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Koncert noworoczny XXIII finał WOŚP

11

stycznia w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej
zorganizowany został koncert noworoczny. W dwóch odsłonach nie
po raz pierwszy wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Euroregionu
Pradziad, w skład której wchodzą muzycy polscy i czescy. Orkiestra
zaprezentowała nowy repertuar, który wzbudził duże zainteresowanie
licznie zgromadzonej publiczności. Orkiestra od lat cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem widzów. Interesująco wypadł solowy utwór Ambos Polka
wykonany na nietypowym instrumencie (kowadle) przez Stefana Daniela.

ciąg dalszy na str. 3

J

uż po raz XXIII w styczniu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Od samego początku kwesta organizowana jest przez Gminne
Centrum Kultury w Białej.
Po raz kolejny miejscowy
sztab prowadził zbiórkę
pieniędzy również – dzięki
inicjatywie mieszkanki Białej Joanny Baran, pracownicy
MGOK w Głogówku – na terenie głogóweckiej gminy, W tegorocznej kweście uczestniczyło 37 wolontariuszy, w tym 22 na obszarze gminy
Biała. Zebrano łącznie 16.274,34 zł. w obrębie obu sąsiadujących ze sobą gmin, w tym na terenie gminy Biała – 8.205 zł. Szefem sztabu WOŚP w Białej była Joanna
Chilińska – pracownica GCK, a do pracy w prowadzeniu całej akcji włączyły się Elżbieta Malik i Anita Bąk, które od wielu lat angażują się w działalność wolontariatu w ramach WOŚP.
Na zdjęciach wolontariusze przed bialskim kościołem i pod Urzędem Miejskim.
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Rada powołała komisje

18

grudnia 2014 r. na sesji Rady
Miejskiej powołane zostały komisje problemowe.
Radny Leonard Peszel zaproponował (w imieniu grupy radnych) powołanie pięcioosobowych składów
poszczególnych komisji.

Przewodniczącymi komisji
zostali:
–– Gabriela Neugebauer – przewodnicząca komisji gospodarczej,
–– Elżbieta Malik – przewodnicząca komisji oświaty, kultury, zdrowia, spraw
socjalnych i porządku publicznego,
–– Alfred Krupa – przewodniczący komisji rolnictwa, gospodarki
żywnościowej, leśnictwa i ochrony
środowiska,
–– Maria Moszczeńska – przewodnicząca komisji rewizyjnej.
Wymienione kandydatury zostały przyjęte
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Składy poszczególnych komisji:
–– Komisja gospodarcza: Lidia Cziomer,
Jacek Czerwiński, Robert Roden,
Joanna Słowińska,
–– Komisja oświaty, kultury, zdrowia,
spraw socjalnych i porządku publicznego: Maria Moszczeńska, Aneta Płachta,
Leonadr Peszel, Damian Tarnowski,
–– Komisja rolnictwa, gospodarki żywnościowej, leśnictwa i ochrony środo-

wiska: Adrian Harnys, Karol Biskup,
Roman Barysz, Monika Wollna,
–– Komisja rewizyjna: Maria Moszczeńska, Lidia Cziomer, Gabriela
Neugebauer, Joanna Słowińska.
Zaproponowano wybór przedstawicieli bialskiej gminy do Związku
Gmin Aqua Silesia. Z mocy prawa
jego członkiem jest nowo wybrany
burmistrz Edward Plicko. Pozostałymi
członkami związku zostali wybrani
Robert Roden i Leonard Peszel.
W imieniu klubu koalicyjnego w dalszej
części obrad radny Leonard Peszel zaproponował wysokość wynagrodzenia dla
burmistrza Edwarda Plicko w wysokości:
–– wynagrodzenie zasadnicze – 5.000 zł
–– dodatek funkcyjny – 1.300 zł
–– dodatek specjalny – 1.890 zł
–– dodatek stażowy – 1.000 zł
Łączne wynagrodzenie burmistrza wynosić
będzie 9.190 zł miesięcznie (brutto).
Na zakończenie obrad burmistrz
Edward Plicko złożył uczestnikom
sesji życzenia świąteczne. Przewodniczący Robert Roden odczytał
list gratulacyjny z życzeniami dla
radnych w ystosowany przez Ryszarda Wilczyńskiego – wojewodę
opolskiego. W końcowej części sesji
grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Białej przedstawiła program
kolędniczy.

Ostatnia, grudniowa sesja

Na

IV sesji Rady Miejskiej
w nowej kadencji, która
odbyła się 30 grudnia
2014 r., podjęta została uchwała
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała na lata 2014-2028.
Zmiany te wynikają z uchwalenia
zmian w budżecie gminy na 2014 r.
oraz dotyczą zwiększenia i zmniejszenia
dochodów oraz wydatków budżetowych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa skorygowana została również o aktualne dane
wynikające z wytycznych przekazanych
przez Ministerstwo Finansów. W zakresie
przedsięwzięć wprowadzono dwa zadania,
na które gmina posiada dokumentację,
a kosztorysy opracowane zostały w 2014 r.
Dotyczą one:
–– budowy oświetlenia ulicznego na ulicach: Asnyka, św. Kamila i Eichendorfa w Białej – koszt 120.000 zł. Planowana realizacja zadania w 2016 r.,
–– rozbudowy oświetlenia ulicznego na
ul. Oświęcimskiej w Białej – koszt
zadania: 146.000 zł. Planowana
realizacja w 2017 r.
Podjęta została uchwała w sprawie

niewygasania wydatków bieżących
w 2014 roku. Dotyczy to zadań, które
zostaną rozliczone w pierwszych czterech
miesiącach 2015 r. Chodzi o rozliczenia
przebudowy budynku komunalnego
w Białej przy ul. Moniuszki 3 i planu
zagospodarowania przestrzennego wsi
Chrzelice. Uchwalony został Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia w I kwartale 2015 r. wyborów
sołtysów i rad sołeckich na kadencję
2014-2018. Wybory zostaną przeprowadzone na zebraniach wiejskich, których
harmonogram zamieszczamy w tym
wydaniu gazety.
Uchwalony został ramowy plan
pracy Rady Miejskiej na 2015 r. Na
zakończenie obrad przewodniczący
Robert Roden i burmistrz Edward
Plicko złożyli uczestnikom życzenia
noworoczne. Nie zabrakło życzeń
i kwiatów dla radnej Elżbiety Malik
obchodzącej rocznicę urodzin. Była to
również pierwsza sesja, która została
w całości nagrana kamerą filmową.
(n)

