek. Razem z łącznicką filią 
wypożyczeń tych było 8.845. W bialskiej bibliotece działa oddział biblio-
teczny dla dzieci. Korzysta z niego 184 młodych czytelników. Odnotowuje 
się wzrost wypożyczeń w 2014 r. w porównaniu do roku poprzedniego. 
W czytelniach znajdują się po trzy komputery otrzymane w ramach pro-
gramu, z funduszy unijnych. Z czytelni internetowej w tym roku skorzystało 
746 czytelników. Aby zachęcić do zainteresowania czytelnictwem – biblio-
teka prowadzi na internetowym Facebooku promocję nowych wydawnictw 
książkowych. W 2014 r. biblioteka zakupiła nowości wydawnicze za kwotę 
1 tys. zł.  Na ten cel otrzymuje również od kilku lat dotację z Biblioteki Na-
rodowej w kwocie 3.676 zł. Zdaniem pań bibliotekarek w dużej mierze to 
właśnie nowości wydawnicze przyczyniają się do wzrostu czytelnictwa.

R. Nowak

W  k w i e t n i u  2 0 1 4  r . 
w   O l b r a c h c i c a c h 
w jednym z pomieszczeń 

remizy strażackiej otwarta 
została świetlica. 
 Uczęszcza do niej 20 dzieci 
w różnym wieku.
 Gminne Centrum Kultur y 
w Białej dostarcza w miarę po-
trzeb sprzęt do zajęć, zabaw i gier. 
Przy remizie został urządzony plac 
zabaw.
 Zajęcia świetlicowe odbywają 
się raz w tygodniu w godzinach 
15.00 – 19.00, prowadzi je na-
uczycielka Izabela Klose.

(r) 

Rozstrzygnięta została XVI Edycja Wojewódzkiego Konkursu SUPER-
MLEKO 2014, którego uczestnikami byli najlepsi producenci mleka 
z terenu województwa opolskiego. Uczestnicy konkursu zostali wy-

typowani przez zakłady mleczarskie skupujące mleko z terenu naszego 
województwa. Miło nam poinformować, że w poszczególnych katego-
riach uznanie w oczach jurorów zdobyli laureaci z terenu bialskiej gminy.
Laureatami konkursu zostali:
•  I miejsce w kategorii I (obejmującej gospodarstwa produkujące rocznie do 

110 tys. litrów mleka) zajęli Jolanta i Gabriel Gabrisch z Gostomi,
•  I - III miejsce w kategorii I (obejmującej gospodarstwa produkujące rocz-

nie do 110 tys. litrów mleka) zajęli Leokadia i Walter Woehl ze Śmicza,
•  III miejsce w kategorii III (obejmującej gospodarstwa produkujące rocznie 

powyżej 250 tys. do 600 tys. litrów mleka) Barbara i Ginter Stein z Gostomi.
 Wszyscy laureaci z terenu naszej gminy współpracują z Okręgową 
Spółdzielnią Mleczarską w Prudniku.

Czytamy coraz więcej

Co słychać w świetlicy



Pierwszaki górą!

W październiku uczestniczyli-
śmy w wyjątkowej uroczysto-
ści ślubowania uczniów klas 

pierwszych Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Białej. Był to szczególny dzień 
dla najmłodszych uczniów ale i dla ich 
rodziców. Po raz pierwszy uroczyste 
ślubowanie składały dzieci 6-letnie (20 
uczniów). Wygląda na to, że radzą so-
bie równie dobrze jak siedmiolatki (Było 
ich 34). Uczniowie pod opieką wycho-
wawców (B. Badura, E. Sosna, B. Wer-
tepna) przygotowali część artystyczną, 

Tradycyjnie od kilku lat w listopa-
dzie organizowane są w bialskim 
przedszkolu obchody ku czci św. 

Marcina. 7 listopada przedszkolaki 
z lampionami w towarzystwie opie-
kunów udali się z bialskiego Rynku 
do przedszkola. Na czele dziecięcego 
pochodu jechał na koniu św. Marcin. 
Na pięknym koniu jechała przebrana 
za świętego Maja Opora na koniu Ba-
zyl ze Stadniny Koni w Mosznej.
 Przedszkolaki z dwóch najstarszych 
grup przygotowały wraz z nauczyciel-
kami program słowno – muzyczny na-
wiązujący do zdarzeń z życia św. Marcina. 
Sylwetkę świętego przedstawiła dyrek-
tor Edyta Bożek. Dla opiekunów przed-
szkolaki pod nadzorem wychowawczyń i pań z Rady Rodziców przygotowały sma-
kowite, tradycyjne słodkie rogaliki. Tegoroczny Dzień św. Marcina przygotowały pa-
nie Marzanna Schirmeisen, Urszula Handermander i Dorota Grzesło – Glombica.