Gminna profilaktyka

G

minny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
stanowi lokalną strategię w zakresie
profilaktyki oraz minimalizacji szkód
indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.
Program określa kierunki działania
w tym zakresie, podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań,
działania wychowawcze i informacyjne
oraz środki na ich realizację. Gminny
program zawiera równocześnie zadania
własne gminy w zakresie profilaktyki
narkomanii. Narkomania to drugi problem, na którym należy skupić uwagę,
ponieważ powszechność narkotyków
była wcześniej problemem głównie
dużych miast, dzisiaj są one dostępne
w małych środowiskach lokalnych.
Na terenie bialskiej gminy w 2014 r.
sprzedaż napojów alkoholowych była
prowadzona w 27 sklepach i 13 zakładach
gastronomicznych, to o dwa punkty
mniej niż w roku poprzednim.
W minionym roku objęto pomocą
219 rodzin, w których w ystępują
problemy z alkoholem. W tym okresie

miało miejsce 6 interwencji domowych,
kiedy to sprawcy działali pod wpływem
alkoholu; zanotowano 2 kolizje drogowe
spowodowane wpływem alkoholu,
zatrzymano 1 sprawcę do wytrzeźwienia, założono 4 Niebieskie Karty,
wszczęto 5 postępowań dotyczących
przemocy w rodzinie. Złożono 11
wniosków o wszczęcie postępowania
wobec osób, co do których istnieje
podejrzenie nadużywania alkoholu.
7 osób współuzależnionych korzysta
z porad Punktu Konsultacyjnego. Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych współdziała w realizacji
zadań z Punktem Konsultacyjnym,
psychologiem, OPS, Posterunkiem
Policji, dyrektorami szkół, Gminnym
Centrum Kultury, Poradnią Uzależnień
i Współuzależnień oraz Powiatowym
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.
W 2015 r. na opłacenie działalności
Punktu Konsultacyjnego przeznaczy
się kwotę 10.860 zł. Na finansowanie
działalności psychologa, szkolenia
i kursy wydatkuje się 131,100 zł. Na działalność profilaktyczną w placówkach
kulturalno-oświatowych przeznaczy
się 17.370 zł., a na działalność komisji
14.670 zł.

Na rzecz
zwalczania uzależnień

W

ażną rolę w zwalczaniu uzależnienia od alkoholu stanowi terapia. „Terapia pozwala uwierzyć w siebie, to kluczyk,
którym można otworzyć drzwi do
nowego życia”.
Taki cel spełniają działające w Białej
od dwudziestu lat kluby: AA i AL-Anon.
Ich działalność ma za zadanie pomóc
osobom uzależnionym od alkoholu.
Klub AA (anonimowych alkoholików)
i Al-Anon (rodzin osób uzależnionych).
W grudniu – z okazji XX-lecia istnienia
klubów w Białej – odbyło się spotkanie
w sali Gminnego Centrum Kultury, na
które przybyło ok. 50 osób, nie tylko
z Białej, ale również z Krapkowic, Strzelec
Opolskich, Opola, Kędzierzyna-Koźla.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością

ksiądz Marcin Marsollek, terapeuta
działający w Wojewódzkim Ośrodku
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. To właśnie na Górze św.
Anny odbywają się spotkania członków
AA i Al-Anon, gdzie uzależnieni od
alkoholu znajdują wsparcie modlitewne.
Pomagają też rozmowy bezpośrednie,
zwierzenia i wspólna zabawa.
Z okazji dwudziestolecia na ręce Anny
Myszyńskiej (od początku działającej
aktywnie na rzecz abstynenckiego ruchu)
dyplom uznania wręczyli bialski burmistrz
i przewodniczący Rady Miejskiej. Spotkanie było potwierdzeniem słuszności
istnienia klubów na terenie naszej gminy.
Pomagają one osobom uzależnionym od
alkoholu wrócić do normalnego życia,
uwierzyć w sens trzeźwości.

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;
Autorzy tekstów i zdjęć: Anna Myszyńska, Ryszad Nowak, Leokadia Schneider, Bartosz Sadliński
Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47-303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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oło już Dzień Babcie i Dzień
Dziadka, czas na spominanie.
Dziwiemy se łostatnie lata, iż nie
ma tak richtig zimy. W rubych mantlach
jest noł za ciepło a pelcy z dobrych czasow, to już jyno loł molów chowiemy.
A jakie to boło piyrwyj ty zimy
Na ofiarowanie pańskie, piyrwyj padali
Matki Boskiej Gromnicznej, bo świyńci
se świece – symbol światła chrystusowego. Nierołz wtedy jest lód łostro skuty,
a nierołz w luty samy pluty, abo w februarze bywoł roztomajicie, zmiennie, pół
zimno pół wiosennie – takie soł stary
porzekadła. Już piyrwyj tyż w luty nierołz tajało, choć joł nołwiancyj pamiantom ten wysoki śnieg, iże ani sznejflug nie
umiał go odgarnołć. Wtedy to już majstens dziewki i pachołki szli śnieg ciepać
na szosyja, bo bez zima na służbie boło
myni roboty i se mogli ździebko dorobić. A wszystkij kierowoł dróżnik, który
boł na kożdyj wsi. Łodmierzoł kożdymu
tela i tela mejtrów i za to mieli zapłacono.
Inaczej też nie szło, bo przecał mleczkołrz
musioł wczas rano przejechać z kanoma
do mleczarni. Taki wysoki śnieg to w Biale
jyno rołz pamiantom, boło to w z 1960
na 1961 roku. Wczas rano ech szła na dyżur
do szpitala, łotwierom dwierza z chałpy
kaj my wtedy mieszkali, a tu stoi ściana
śniegu przedymnoł nami, wyższoł niż joł.
Ktoś se tał potyj przekopoł do mie i jakoś

ech do tej pracy zaszła, ale całoł ulica boła
wtedy zasutoł, równo z łoknóma na parterze. No i nasza bimelbana do Prunika
też nie jechała ze dwa dni, aż chopi glajzy
łodciepali. Jednym co śnieg nigdy nie
zawołdzo i co nołwiancej szpasu z niego
majoł to soł dzieci. Rołs ech trefiyła znajomoł, szly my razał z kościoła i tak boło
gładko, to my se dzierzały do kupy, coby
se nie pogładzić i nie padnonć. Łona tyż
już miała wtedy prawie fynf und zibcich,
a joł nie wiela myni, no i takie dwie grace

3
Pamiantołsz jak my to piyrwyj robiyli, ale
Krysztofek se wystraszył, bo se myślał,
że mi se coś stało. Jernika, joł ci padoł,
to boła komedyjoł, boch potyj nie umiała
stać, ale mi dziecko pomogło, jyno tyn
orzeł przy tyj jachraniu se trocha zapruszył i potyj my se oba z tego śmiali do rołzpuku. Joł już też ze śmiechu nie mogła
wydzierzyć jak mi to rozprołwiała i ani
nie czułach jak mie w nogi uziombało.
Jeszcze całoł niedziela mi było wesoło,
wspomniało mi se tela inszych rzeczy,

Pierwejszoł zima
to muszą dać pozór, coby se życi nie strzaskały abo co nie złomały. Trocha my jeszcze postały, wszystkie choroby porachowały, co nołs łostatni czas trołpiyły i se
rozeszły, bo łona mieszkoł daleko na końcu
miasta a joł prawie przy kościele. Narołz se
jeszcze wróciyła, bo chciała mi durchaus
powiedzieć, jak to przed nowyj roka bół
taki fajnyj śnieg, to wezła wnuka i szli se
trocha na szpacyr. Wiesz Anka padała, jak
my wylejźli tak ins fraje, to mie se przypomniało, jak my to za dzieci takiego
adlera na śniegu robiyli. Zawołałach jyno
– Krystofku kukej, ołma ci zrobi orła –
i już leżałach na śniegu i klupiał rałkoma
coby se te skrzydła i pióra fajnie łodbiyły.

jak to w kożdyj dwórku, abo na zygrodzie stoł wielki sznejman z garca na głowie, szkrobołczkoł w rankach, boło też
tak, iż kaj boło siłał dzieci a jyno jedny
sonki, a baji żołdnych, to zaprzołgli konia
do kolców, na zadek drugie kolcy a na niej
mocnoł dugoł drołbka położyli. Wszystkie dzieci posiadały na te szczeble i wio
po śniegu aż gwizdało. Synki na wsiach
też piyrwyj robiyli se ze śniegu iglo. Usuli
fest hałdał śniegu, potyj całoł łoblołli połrał razy wodo, by to feste zmarzło, jak se
już takoł góra lodowa zrobiyła, wyrombali
dziura i ten śnieg zposzczodka wybrali.
Potyj jakieś deki, abo jakieś ryczki powstawiali i siedzieli se driny bo było tał cie-

Koncert noworoczny

plej niż na dworze. A co my na tyj stołwie we dworze wyrołbiali jak był zamarzniony, abo na gliniołku, kaj jyno szło
to my na noc głołczki wodoł polywali,
coby po drodze do szkoły se tak richtig fajnie pogładzić. Niechtory nom zarołz rano
popiołał posuli, coby se starsi nogów nie
połomali. Szóstego jest świantyj Doroty,
patronki ogrodników, młodych małżeństw
i położnic. Padajoł, iż po świantyj Dorocie wyschnoł zołpaski na płocie, a jak nie
wyschnoł, to jeszcze człowieka mrozy
do chałupy wcisnoł.
Takie to boły piyrwejszy zimy.

Coraz bliżej

dokończenie ze str. 1

W

czasie trwania imprezy swoje umiejętności taneczne zaprezentowały przed widzami tancerki występujące w ramach zespołu
STARS prowadzonego przez Aleksandrę Hinderę, który ma na
swoim koncie wiele sukcesów krajowych i międzynarodowych. Z dużą
sympatią i uznaniem spotkał się występ najmłodszych instrumentalistów, dzieci członków orkiestry – Barbary Weinkopf, Marsela Miczki
i Szymona Magosza. Wystąpił również gość specjalny koncertu, wokalista Jarosław Wasik. W czasie przerwy przeprowadzona została licytacja gadżetów, z której dochód przeznaczono na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na zakończenie imprezy jej uczestnicy zostali obdarowani jesenickimi opłatkami. Tegoroczny koncert odbył się w ramach
projektu „Muzyczne smaki” w ramach EFRR „Przekraczamy granice”.
(n)

P

owoli zbliżamy się do końca pierwszego etapu rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Łączniku. Efekty
pracy strażaków są widoczne. W 2014 roku
wykonano więźbę dachową oraz pokryto
dach dachówką. Firma Jana Neugebauera
z Dębiny nieodpłatnie pomalowała wieżę
remizy, wykonano instalację elektryczną,
pomieszczenia od wewnątrz pokryto tynkiem. Część robót murarskich i tynkarskich
wewnątrz budynku nieodpłatnie wykonał
Tomasz Cebula z Łącznika. Sufit i niektóre
ściany pomalował Gerhard Rieger. W listopadzie ub.r. wykonano posadzkę.
W 2015 r. planowane jest zakończenie tego

etapu inwestycji. Pozostało jeszcze wykonanie ocieplenia zewnętrznego ścian budynku,
odwodnienia oraz wykonanie podjazdu do
garażu remizy.
W kolejnych latach przewidziana jest przebudowa starej części budynku, która obejmie wymianę drewnianego stropu na strop
ognioodporny, przebudowę pomieszczeń
socjalnych i świetlicy. Ważne, że najtrudniejszy etap dobiega końca. Wszystkim, którzy
pracowali przy rozbudowie remizy (w tym
działaczom OSP), serdecznie dziękuję.
Nowy obiekt będzie służył nam wszystkim, nie tylko strażakom.
Naczelnik OSP Hubert Kołek

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla darczyńców – p. Olajossy, p. Beaty Sameć, p. Magdaleny Mucha, p. Grzesik, p. Krystiana Tyrały, p. Huberta Kopki, p. Katarzyny
Mencler, p. Edyty Teleżyńskiej, p. Pauliny Włodarczyk, p. Romamy Borkowskiej,
p. Bożeny Wojciechowskiej, p. Eweliny Thomala, p. Gabrieli Larysz, p. Klaudiusza
Walochy, p. Kariny Chowaniec, p. Siegmunta Honish, firmy „Strzoda-Maszyny
Rolnicze”, Apteki św. Kamila, RSP Rostkowice, firmy „Drewniak” Głogówek,
ROL POL Biała, p. Marka Klinke, firmy „Sola” – Usługi Stolarskie Michalina
Honish, p.Rolanda Zboroń – Gospodarstwo Rolne, Zakładu Murarskiego
Tomasza Gorek oraz Urzędu Miejskiego i Banku Spółdzielczego za podarowane
gadżety promocyjne składa
Kierownictwo Szkoły Podstawowej w Gostomi
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Fundusz sołecki 2015

Zebrania wyborcze
Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce spotkania

Czartowice
Wilków
Browiniec Polski
Chrzelice
Otoki
Grabina
Laskowiec
Kolnowice
Radostynia
Miłowice
Śmicz
Krobusz
Dębina
Ligota Bialska
Wasiłowice
Łącznik
Prężyna
Biała Osiedle nr 1
Biała „Przedmieście”
Rostkowice
Mokra
Nowa Wieś

28.01.
28.01.
29.01.
30.01.
3.02.
3.02.
4.02.
4.02.
5.02.
6.02.
6.02.
9.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
16.02.
19.02.
19.02.
17.02.
20.02.
21.02.

19.00
19.00
19.00
19.00
17,30
19.00
17.30
19.30
19.00
17.30
19.00
19.00
19.00
19.00
10.00
19.00
19.00
16.00
19.00
19.00
13.00
19.00

Salka Golczowice
Świetlica
Świetlica
Sala WCK
Świetlica
Świetlica
Świetlica
Świetlica
Świetlica
Remiza
Szkoła
Sala p. Suchego
Mieszk. sołtysa
Świetlica
Świetlica
Sala u Jana
Świetlica
Sala Urzędu
Bar Pod Łysą
Świetlica RSP
Świetlica
Remiza OSP

W niniejszym wykazie uwzględniliśmy terminy zebrań wiejskich, które odbędą się po
ukazaniu styczniowego wydania „Panoramy Bialskiej”. W przypadku konieczności dokonania zmian w terminach zebrań informacje w tej sprawie zostaną przekazane na tablicach
ogłoszeń w miejscowościach, których zmiany te będą dotyczyły.

Dane statystyczne

dot. mieszkańców gminy Biała
Lp.

Miejscowość

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

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

Liczba mieszkańców na dzień:
31.12.2013 r.
31.12.2014 r.
2.474
2.474
135
134
247
250
637
630
121
119
93
95
435
437
199
195
415
416
117
114
247
247
6
6
322
307
89
90
373
380
1.042
1.049
123
122
156
154
209
204
155
151
344
341
182
181
722
708
300
298
404
410
208
205
194
197
483
485
160
160
174
171
10.869
10.730

W roku 2014 urodziło się 100 dzieci, w tym 53 dziewczynki i 47 chłopców; zmarło 124 osoby.