(r)

Jak co roku jesienią, zgodnie z kalen-
darzem imprez sportowych, odbywa 
się Gminny Turniej w „Dwa Ognie”.

 W obecnym roku szkolnym w paź-
dzierniku do rywalizacji przystąpiły 
dwie szkoły naszej gminy: PSP w Białej 
i PSP w Łączniku. Od wielu lat ucznio-
wie bardzo chętnie uczestniczą w tych 
zawodach. Podczas zabawy mogą 
wykazać się swoimi umiejętnościami 
chwytu i rzutu piłki do celu rucho-
mego, a także zwinnością. Zasady gry 
wszystkim są dobrze znane, gdyż jest 
to jedna z ulubionych gier, w którą ba-
wią się dzieci od kilku pokoleń.
 Turniej rozgrywany jest w dwóch ka-
tegoriach. Swoich sił próbują oddzielnie 
dziewczęta i oddzielnie chłopcy. Każda 
z drużyn składa się z 10 zawodników.
 W tym roku szkolnym wysoki po-
ziom gry można było zauważyć pod-
czas rozgrywek chłopców. Szybkie 
tempo, mocne i celne rzuty po obu 

którą oglądali starsi koledzy, rodzice 
i nauczyciele. Dzieci wypadły zna-
komicie. Samorząd uczniowski przy-
gotował dla najmłodszych atrakcyjne 
niespodzianki, maluchy przechodziły 
próbny egzamin z bycia prawdziwymi 
uczniami. Po wystąpieniu pana dyrek-
tora Lesława Czerniaka i gratulacjach 
był poczęstunek z rodzicami i wycho-
wawcą w klasach. Pierwszakom ży-
czymy powodzenia w szkole i miłych 
wspomnień z uroczystości ślubowania

Magdalena Rubińska

stronach drużyn sprawiły, iż gra była 
bardzo zacięta. Ostatecznie zwyciężyła 
jednak drużyna z PSP w Białej, która 
awansowała do etapu powiatowego, 
II miejsce zdobyli chłopcy z Łącznika.
 Wolę walki zauważyć można 
było również podczas rywalizacji 
dziewcząt. Tutaj lepszymi umiejęt-
nościami wykazały się dziewczynki 
z PSP w Łączniku. To one awanso-
wały do etapu powiatowego, nato-
miast PSP w Białej uzyskała II miej-
sce. Wszystkie drużyny nagrodzone 
zostały złotymi i srebrnymi medalami. 
 Podczas Turnieju Powiatowego 
w „Dwa Ognie” naszą gminę będą 
reprezentować chłopcy z Białej 
i dziewczynki z Łącznika. 
 Opiekunowie obydwu zwycię-
skich drużyn ( M. Czerniak, T. Szu-
kalska, D. Nowicki) dumni są ze swo-
ich uczniów, a na kolejnym turnieju 
będą za nich mocno trzymać kciuki. 
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Św. Marcin w przedszkolu

Dwie dekady walki

Gminny turniej w Dwa Ognie

Klub Abstynenta w Białej obchodzi w tym roku dwudziestolecie istnie-
nia. W sobotę, 6 grudnia odbędą się obchody tego jubileuszu.
Na początek – Msza św. o godzinie 15:00 w bialskim kościele parafial-

nym, później zaś – o 16:30 w Gminnym Centrum Kultury w Białej – otwarty 
mityng AA oraz Al-Anon. Warto wziąć udział w spotkaniu, bowiem okazja 
szczytna. Jak wiadomo – walka z uzależnieniami to rzecz niełatwa. Liczy 
się każdy sukces. BS

z uzależnieniami i współuzależnieniami
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600-stronnicowa monografia pa-
rafii Wierzch autorstwa ks. Wol-
fganga Globischa niedawno uj-

rzała światło dzienne. Nieco uwagi 
poświęcono w niej wsi Wilków leżą-
cej w gminie Biała.

 „Wiedzę o  przeszłości czerpiemy 
z akt parafialnych, z krótkiej rozprawy 
ks. Chrząszcza oraz starej księgi prze-
chowywanej przez sołtysa Bremera, 
zawierającej różne dokumenty. Nazwę 
wioski Wilków-Wilkau wywodzi 
duchowny historyk od słowa „wilk”. 
W pobliskich lasach mogło być wiele 
wilków. W roku 1936 z Wilkau stał się 
Willenau, w 1945 r. Wilków, a od 2009 
r. do wyboru Wilków-Wilkau” – już na 
początku rozdziału autor podaje źródła 
oraz zarysowuje pochodzenie nazwy.