Złote gody
Stefania i Franciszek Kwoczek
zam. Grabina, ślub: 09.01.1965 r.

Rita i Adam Czerscy

zam. Biała, ślub: 09.01.1965 r.

Maria i Joachim Solloch
zam. Biała, ślub: 24.01.1965 r.

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

Przedmieście
Browieniec Polski
Brzeźnica
Chrzelice
Czartowice
Dębina
Frącki
Gostomia
Górka Prudnicka
Grabina
Józefów
Kolnowice
Krobusz
Laskowiec
Ligota Bialska
Łącznik
Miłowice
Mokra
Nowa Wieś
Ogiernicze
Olbrachcice
Otoki
Pogórze
Prężyna
Radostynia
Rostkowice
Solec
Śmicz
Wasiłowice
Wilków
30

426
136
248
634
120
95
93
433
193
416
115
252
312
91
369
1 047
119
156
203
152
343
180
620
298
404
209
195
481
159
173
8 672

18 093,94 zł
9 711,76 zł
12 949,02 zł
24 105,98 zł
9 249,30 zł
8 526,70 zł
8 468,89 zł
18 296,27 zł
11 359,29 zł
17 804,90 zł
9 104,78 zł
13 064,63 zł
14 798,88 zł
8 411,08 zł
16 446,41 zł
28 904,06 zł
9 220,39 zł
10 289,84 zł
11 648,33 zł
10 174,23 zł
15 694,90 zł
10 983,54 zł
23 701,33 zł
14 394,22 zł
17 458,05 zł
11 821,76 zł
11 417,10 zł
19 683,66 zł
10 376,56 zł
10 781,21 zł
416 941,01 zł

Czuło się nadchodzące święta

D

zieci z ze szkoły podstawowej (filialnej) w Gostomi wystąpiły przed swoimi rodzicami i dziadkami w przedbożonarodzeniowych jasełkach.
Nie zabrakło żadnego ze stałych elementów. Była Święta Rodzina (Józef, Maryja
i Dzieciątko Jezus), był Anioł, pastuszkowie,
byli Mędrcy ze Wschodu i w ogóle czuło się
nadchodzące święta.
Jasełka należały do raczej tradycyjnych. Nie
przedstawiono alternatywnej wersji biblijnej
historii, co często ma miejsce i też bywa ciekawe. Pojawił się jednak kołacz w darze dla
małego Pana Jezusa. Obdarowany nie pogardził podarunkiem, lecz ochoczo włączył go
do żydowskiej kultury.
Wszyscy obecni na jasełkach mogli zakupić płaskorzeźby wykonane z gipsu. Ich

tematyka – jak nietrudno się domyśleć –
związana była ze świętami. Stajenka, żłóbek, wołek, osiołek, Gwiazda Betlejemska
– to tylko niektóre z motywów.
Jednym z akcentów bożonarodzeniowych
w szkole w Gostomi była szopka, na korytarzu, naprzeciwko gipsowych płaskorzeźb.
Częścią ekspozycji okazała się drabina adwentowa. Na tabliczce umieszczonej tuż obok
można było przeczytać: „W niektórych parafiach w czasie Adwentu i rorat jest zwyczaj
umieszczania drabiny adwentowej nad żłóbkiem; w miarę upływu kolejnych dni figurkę
Dzieciątka przesuwa się o następny szczebel w dół. Dzieciątko Jezus schodzi z nieba
na ziemię i łatwo jest policzyć, ile jest jeszcze dni do Bożego Narodzenia”.
Na zebranych czekał słodki poczęstunek
w jednej z sal.
Bartosz Sadliński
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Poznać potrzeby mieszkańców i je realizować

R

ozmowa z Dagmarą Duchnowską, która niedawno objęła stanowisko wiceburmistrza Białej.

– Z jaką myślą przewodnią rozpoczyna
pani pracę na tym stanowisku?
– Jak pan wie, kiedyś już pracowałam tu,
w urzędzie. Zajmowałam się funduszami unijnymi oraz tymi, które pozyskiwane są ze środków krajowych. Kiedy – niedawno – pan burmistrz zaproponował mi stanowisko zastępcy,
byłam tym – prawdę mówiąc – zaskoczona;
nawet nie znaliśmy się wcześniej. Myślę po prostu, że praca, którą ostatnimi czasy wykonywałam samodzielnie, przyniosła efekty. Mimo
że kiedyś zrezygnowałam z zawodu urzędnika, przez cały czas utrzymywałam kontakty
z organizacjami pozarządowymi z naszego
terenu, a także z przedsiębiorcami oraz osobami pragnącymi założyć działalność gospodarczą. Trafiali oni do mnie, bo mieszkałam
i mieszkam ciągle w tym samym miejscu.
Póki co, wizja pana burmistrza jest taka,
że będziemy nastawiać się na jak najbardziej
skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. W tym roku efekty nie będą jeszcze zbyt
spektakularne, ponieważ programy unijne
są dopiero przyjmowane. 18 grudnia 2014
– na przykład – został przyjęty Regionalny
Program Operacyjny naszego województwa,
a więc czekamy jeszcze na wytyczne oraz
szczegółowe informacje dotyczące wdrażania tego projektu. Uruchomi się wtedy cała
procedura, ale to wszystko trwa.

– W którą stronę chcecie się kierować, jeśli
chodzi o pozyskiwanie funduszy?
– Z pewnością będziemy kierować się celami,
jakie wyznaczają dokumenty strategiczne.
Realizowane projekty będą odzwierciedlać
priorytetowe potrzeby mieszkańców. Ich
poznawaniu posłużą konsultacje społeczne,
które funkcjonowały już wcześniej, jednak
teraz – mamy takie plany – zafunkcjonują
na większą skalę. Chodzi o to, by później
przeprowadzić takie działania, które będą
mieszkańcom niezbędne.
Teraz rozpoczynamy zebrania wiejskie;
będę się na nich pojawiać. Chcę zwrócić
uwagę mieszkańców, że jest nowe rozdanie, więc warto, żeby szeroko patrzyli
na to, czego potrzebują. Mam na myśli
pewną kompleksowość.
– Czyżby chodziło o brak kompleksów
przy składaniu wniosków?
– (Śmiech) O to na pewno też. W końcu niektórzy uważają, że gmina Biała znajduje się
gdzieś na uboczu i nie wszyscy o niej wiedzą. Ale mi raczej chodzi o to, żebyśmy
patrzyli na pewne projekty w całościowy
sposób. Np. jeżeli kontynuujemy zadania
związane z miejscem sportu, rekreacji czy
wypoczynku, to chciałabym, żeby nie wyglądało to tak, że w jednym miejscu jest plac
zabaw, dwieście metrów dalej – boisko,
a jeszcze gdzieś indziej – punkt wypoczynkowy dla turystów. Nasze miejscowości nie
są wielkie, warto więc, żeby zbytnio nie rozpraszać tego, co się tam robi.
Z drugiej strony kompleksowość można
postrzegać nieco inaczej. Występuje ona, gdy
w kilku miejscowościach realizowane jest
to samo zadanie, np. budowa placu zabaw lub
wielofunkcyjnego boiska. Będziemy musieli
być na tyle elastyczni, by przystosować się
do danej formy pozyskiwania funduszy.
Z drugiej strony musimy liczyć się z ograniczeniami, które daje budżet. Pod tym względem ten rok nie należy do najlepszych.
– Czy w dzisiejszych czasach możliwe jest
funkcjonowanie samorządu bez funduszy
unijnych? Dla porównania – prywatne
firmy niejednokrotnie świadomie rezygnują z tej formy współfinansowania.
– Myślę, że takie funkcjonowanie samorządu
jest możliwe. Pytanie zawsze brzmi: co zamierzamy robić jako gmina? Można decydować
się na niewiele inwestycji, albo w ogóle, ale
jednak wciąż działać. Mamy też zadania,

które są realizowane z własnych środków,
natomiast na pewno stawiamy na fundusze zewnętrzne (w tym krajowe) i staramy
się po nie sięgać. Dotacje dają dużo więcej
możliwości. Pamiętajmy o tym, po co tak
naprawdę jesteśmy – aby wspierać rozwój
całego obszaru i aby mieszkańcy żyli na wyższym poziomie. Powstaje wtedy szansa zatrzymania ich na tym terenie.
Wspomniał pan o przedsiębiorcach.
Współpracowałam z wieloma z nich i –
prawdę mówiąc – nie dziwię się, że różnie podchodzą do funduszy unijnych; jest
to duże wyzwanie. Mogą być one dobrym
rozwiązaniem dla dużych firm, które
i tak planują inwestować. Natomiast dla
kogoś, kto dopiero wchodzi na rynek, jest
to trudna sprawa. Będziemy się starali
uruchomić pomoc w tym zakresie właśnie dla małych przesiębiorstw. Generalnie – żeby skutecznie pozyskiwać fundusze unijne, potrzeba często nie osoby, ale
grupy ludzi, którzy by się tym zajęli.
– Na jakim etapie znajduje się obecnie
strategia rozwoju gminy Biała?
– Z tego, co wiem, ani pan burmistrz, ani
radni nie planują wprowadzać zmian;
będziemy dostosowywali nasze działania
do tego, co zostało przewidziane w strategii. Jak wiadomo – istnieje poważny problem
związany z demografią; na pewno będziemy
robić wszystko, żeby więcej mieszkańców
pojawiło się w gminie Biała i żeby aktywność gospodarcza wzrosła. Dobrze rozwiniętą sferę społeczną już mamy.
– Wróćmy do pani stanowiska. Co będzie
należało do obowiązków wiceburmistrza?
– Na pewno wszystkie sprawy związane
z realizacją projektów finansowanych
ze środków zewnętrznych – unijnych i krajowych. Do tego opieka nad organizacjami
pozarządowymi i programem Odnowa Wsi
(był czas, kiedy w tym obszarze odnosiliśmy duże sukcesy). Pod moją opieką będą
też dwie jednostki: Gminne Centrum Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wracając jeszcze do pozyskiwania funduszy – po sesji budżetowej planujemy
powołać zespół projektowy. W jego skład
wejdą na pewno: pani Karina Grelich-Deszczka, pani Monika Zając, pani Aleksandra Sokołowska...
– A więc osoby już pracujące w urzędzie?
– Tak. Do tego kierownicy jednostek – GCK

Wystarczy odrobina wyobraźni

W

grudniu 2014 r. roku uczniowie
klas 1-3 szkoły podstawowej
udali się do Gminnego Centrum Kultury na spotkanie autorskie
z Wojciechem Widłakiem, twórcą serii
książek dla dzieci o Panu Kuleczce
i Wesołym Ryjku. Autor przedstawił
bohaterów swoich utworów, m.in.
tytułowego Pana Kuleczkę, kaczkę
Katastrofę, muchę Bzyk-Bzyk, psa
Pypcia i świnkę Wesołego Ryjka. Dzieci
mogły na chwilę wcielić się w głównych
bohaterów, zakładając na ręce kolorowe
pacynki. Wojciech Widłak, prezentując
książki, zapoznał dzieci z wybranymi
fragmentami swoich utworów.
Spotkanie było dla uczniów niezwykłą
okazją, by poznać etapy powstawania
książki. Pisarz uświadomił dzieciom,
że nie tylko kartka i pióro, ale przede
wszystkim wyobraźnia potrzebna jest
do stworzenia niezwykłej historii. Dzieci
wyciągały z worka pełnego pomysłów

różne przedmioty, którym próbowały
nadać nowe przeznaczenie. W ten sposób zwykłe okulary stały się kokardą,
łódką, ósemką czy samochodem. Obok
wyobraźni potrzebna jest też umiejętność
dobierania właściwych słów, zabawa
nimi. Pisarz ukazał słuchaczom, jak
trudno pisać, gdy nie można używać
niektórych liter. Dzieci szukały więc
wyrazów o podobnym znaczeniu, które
spełniają jednak określone wymogi.
W książkach dla dzieci bardzo istotne
są kolorowe ilustracje i także o nich
opowiadał Wojciech Widłak. Zwrócił
uwagę na żywe kolory, których użyła
ilustratorka Elżbieta Wasiuczyńska.
Dzieci akty wnie uczestniczyły
w spotkaniu, chętnie się zgłaszały
i same zadawały pytania. Przekonały
się, że za szarą rzeczywistością mogą
kryć się niezwykłe przygody. Wystarczy
tylko odrobina wyobraźni.

i OPS. Będzie to zespół, mam nadzieję, skuteczny. Kadra Urzędu Miejskiego w Białej jest doskonale przygotowana do osiągania sukcesów.
W strategii rozwoju gminy założyliśmy
też inkubatory dla przedsiębiorców. Rozmawialiśmy o tym, jak to zrobić. Są firmy, które
mogłyby radzić sobie na rynku. Na początek należy zbadać ten rynek, dowiedzieć się
jakie są jego potrzeby.
– Co z pani wcześniejszą działalnością,
nie licząc spraw związanych z projektami?
– Będę nadal współpracowała z fimą Pracownia Idei, zajmującą się wydawnictwami
samorządowymi; nadal będę realizować się
dziennikarsko pisząc na przykład do „Wieści
Gminy Komprachcice”, ale w ograniczonym
zakresie. Na pewno dużo daje mi kontakt
z ludźmi w ramach współpracy z gazetami.
Widzę, w jaki sposób rozgrywają się różne
projekty, jak ludzie myślą, czym się kierują.
– Jest pani z wykształcenia...
– Polonistką. Specjalizacja folklorystyczna
i językoznawstwo. Nigdy nie pracowałam
w swoim zawodzie, mimo że na studia
szłam z założeniem, że będę uczyła w szkole.
W zasadzie częściowo udało się ten zamiar
zrealizować – prowadziłam szkolenia związane z rewitalizacją społeczną, projektami,
pozyskiwaniem funduszy. Teraz już nie będę
tego robić, żeby nie tworzyć konkurencji
w innych gminach, chyba, że pojawi się
potrzeba, by poprowadzić szkolenie w swojej
własnej. Zawodowo związana byłam przede
wszystkim z redakcjami prasowymi, tam też
zaczęłam zajmować się sprawami samorządu
terytorialnego – jako tematem reporterskim. Wciągnęło mnie to na tyle, że kolejne
lata poświęciłam rozwojowi tych umiejętności. Nie znaczy to oczywiście, że wiem
już wszystko; wciąż się uczę. Każdy nowy
projekt, każde spotkanie z ludźmi to przyczynek do poznania czegoś nowego: wiedzy albo umiejętności.
Miałam też koncepcję, żeby napisać
książeczkę o kobietach z Opolszczyzny,
które zajmują się zarządzaniem, w sektorze prywatnym i publicznym. Teraz jako
wiceburmistrz raczej się tego zadania nie
podejmę, taka publikacja mogłaby zostać
źle odebrana. Ale w przyszłości – czemu
nie. Opisywanie historii to moja pasja.