Nie tylko o Wierzchu
w 2012 roku ze środków mieszkańców 
wsi oraz funduszy europejskich.
 Mamy też zdjęcie dawnej szkoły 
w Wilkowie, fotografię ofiar poległych 
podczas obu wojen, a także prowizo-
ryczną mapę i wiele, wiele informacji.
 O ile w dniu dzisiejszym mieszkańcy 
podbialskiej wsi nie giną na wojnie, 
miejscowość stopniowo się wyludnia. 
Mówi o  tym ostatni podrozdział 
„Tragiczne perspektywy”:
 „W 1947 r. w Wilkowie mieszkało 
210 osób. Dwadzieścia lat później było 
już tylko 183 mieszkańców. Po otwarciu 
granic w 1989 r. ludzie zaczęli wyjeżdżać 
do Niemiec. (…) Liczba mieszkańców 
w  2013 r. wynosiła 124 osoby. Brak 
jest dzieci. W  ciągu pięciu ostatnich 
lat urodziło się jedynie troje (…). Na 
90 osób dorosłych w Wilkowie 20 osób 
ma ponad 70 lat.”
 Dalej natomiast czytamy:
 „Niezamieszkałych domów jest 19. 
Co trzeci budynek mieszkalny stoi 
pusty. W ciągu ostatnich lat zniknęło 11 
gospodarstw. Niech podsumowaniem 
tego będzie smutny komentarz prof. 
Romualda Jonczego z  Uniwersytetu 
Opolskiego: <Takie wioski skazane są na 
wyludnienie. Zostanie tak zwana reszta 
folwarczna. Kilka dużych gospodarstw 
z  dużym areałem ziemi (…). I  może 
jeszcze ktoś, kto chce spędzić emeryturę 
w miejscu cichym i spokojnym>”.
 Książka „Wczoraj i  dziś parafii 
Wierzch” autorstwa ks. Wolfganga 
Globischa (oraz – w  części niemiec-
kiej – prof. Ralpha Michaela Wrobela) 
ukazała się nakładem Wydawnictwa 
Świętego Krzyża w Opolu. Najwięcej 
miejsca poświęcono w  tej opasłej 
książce samemu Wierzchowi, jednak 
nie obyło się również bez nawiązań do 
Mochowa, Golczowic, Dzierżysławic, 
Leśnika, Błażejowic Dolnych, Czartowic, 
Wilkowa czy Mionowa. Dwie ostatnie 
spośród wymienionych miejscowości 
zostały szerzej opisane – jak widać to 
powyżej na przykładzie Wilkowa.
 Podobno książki dzielą się na te do 
czytania, do korzystania i do niczego. 
W  przypadku monografii Wierzchu 
trzecią opcję należy zdecydowanie 
wykluczyć (choć trzeba też mieć świa-
domość – o czym uprzedza sam autor 
we wstępie – że nie jest to książka stricte 
naukowa, wpisuje się zatem w modny 
ostatnio nurt historyczno-kronikarski 
pisany nie tyle przez zawodowych 
historyków, ile przez pasjonatów; 
niedawno na naszych łamach gościła 
pozycja Roberta Hellfeiera o Smolarni).
 Na pewno jednak można mówić 
o  książce do czytania i  korzystania. 
Część rozdziałów da się z powodzeniem 
czytać od deski do deski (chodzi np. 
o  te, w  których historia Wierzchu 
przedstawiana jest na tle dziejów 
powszechnych), inne – opierające 
się bardziej na spisach czy tabelach 
– nadają się raczej do korzystania 
w  zależności od potrzeby. „Wczoraj 
i dziś parafii Wierzch” to z pewnością 
lektura dla wąskiego grona odbiorców, 
jednak cenna, zwłaszcza w  czasach, 
kiedy – jak wspomniano – wioski się 
wyludniają. I nie tylko wioski. Może 
kiedyś cywilizacja, która przyjdzie tu 
po nas, odnajdzie właśnie monografię 
Wierzchu. I dowie się, że istniał także 
Wilków.

Bartosz Sadliński

 Na kolejnych stronach znajdujemy 
np. listę ofiarodawców z Wilkowa na 
budowę kościoła parafialnego w Wierzchu 
(1896‒1904) czy spis mieszkańców wsi 
z lat pięćdziesiątych XX wieku. Sobota, 
Grelich, Brehmer, Kowolik, Torka, 
Hupka, Hejda – to niektóre spośród 
nazwisk uwzględnionych w wykazie. 
W  książce pojawia się również lista 
księży i zakonnic pochodzących właśnie 
z Wilkowa – Anton Chrząszcz (nazwisko 
popularne wśród duchowieństwa na 
tych terenach), Joseph Stryczek, Robert 
Grelich, Agata Kontny (siostra Silvestra).
 Dalej mamy postacie zasłużone, 
np. Stanisława Sobotę (1879‒1964). 
W poświęconym mu akapicie czytamy:
 „Działacz społeczny (…). Gimnazjum 
ukończył w  Prudniku. (…) Uzyskał 
dyplom lekarza weterynarii w Berlinie. 
Od 1910 r. mieszkał w  Głogówku. 
Był uczestnikiem I wojny światowej. 
Związany z ruchem polskim na tere-
nie powiatu prudnickiego, podczas 
III powstania osadzony na krótko 
w więzieniu w Prudniku, a następnie 
w obozie w Cottbus. (…) Był jednym 
z założycieli Muzeum Śląska Opolskiego 
oraz Instytutu Śląskiego w  Opolu. 
Odznaczony Śląskim Krzyżem Po-
wstańczym, Krzyżem Komandorskim, 
Orderem Odrodzenia Polski.”
 Sporo uwagi poświęcono w książce 
krzyżom i kapliczkom. To ważne ele-
menty pobożności ludowej związane 
zarówno z  uroczystymi procesjami 
jak i  z  prostym ofiarowaniem Bogu 
codziennej pracy czy trosk. Oprócz 
małych kapliczek, w wiosce znajduje się 
także duża, z dzwonem, wyremontowana 

Bóg, powojenna Polska, 
relacje polsko-żydowskie

Nagradzana Pisarka w Białej

Ciemności nie ma - te słowa 
przyświecały spotkaniu au-
torskiemu Ireny Rup, które od-

było się w miesiącu zadumy w sali 
Gminnego Centrum Kultury w Białej.

 Na początek młodzi podopieczni 
instruktorki Elżbiety Malik zaprezen-
towali montaż poetycko-muzyczny. 
Wyrecytowany został m.in. wiersz śp. ks. 
Jana Twardowskiego „O stale obecnych” 
(którzy „znają nawet prywatny adres Pana 
Boga” i którzy są „zawsze ci sami jak 
olcha do końca zielona”); w repertuarze 
pojawił się również egzystencjalny utwór 
Edwarda Stachury „Dookoła mgła” („Jak 
długo pisana mi jeszcze włóczęga? Ech, 
gwiazdo – ogniku ty błędny mych dni.”). 
Nie zabrakło Jonasza Kofty i „Pamiętajcie 
o ogrodach” (w wersji wokalnej). Agata 
Bajorek wykonała „Ave Maria” - utwór, 
który nieprzerwanie wzrusza publiczność.
Po montażu poetycko-muzycznym 
przyszedł czas na prezentację Ireny Rup 
i jej dorobku. Autorka (urodzona w 1938 
roku we Lwowie) mieszka obecnie w 
Głuchołazach. Znana jest z działalności 
na rzecz walki z uzależnieniami, z pro-
mocji kultury judeochrześcijańskiej, a 
także – czy raczej przede wszystkim – z 
pasji pisarskiej. Na jej koncie znajdują 
się tomiki: „Ukryty kolor róży” i „Po-
szukiwanie zagubionej drahmy”, a także 

powiastkę filozoficzną „Moje spotkanie z 
Zacheuszem” i płytę z poezją „Wszystkim, 
którym kocham”.
 Spotkanie, które odbyło się 13 listopada 
w GCK w Białej, poświęcone było także 
najnowszej książce autorki, pt. „Ciemności 
nie ma”. Utwory tam zgromadzone oparte 
są na faktach i dotyczą m.in. trudnych 
dziejów powojennej Polski.
 Irena Rup była też działaczką Soli-
darności, choć – jak sama podkreśla 
– przyszedł czas rozczarowania dzia-
łalnością tego ruchu społecznego. Na 
szczęście jednak autorka nie zniechęciła 
się do Boga i drugiego człowieka. Tego 
rodzaju wrażliwość jest w jej utworach 
silnie obecna. Mówi o tym choćby tytuł 
(książki i spotkania) – „Ciemności nie 
ma”. W końcu – myśląc po augustiańsku 
– ciemność to tylko brak światła, zaś zło 
to jedynie brak dobra.
 Na spotkaniu nie zabrakło stałej pu-
bliczności obecnej na bialskich wieczorach 
autorskich. Był Wojciech Ossoliński (który 
w szerokiej przedmowie zaprezentował 
sylwetkę Ireny Rup – koleżanki po 
piórze), państwo Soroczyńscy, państwo 
Hreczaniuk, Anna i Piotr Myszyńscy 
oraz wielu innych. Nie zabrakło refleksji 
związanych z powojennymi czasami 
oraz relacjami polsko-żydowskimi, nie 
zawsze łatwymi.