rozmawiał Bartosz Sadliński
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Rodzinne pasje

M

arcelina Robota, córka Teresy Tarach, przewodniczącej Społecznego Koła
Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach, mieszka razem z rodzicami.
To od mamy zaraziła się społecznikowską pasją. Od dwóch lat coraz bardziej włącza się w działalność miejscowego Koła, w którym zajmuje się między innymi
sprawami organizacyjnymi, zaopatrzeniem zrzeszonych w organizacji pań w produkty kulinarne, a także prowadzi zajęcia
z dziećmi członkiń Koła.
Coraz bardziej włącza się też
w kulinarne tajniki pań z KGW.
– Nie jest łatwo – wyznaje Marcelina
– zainteresować młode dziewczyny
kulinarną pasją. Ja zaraziłam się tym
od mamy. Wiele przepisów na udane
kulinarne smakołyki jest przekazywa-

nych z pokolenia na pokolenie. Tkwią
więc głęboko w tradycji, często nie
zapisywanej.
W tych działaniach chodzi o to, aby
umiejętności i tajniki kulinarnych pasji,
opartych na regionalnych tradycjach,
zdobywać, ucząc się od starszego
pokolenia. To łączy pokolenia chrzeliczan, a przykładem tego jest pani
Marcelina. Chrzelickie koło otwarte
jest na różne inicjatywy. Do organizacji
mogą należeć panie w różnym wieku.
Starsze osoby zapoznają się nas z kulinarnymi tradycjami, przekazywanymi
z pokolenia na pokolenie, udzielać
cennych rad.
– W kołach gospodyń wiejskich jest za
mało młodych członkiń, które w przyszłości przejęłyby kulinarną schedę
po starszych – babciach i matkach – tak
twierdzi nie tylko Marcelina, która jest
przekonana, że zainteresowanie pracą
pań na rzecz środowiska będzie się
rozwijało; że ta pasja społecznikowskiego
działania będzie udzielała się młodym.
Warto więc zachęcać do działania.
Na wigilijnym stole rodziny Teresy
i Marceliny nie zabrakło tradycyjnego
barszczu z uszkami, pierogów, pasztecików, siedmiu rodzajów ciasteczek
opartych na przepisach mamy Teresy
i matki męża. Nie zabrakło również
ryb, kiszonej kapusty z fasolą i wielu
innych potraw. Obowiązkowo przygotowany został kompot z suszonych
śliwek i jabłek. – Uwielbiam gotowanie
i pieczenie, to moja pasja – zaznacza
nasza rozmówczyni
W tym, co robi, Marcelina znajduje
satysfakcję i zadowolenie.
Wierzymy, że plan się powiedzie
i kibicujemy.
R. Nowak

Przez życie we dwoje

M

aria i Modest Stusikowie
obchodzili sześćdziesiątą
rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego.
Oboje urodzili się i spędzili swoje najmłodsze lata na Kresach II Rzeczpospolitej Polskiej w byłym województwie stanisławowskim. Maria i Modest uczęszczali
w rodzinnych stronach do szkoły powszechnej. Rodzice Modesta mieli dwoje dzieci –
jego i starszą o dziewięć lat siostrę Kazimierę. Ojciec był kowalem w Gwoźdźcu,
a następnie burmistrzem w tym mieście.
Zmarł w młodym wieku, przeżył zaledwie
trzydzieści siedem lat.
Maria była jedynaczką. Wychowywała ją
matka, ojciec zmarł wcześniej. W czerwcu
1945 r. rodzina Modesta w ramach repatriacji przyjechała pociągiem do Polski. Obiecano im osiedlenie na terenie województwa
poznańskiego. Przez tydzień oczekiwali na
dalszą podróż do miejsca przeznaczenia.
Po tygodniu zaproponowano im wyjazd
do Białej. Rodzina Modesta zamieszkała
na Starym Mieście. Marię poznał we Wrocławiu, gdzie pracował jako kinooperator.
Zaczęli się spotykać. Po wielu spotkaniach
postanowili się pobrać. Początkowo miesz-

kali wspólnie w stolicy Dolnego Śląska.
Matka Modesta w zamian za mienie pozostawione na wschodzie (a było ono niemałe,
trzy domy) otrzymała działkę przy ul. Kilińskiego w Białej wraz z domem mieszkalnym.
W domu tym zamieszkała właśnie matka,
która jednak dużo chorowała. Aby zapewnić jej opiekę Modest z Marią zamieszkali
wraz z nią. Są tutaj do dziś.
Maria podjęła pracę w bialskim Urzędzie
Miejskim, Modest pracował w miejscowej
Gminnej Spółdzielni, a następnie aż do emerytury w Zakładach Papierniczych w Krapkowicach. Stusikowie wychowali troje dzieci
– dwie córki: Annę i Aleksandrę oraz syna
Andrzeja, który do dziś mieszka z rodziną
w domu, gdzie się wychował. Anna z rodziną
mieszka w Ozimku, a Aleksandra w Racławicach Śląskich. Stusikowie mają sześcioro
wnuków i dwóch prawnuków. Dzieci z rodzinami często odwiedzają rodziców. Wtedy
jest gwarno i radośnie. Dostojni jubilaci są
zgodni co do tego, że aby w zgodzie i miłości wytrwać sześćdziesiąt lat, trzeba mieć
dla siebie wiele życzliwości i wyrozumiałości, trzeba umieć w trudnych i problemowych sytuacjach rodzinnych wypracowywać konsensus, wspólne stanowisko.
R. Nowak

Piernikowe szaleństwo Szlachetna paczka

W

Publicznej Szkole Podstawowej w Białej zapachniało piernikami.
Przedświąteczną akcję przygotował Samorząd Uczniowski pod
opieką pani Teresy Szukalskiej. W organizację święta pierników zaangażowali się uczniowie i ich rodzice, których wypieki mogliśmy podziwiać na kiermaszu pierników. W świątecznym nastroju uczniowie i nauczyciele kosztowali wypieków i podziwiali kunszt lukrowych zdobień. Odbył
się również konkurs dla klas IV-VI na ozdabianie bożonarodzeniowych wypieków. Zabawę mieli zarówno uczniowie, którzy przyozdabiali pierniki, jak
i kibicujący swoim faworytom.
Magdalena Rubińska