Bartosz Sadliński

6 listopada w Gminnym Cen-
trum Kultury w Białej odbyło 
się spotkanie autorskie z Bar-

barą Kosmowską zorganizowane 
przez Miejską i Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Białej.
 Podczas spotkania pisarka barwnie 
opowiadała o swoim życiu zawodowym 
i prywatnym, a także pomysłach na powieści.
 Pisarka porusza tematy trudne i waż-
ne, które niejednokrotnie towarzyszą 
współczesnemu młodemu czytelnikowi, 
chce by czytelnik odnalazł w jej książkach 
zrozumienie, wsparcie i ukojenie.
 Autorka odpowiadała na pytania 
zadawane przez uczniów gimnazjów 
z Białej i Łącznika. Spotkanie zakończyło 
się wręczeniem pisarce kwiatów przez 
dziewczęta z gimnazjum oraz rozdawaniem 
przez autografów.
 Barbara Kosmowska debiutowała jako 
licealistka w latach 70. XX w. na łamach 
nieistniejącego już czasopisma „Na prze-
łaj”; w latach 80. zdobyła liczne nagrody 
i wyróżnienia w konkursach poetyckich. Jej 
pierwsza powieść „Głodna kotka” wydana 

została w roku 2000. W 2001 r. ukazał się 
„Teren prywatny”; w  2002 „Prowincja”, 
„Gobelin i Buba”; w 2003 „W górę rzeki”; 
w 2004 „Niebieski autobus”; w 2005 książka 
„Myślinki”. Napisała również powieści 
„Puszka” oraz „Buba – sezon ogórkowy”.



O
d pięciu lat w Solcu funkcjo-
nuje komandoria joannitów 
zajmująca się rekonstrukcją 

średniowiecznej broni i strojów 
rycerskich. Z Józefem Müllerem, 
komturem bractwa, rozmawiamy 
o dalszych planach rozwoju grupy, 
o brakach „kadrowych” oraz historii 
joannitów na ziemi bialskiej.

– Co się stało, że w tym roku nie odbył 
się w Solcu festyn rycerski?
– Można powiedzieć, że nie było 
zapotrzebowania na tę imprezę. Padło 
hasło, że jest już opatrzona i trochę się 
znudziła. Poza tym – trzeba było nieco 
zaoszczędzić, festyn rycerski kosztowałby 
więcej pieniędzy. W wiosce zrobili więc 
tym razem po prostu festyn, ludzie się 
bawili i było fajnie. Z drugiej strony – 
nawet był mi na rękę ten rok przerwy. 
Chcę teraz podciągnąć zbrojownię, trochę 
ją ulepszyć. Ale za to – jako bractwo 
byliśmy w Chrzelicach i mogliśmy się 
pokazać. Prawda też jest taka, że nie 
mam zbyt dużo czeladzi (śmiech). Nie 
ma się z kim pokazać. Na szczęście też 
współpracujemy z bractwem czeskim.
– Ilu was teraz jest?
– Praktycznie ja i dwóch chłopaków – 
Piotrek i Rafał.
– A pozostali?
– Reszta pojechała na zachód. Poznali 
dziewczyny, weszli w  dorosły tryb 
życia. Została nas garstka. Może któryś 
z chłopaków kiedyś pociągnie to dalej. 
Jeżdżę do pracy do Holandii, w tym 
czasie nasze działania praktycznie się 
zatrzymują.
– Często pan wyjeżdża?
– Trzy miesiące na jesień i trzy na wiosnę. 
Później, jak wracam, czeka mnie zwykle 
sporo pracy domowej (trzeba wszystko 
nadrobić, żeby powiązać koniec z końcem).
– Kiedyś było was tu więcej, w komandorii...
– Tak, było nas więcej, ale młodzież, która 
się wtedy pokazała, to był słomiany ogień. 
Problem pojawił się wtedy, gdy trzeba było 
gdzieś się zaprezentować, ubrać stroje 
czy zrobić trening. Ja też nie chcę nikogo 
zmuszać. Nasze bractwo jest nieformalne.
– Gdyby je sformalizować, łatwiej byłoby 
np. pozyskiwać środki na działalność.
– Tak, ale potrzeba nam tu osób pełno-
letnich. Żeby założyć stowarzyszenie 
musi być formalnie piętnaście osób. Tak 
naprawdę, gdybym zebrał osiem, już 
można by było się zastanawiać. Reszta 
to byliby różni skarbnicy (śmiech). Teraz 
– jak wspomniałem – współpracujemy 
z bractwem z Czech. Niedawno byłem 
z chłopakami na zamku średniowiecz-
nym w Helsztynie, spędziliśmy tam dwa 

Historia odkrywana jest na nowo
dni, spaliśmy w  wieży wartowniczej, 
w  przedsionku na ławach. Chłopaki 
zobaczyli kawałek średniowiecza. 
W każdym bądź razie – bractwo cze-
skie będzie nas wspierało. Jestem ich 
aktywnym członkiem – pasowali mnie 
rok temu. Są chętni, żeby tu przyjeżdżać, 
występować. Myślę, że ich obecność 
w  rejonie Pradziada będzie widzialna 
i  wyczuwalna. Mają tam dziewczynę, 
która nie jednego położy na łopatki.
– Czy tu, w bractwie, uczycie się walki 
jako takiej?
– Szermierki mamy tak naprawdę nie-
wiele. Są tu miecze drewniane ostre, ale 
trzeba mieć czas, żeby tę walkę ćwiczyć. 
Chłopaki coś tam pewnie trenują. Także 
strzelanie z łuku. W bractwie są osoby 
niepełnoletnie. Muszę uważać, bo jak 
się coś stanie, będzie na mnie.
– Tak, młodzieży coraz mniej, więc 
każda sztuka się liczy.

– Owszem (śmiech). Nasze początki wiążą 
się też z kontaktami z Księstwem Nyskim. 
Koledzy podciągnęli nas w szermierce. 
Oswoili też z pewnym rygorem – żeby 
walczyć, trzeba regularnie trenować. A więc 
musi być nas więcej. Wiadomo – ćwiczy 
się w parach. Ale - nie powiem - czasami 
pomachamy sobie mieczami.
– Czy planowana jest wyprawa krzyżo-
wa w związku z powstaniem Państwa 
Islamskiego na Bliskim Wschodzie?
– Jeżeli przyłączy się do nas Sorontar 
i inne bractwa, to czemu nie. Zbierzemy 
rycerzy, pospólstwo się dołączy i zrobimy 
wyprawę. Mamy dużo broni. Skoro 
Saraceni nam się panoszą, trzeba będzie 
zorganizować kolejną krucjatę. A tak już 
na poważnie – to, co robimy, jest zabawą 
i frajdą. Nie jesteśmy z tych, co to potrafią 
kupić sobie zbroję za 15 czy 20 tysięcy. To 
już – moim zdaniem – przesada.
– Skąd się biorą te miecze, sztylety, 
topory, hełmy, kolczugi, szyszaki itd., 
które tu macie?

– 50% tego, co tu jest, zostało zrobione 
przeze mnie. Część z tych rzeczy zaku-
piliśmy od rzemieślnika, część chłopaki 
porobili sami, a część kupiliśmy na Allegro. 
Żeby takie rzeczy wytwarzać samemu, 
potrzebny jest porządny sprzęt – dobra 
wiertarka, spawarka.
– Macie tu oręż, który dawniej używany 
był na polu bitwy?
– Nie, takich rzeczy mieć nie możemy. 
Co zostało znalezione w ziemi – należy 
do państwa. Nielegalne zagarnięcie grozi 
konsekwencjami, czytałem to i owo na 
ten temat. My po prostu staramy się 
odtwarzać przedmioty, które były kiedyś.
– Otwiera pan książkę i się wzoruje?
– Tak, materiałów książkowych mamy 
bardzo dużo. Począwszy od wczesnego 
średniowiecza, a  więc np. VI wieku. 
Z momentem pojawienia się broni palnej 
etos rycerstwa podupadł. Zaczęto używać 
muszkietów, potem coraz to nowszych 

rzeczy. Rycerstwo pełnoublachowane nie 
miało szans. Dobrze jednak, że ludzie do 
tego wracają. Teraz czasy średniowiecza 
czy renesansu – można powiedzieć 
-odżywają. Dla wielu zajmowanie się 
tym to nie lada frajda.
– Czy niegdysiejsze przebywanie joan-
nitów w Solcu jest w pełni potwierdzone 
historycznie?
– Powiem tak: z  początku, gdy się za 
to zabierałem, myślałem, że mam do 
czynienia z  rzeczami wymyślonymi. 
Zresztą słyszałem zewsząd różne takie 
hasła. Nie należę jednak do tych, którzy 
łatwo się poddają. W Grobnikach koło 
Głubczyc dotarłem do dokumentów 
potwierdzających istnienie komandorii. 
Najmniejszej na Śląsku Opolskim, ale 
jednak. Przetrwała do 1810 roku. Jest 
to potwierdzone, mamy w tej sprawie 
wsparcie profesjonalnych historyków, np. 
pani Barbary Piechaczek. Nasza solecka 
komandoria była malutka, zajmowała się 
głównie zbieraniem dziesięciny i zaopa-