D

nia 22.11.2014 r. w sobotę ruszyła
w całej Polsce „Szlachetna Paczka”.
Uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Białej również przyłączyli się do tej akcji.
Inicjatorami w naszej szkole były klasy VI
d i VI c wraz z wychowawcami. Klasa VI
c zbierała dary dla rodziny z Krapkowic,
klasa VI d dla rodziny z okolic Nysy.
W akcję bardzo aktywnie włączyli się
wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. Przez cały okres tej akcji
dzieci systematycznie przynosiły artykuły
spożywcze, chemiczne, papiernicze,
ubrania i zabawki. W ramach pomocy dla

jednej z rodzin zorganizowano zbiórkę
funduszy na zakup węgla. W realizacji
tego celu pomogli uczniowie i ich
rodzice z klas I-VI, pracownicy szkoły,
a także mieszkańcy wsi Śmicz, Miłowice,
Laskowiec, którym bardzo dziękujemy
za okazanie serca i zrozumienia.
Dnia 13 grudnia Szlachetne Paczki
dostarczono potrzebującym rodzinom.
Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie
doświadczyli głębokiego zaangażowania
w konkretną i mądrą pomoc, a także
zjednoczyli się we wspólnym działaniu.
J. Pawłowska
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Dzień Seniora w Białej

R

okrocznie pod koniec stycznia
Gminne Centrum Kultury w sali
widowiskowej Urzędu Miasta i
Gminy w Białej organizuje spotkanie
z okazji Dnia Seniora. Organizatorzy
na spotkanie przygotowali poczęstunek – kawę, herbatę, kołacze śląskie
i kanapki według receptury czeskiej.
Życzenia obecnym na spotkaniu babciom
i dziadkom przekazał bialski burmistrz
Edward Plicko. W części artystycznej
kilka kolęd zaproponowała czteroosobowa grupa solistek z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Łączniku wraz ze
swoją instruktorką, nauczycielką Anitą
Bąk. W dalszej części okolicznościowy
repertuar zaprezentowała nasza lokalna

gwiazda piosenki Andrea Rischka, której
występ został ciepło przyjęty przez zgromadzonych. W dalszej części programu
utwory muzyczne zaprezentował czeski
zespół Cimbálová Muzika Radowan. W
czasie trwania imprezy przeprowadzono
losowanie towarowych bonów pieniężnych
za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
zamieszczonej w świątecznym wydaniu
„Panoramy Bialskiej”. Program prowadził
niezawodny w roli konferansjera Joachim
Kosz, który zadawał humorystyczne zagadki, nagradzając wypowiedzi słodkimi
podarunkami.
Imprezę zorganizowano w ramach
projektu „Muzyczne smaki” z EFRR
„przekraczamy granice”
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Unijna dotacja na zagospodarowanie
terenu przy boisku sportowym w Gostomi
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że została zakończona
realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomi” o nr R.U.DOW.II.042.15.200.2014, 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 stworzenie odpowiednich warunków do działalności na
rzecz integracji i rozwoju mieszkańców wsi Gostomia, poprzez zagospodarowanie
publicznej przestrzeni wiejskiej, w wyniku czego powstaną dwie drewniane wiaty
wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, grill) na utwardzonym terenie z kostki brukowej.
Całkowita wartość projektu: 44 782,37 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 000,00 PLN
Wkład własny Gminnego Centrum Kultury: 19 782,37 PLN

Unijna dotacja na zagospodarowanie terenu
przy boisku sportowym w Chrzelicach
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że została zakończona
realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Chrzelicach” o nr R.U.DOW.II.042.15.202.2014, 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 stworzenie odpowiednich warunków do działalności na rzecz
integracji i rozwoju mieszkańców wsi Chrzelice, poprzez zagospodarowanie publicznej
przestrzeni wiejskiej, w wyniku czego powstanie drewniana wiata rekreacyjna.
Całkowita wartość projektu: 38 754,79 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 24 433,00 PLN
Wkład własny Gminnego Centrum Kultury: 14 321,79 PLN

Unijna dotacja na zagospodarowanie terenu
przy boisku sportowym w Grabinie
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że została zakończona
realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Grabinie” o nr R.U.DOW.II.042.15.201.2014, 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 stworzenie odpowiednich warunków do działalności na rzecz
integracji i rozwoju mieszkańców wsi Grabina, poprzez zagospodarowanie publicznej przestrzeni wiejskiej, w wyniku czego powstaną dwie drewniane wiaty wraz z
wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą.
Całkowita wartość projektu: 48 565,47 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 000,00 PLN
Wkład własny Gminnego Centrum Kultury: 23 565,47 PLN

WAŻNY KOMUNIKAT!

Wyniki losowania nagród za prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki świątecznej
Prawidłowe hasło podało 125 czytelników.
Treść hasła: Nowy rok nastaje każdemu ochoty dodaje
Bony towarowe w wyniku przeprowadzonego losowania otrzymują:
(bon wartości 100 zł) - Łukasz Szatka z Wasiłowic, bony o wartości po 50
zł każdy otrzymują: Rajner Gröhlich z Solca, Mirosława Maćków z Ligoty
Bialskiej, Janina Pleskacz z Białej, Aniela Plicko z Wasiłowic, Dawid Chlebik
ze Śmicza, Sylwia Chrząszcz z Chrzelic i Agnieszka Tannenbaum z Chrzelic.
Wszystkich, do których uśmiechnęło się szczęście w wyniku losowania proszeni są o niezwłoczny odbiór nagród w biurze Gminnego Centrum Kultury
w Białej ul Prudnicka 35 w godz. 8:00 – 15:30

Posterunek Policji w Białej poszukuje świadków
zdarzenia i prosi o informację wypadku w dniu
16 grudnia 2014 r. ok. godz. 21,00 gdzie przechodząca przez środkową część Rynku 78-letnia
kobieta została potrącona przez jadący samochód
osobowy w wyniku czego doznała obrażeń ciała.
Sprawca wypadku odjechał z miejsca zdarzenia
nie udzielając pomocy poszkodowanej.
Informacje mogące się przyczynić do ustalenia sprawcy proszę kierować na adres tut.

Posterunku Policji tel.: 0-77/ 4387160 lub
997. Gwarantuje się pełną anonimowość.
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Zebrania sołeckie 2015

okresie od 19 stycznia do 21 lutego 2015 r. przeprowadzonych zostanie 31 zebrań wiejskich w sołectwach bialskiej gminy. Na każdym z nich burmistrz Edward Plicko przedstawia wyniki gospodarcze za 2014 r. oraz zadania planowane do wykonania w 2015 r. Sołtysi prezentują informacje o zadaniach zrealizowanych w minionym roku ze środków funduszu sołeckiego. Przeprowadzane są w głosowaniach tajnych wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2014-2018.

SOLEC – 19.01.