trywaniem większych – w Grobnikach, 
Łosiowie. I dlatego przetrwała. Rodzina 
Hohenzollernów chciała tu wprowadzić 
protestantyzm, ale się nie udało. Solec 
wytrwał w katolicyzmie.
– A templariusze na tych terenach? To 
prawda, czy legenda?
– Na razie wygląda na to, że legenda. 
No, ale ciągle szukamy. Półtora roku 
temu odszedł Eryk Murlowski, który 
w  tym siedział. Prawdopodobnie byli 
oni na zamku w Chrzelicach. Historia 
jest odkrywana wciąż na nowo. Komisja 
historyczna ziemi chrzelickiej to teraz 
luźna grupa. Działają w rozproszeniu. 
Kiedy żył Eryk, komisja funkcjonowała 
w sposób bardziej systematyczny.
– Eryk Mulowski zajmował się też 
historią Solca?
– Był tu parę razy, rozmawialiśmy 
i powiedział mi, gdzie szukać informacji 
źródłowych. Starsi ludzie nie pamiętali 
pewnych rzeczy. Trzeba je było na 
nowo wyszukać. Eryk, będąc w Brnie, 
zeskanował też wiele stron dokumentów, 
ale czekają one jeszcze na opracowanie.
– Z tego, co widzę, przystosowujecie nowe 
pomieszczenie do waszych działań.
– Tak, będzie tam sala rycerska pod 
biesiady, chcemy rozmawiać o  tym 
z panem Hreczaniukiem, zresztą prze-
tarcie szlaków miało już miejsce. Można 
organizować wieczory poetyckie czy 
inne tego rodzaju spotkania. Chodzi 
o to, żeby coś się działo. Poza tym, moja 
praca w Holandii też się kiedyś skończy 
i częściej będę tu, na miejscu.
– A  więc mamy zbrojownię, salę bie-
siadną (prawie gotową) i jeszcze trzecie 
pomieszczenie...
– Póki co – moja żona chce tam zrobić 
garaż. Zobaczymy. Na razie składujemy 
w tym pomieszczeniu różne nasze rzeczy.
– Żona też angażuje się w działalność 
bractwa?
– Trochę tak. Jeździ ze mną na różne imprezy 
rycerskie. Poza tym, podziwiam ją za cier-
pliwość – dużo czasu wolnego poświęcam 
przecież na zajmowanie się swoją pasją.
– A pańscy synowie?
– Jeden się angażuje, np. robiąc foldery. 
Wykonał też malunek na ścianie. Prosiłem 
go, żeby „coś namalował”, a on bardzo 
wziął to sobie do serca. Starszy syn 
raczej się nie angażuje, czasami tylko 
zerknie. Generalnie – gdy kiedyś mnie 
zabraknie, działalność bractwa może 
pójść w zapomnienie.
– No chyba, że ktoś pociągnie to za pana...
– Miejmy nadzieję.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Nowy sklep mięsny w Białej
20 l i s t o a p a d a  z o s t a ł 

otwarty nowy sklep 
mięsny „Świeżynka” 

w  Białej oferujący klientom 
szeroki wybór wędlin i wyrobów 
mięsnych. Sklep usytuowany jest 
w północnej części bialskiego 
Rynku. Świeżynka posiada 130 
sklepów na terenie Śląska, 
Zagłębia i Opolszczyzny. 

Podziękowanie
Za przekazanie 1% podat-
ku przez osoby prywatne 
z przeznaczeniem na 
moje leczenie z głębi 
serca składam serdeczne 
podziękowania

SANDRA RUDOLF
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ZAPRASZAMY  RÓWNIEŻ DO OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW
PRZEPROWADZAMY WSZYSTKIE RODZAJE BADAŃ TECHNICZNYCH

Opony zimowe w atrakcyjnych cenach • UWAGA!!! Wyprzedaż Opon Letnich • 
Opony Rolnicze na Zamówienie

SERWIS  OGUMIENIA
• wulkanizacja • sprzedaż opon i felg • montaż wyważanie • ustawianie zbieżności

Michał Stroka, Biała ul. Składowa 1
tel 668156043, mstroka@interia.eu
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Turnieje w skata odbywają się tradycyjnie co roku w Ligocie Bialskiej. Or-
ganizowane są przez Henryka Kostkę – entuzjastę rozgrywek w skata. 
W tegorocznym turnieju wzięło udział 23 zawodników z terenu wo-

jewództwa opolskiego. Gry prowadzone były w trzech seriach. W końco-
wej punktacji zwyciężył Krystian Bryndza z LZS Kujawy zdobywając 2.230 
pkt., przed Janem Menclerem również z LZS Kujawy – 2.169 pkt. Trzecie 
miejsce zajął Ryszard Różyński z Klubu Zajazd w Krapkowicach – 2.045 pkt, 
a czwarte Paweł Kiszka ze Swornicy Czarnowąsy – 2.005 pkt.

(r)

Skat
turniejowy

Helena Daniel ur. 1933 r. zm. 26.10.2014 r. zam. Dębina

Teresa Kiszelka ur. 1929 r. zm. 28.10.2014 r. zam. Biała

Teresa Niewiadomska ur. 1953 r. zm. 29.10.2014 r. zam. Krobusz

Zofia Olewicz ur. 1930 r. zm. 30.10.2014 r. zam. Laskowiec

Mieczysław Łukasiak ur. 1937 r. zm. 30.10.2014 r. zam. Wilków

Barbara Kwoczek ur. 1941 r. zm. 31.10.2014 r. zam. Grabina

Elisabeth Hupka ur. 1940 r. zm. 02.11.2014 r. zam. Rostkowice

Władysław Kocik ur. 1961 r. zm. 03.11.2014 r. zam. Górka Prudnicka

Heinrich Gaida ur. 1938 r. zm. 07.11.2014 r. zam. Nowa Wieś Prudnicka

Maria Kordysz ur. 1926 r. zm.08.11.2014 r. zam. Pogórze

Marta Deszczka ur. 1924 r. zm. 10.11.2014 r. zam. Pogórze

Urszula Trenczek ur. 1949 r. zm. 10.11.2014 r. zam. Biała



Regeneracja 
wyrobów z pierza.

Pranie i czyszczenie kołder.
Oferujemy ręczniki dla firm. 

Krzyżkowice 50, 
tel. 77/4360988, 

kom. 608 769 437

PANORAMA BIALSKA • LISTOPAD • 2014 11

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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Biała, ul. Opolska 18/1
REJESTRACJA tel. 691 785 050

USŁUGI
REHABILITACYJNE 

USŁUGI MEDYCZNE
GABINET KARDIOLOGICZNY

lek.med. Jarosław Bugajski
kardiolog

GABINET INTERNISTYCZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
spec. chorób wewnętrznych- krioterapia

- laseroterapia
- magnetoterapia

- ultradźwięki
- sollux
- masaż

- konsultacje
- ECHO serca
- Holter EKG

- Holter ciśnieniowy
- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe (test wysiłkowy)
- doppler tętnic

- konsultacje
- USG brzucha
- USG tarczycy

GABINET NEFROLOGICZNY
lek.med. Tomasz Szatny

nefrolog
- konsultacje
nefrologiczne

HIRUDOTERAPIA
leczenie pijawką lekarską

48-210 Biała, ul. Prudnicka 43, tel. 77 438 76 43

Wodociągi i Kanalizacja w Białej
sprzedaż kubłów na śmieci

120 l – 130zł brutto
240 l – 170zł brutto
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Remont remizy OSP

Modernizacja remizy

Rozbudowa kanalizacji

Remiza jak nowa

w Olbrachcicach

w Łączniku

Przeprowadzony jest pierwszy etap remontu remozy OSP w Olbrach-
cicach. Prace polegają na ociepleniu budynku i położeniu nowej ele-
wacji. Koszt wykonywanych prac wyniesie 19.400 zł. Na prace remon-

towe – jak informuje sołtys Jan Smiatek – z fuduszu sołeckiego przezna-
czono 15 tys. zł. W roku przyszłym rozpocznie się II etap prac.

Od kilkunastu miesięcy prowadzona jest rozbudowa remizy 
strażackiej w Łączniku. W nowych pomieszczczeniach mie-
ścić się będą garaże dla strażackich pojazdów, podręczny 

warsztat i magazyn na sprzęt. Wiele prac wykonują strażacy we wła-
snym zakresie. Na ten cel prowadzą również zbiórkę złomu, a uzyskane 
z jego sprzedaży pieniądze przeznaczane są na zakup materiałów bu-
dowlanych. Łącznickim strażakom marzy się powiększenie pomieszcze-
nia świetlicowego, dostosowanie go do aktualnych potrzeb strażaków.

Trwa kolejny etap budowy kanalizacji ściekowej w centrum miasta. 
Dotychczas wykonano ją na ulicach: Szkolnej, 1-go Maja i Pru-
dnickiej. Obecnie prowadzone są prace na ul. Kościuszki w kie-

runku ul. Wałowej. W związku z tym występują pewne trudności w ru-
chu drogowym i kilkugodzinne wyłączenia dopływu wody bieżącej do 
posesji w tej części miasta.

Kontynuowany jest remont obiektu remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Prę-
żynie. Cały obiekt został ocieplony i położona została nowa elewacja. 
W pomieszczeniu świetlicy zainstalowane zostanie centralne ogrze-

wanie, co umożliwi organizację spotkań i imprez dla mieszkańców w okre-
sie zimowym. Koszt przewidzianych do wykonania prac wyniesie 79 tys. zł 
przyznanych ze środków PROW. Na prace remontowe 11 tys. zł przezna-
czyła miejscowa Rada Sołecka.

Krystyna i Teodor Münzer
zam. Biała, ślub: 14.11.1964 r.

Maria i Antoni Bieniek
zam. Brzeźnica, ślub: 14.11.1964 r.

Elżbieta i Jerzy Niedźwiedź
zam. Radostynia, ślub: 21.11.1964 r.

16 listopada 2014 r. 
60 rocznicę ślubu obchodzili

Teodozja i Bronisław Kaliga z Rostkowic
Z okazji Jubileuszu

zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności
życzy Burmistrz Białej

Złote godyDiamentowe gody