BRZEŹNICA 21.10.
Ze środków z ubiegłorocznego funduszu sołeckiego zakupiono 11 kompletów
stołów i ławek, uporządkowano częściowo plac po byłym wysypisku i zakupiono materiały do kosiarki. W tegorocznych planach mieści się urządzenie
na placu za remizą siłowni, zakup witaczy, doposażenie w sprzęt placu zabaw
przy przedszkolu i na zorganizowanie dożynek wiejskich. Sołtysem na kolejną
kadencję wybrany został ponownie Krystian Fiebich. W skład rady sołeckiej
weszli: Alfred Spyra, Marcin Haberecht, Rafał Kopa i Aneta Sochacka.
Ze środków funduszu sołeckiego na 2014 r. między innymi: zorganizowano
festyn, zakupiono kamień na remonty dróg polnych, jak również sprzęt grający. Dotychczasowa pani sołtys, Renata Tyrała poinformowała o rezygnacji
(ze względów osobistych) z dotychczasowej funkcji. Kandydatami na sołtysa
w nowej kadencji zostali Kamil Badura i Jana Glombicę. W głosowaniu
wybrany został Jan Glombica. W skład rady sołeckiej weszli: Renata Tyrała,
Bernard Hollek, Krzysztof Glombica, Kamil Badura i Damian Badura. Wiele
kontrowersji wywołała propozycja dotycząca organizacji w tym roku dożynek
gminnych w Solcu. Ostatecznie decyzja w tej sprawie zostanie podjętą na zebraniu
zwołanym dodatkowo przez sołtysa. Wskazywano na potrzebę remontu przedszkola. Decyzja dotycząca lokalizacji boiska zapadnie w terminie późniejszym.
Wybrana zostanie jedna z dwóch koncepcji – na terenie placu przedszkolnego
lub na działce gminnej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie wsi.

POGÓRZE – 20.01.
Na zebraniu sołtys Gabriela Neugebauer złożyła sprawozdanie za rok miniony
z wykorzystania funduszu sołeckiego. Zakres wykonanych zadań przedstawimy
w oddzielnym materiale w kolejnym wydaniu gazety.
Zaprezentowane zostały sprawozdania z działalności koła DFK, Odnowy Wsi,
LZS Luks Polonia i OSP. Sołtysem została wybrana jednogłośnie po raz kolejny
Gabriela Neugebauer. W skład rady sołeckiej weszli: Adrien Kołek, Gerard Uliczka,
Anita Pientka, Jerzy Wistuba i Roman Zając.
W dyskusji wskazano między innymi na potrzebę modernizacji zadaszenia
w Wiejskim Centrum Integracji oraz dostosowania miejscowego boiska do standardów, które umożliwią uzyskanie licencji na rozgrywanie meczów. Wskazano
również na potrzebę wykonania toalet w części obiektu należącego do OSP.

FRĄCKI – 21.01.
Sołtysem ponownie została Urszula Wottka. W skład rady sołeckiej weszli:
Renata Sokol, Bożena Bielakiewicz, Anna Pientka i Zygmunt Spyra. W dyskusji
wskazywano na zły stan dróg lokalnych na niektórych odcinkach.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO
przy ul. Stare Miasto 24 w Białej

GÓRKA PRUDNICKA – 21.01.
Z funduszu sołeckiego w 2014 r. zakupiona została kosiarka spalinowa, grill
gazowy, lampy, agregat prądotwórczy, śmietnik i kwietniki. Tegoroczne środki
zostaną przeznaczone na zagospodarowanie działki oraz zakup niewielkiego
namiotu. Do wyboru sołtysa na nową kadencję zgłoszeni zostali: Urszula Niemiec, Damian Przyklenk, Klaudia Famulla i Klaudia Wistuba. Sołtysem została
wybrana Klaudia Famulla. W skład rady sołeckiej weszli: Klaudia Wiustuba,
Damian Przyklenk, Aneta Płachta i Mateusz Gruchman. W dyskusji zwracano
uwagę na konieczność remontu drogi powiatowej i odcinka drogi lokalnej.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej informuje, iż posiada do sprzedaży mieszkanie i garaż, w Białej przy ul. Stare
Miasto 24, znajdujące się w budynku wielolokalowym.
Mieszkanie nr 4 złożone jest z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu:
54,19 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym (piwnica) o powierzchni użytkowej 4,59 m2.
Lokal po kapitalnym remoncie wyposażony jest w nowe instalacje: elektryczną, wod.-kan., c.o.; gotowy do zamieszkania.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77-438 76 43 lub na adres mailowy: wodociągi.biala@op.pl.
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Tabele rundy jesiennej
sezonu 2014/2015
(po weryfikacji)

KLASA A – SENIORZY
1.
Czarni Korfantów
13
25
2.
LKS Bodzanów
13
31
3.
LZS Ścinawa Nyska
13
26
4.
Polonia Biała
13
23
5.
LZS Dytmarów
13
21
6.
LZS Żywocice
13
20
7.
Partyzant Kazimierz
13
19
8.
KGKS Krasna Góra
13
17
9.
LZS Nowy Dwór
13
17
10.
LZS Lubrza
13
16
11.
LZS Mańkowice
13
14
12. Metalowiec Łambinowice
13
13
13.
Polonia Pogórze
13
7
14.
Inter Mechnica
13
0
KLASA B – SENIORZY
1.
LZS Gryżów
11
29
2.
Sudety Moszczanka
11
29
3.
LZS Niemysłowice
11
26
4.
LZS Łąka Prudnicka
11
24
5.
Grom Szybowice
11
19
6.
LZS Kolnowice
11
16
7.
LZS Czyżowice
11
13
8.
LZS Ligota Bialska
11
13
9.
GKS Konradów
11
7
10.
LZS Przechód
11
6
11.
LZS Olbrachcice
11
6
12.
LZS Chrzelice
11
4
TRAMPKARZE – III LIGA gr. 5
1. Naprzód Długomiłowice
7
19
2. Koksownik Ruch Zdziesz.
7
19
3.
Victoria Cisek
7
9
4.
LZS Nowy Dwór
7
9
5.
KS Cisowa
7
7
6.
Polonia Pogórze
7
7
7.
LZS Walce
7
6
8.
LZS St. Koźle
7
6
JUNIORZY MŁODSI – III LIGA gr.2
1.
CzarniOtmuchów
12
36
2. Metalowiec Łambinowice
12
29
3.
Polonia Pogórze
12
27
4.
KS Nowy Świętów
12
24
5.
Góral Sidzina
12
24
6.
Skalnik Gracze
12
19
7.
Unia Głuchołazy
12
17
8.
Polonia Biała
12
14
9.
LZS Prusinowice
12
14
10.
LZS Kałków
12
9
11.
Podzamcze Nysa
12
7
12.
LZS Olbrachcice
12
7
13.
LZS Gierałcice
12
0

65-18
44-28
30-15
30-21
24-25
41-23
25-30
18-28
39-33
32-33
32-37
24-25
23-45
10-76
42-8
44-12
47-15
42-25
35-25
28-38
39-25
28-39
20-50
19-36
15-41
11-56
36-7
29-8
25-22
15-20
19-25
14-27
14-25
10-28
89-5
39-14
49-18
44-22
56-31
60-31
64-45
34-51
47-27
29-60
14-111
22-34
13-111

Bezpłatne konsultacje
psychologiczne dla mieszkańców
gminy Biała
Burmistrz Białej informuje, że od stycznia 2015 r. będą kontynuowane bezpłatne
konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy Biała. Konsultacje odbędą się
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29 (na parterze), zgodnie z
poniższym harmonogramem (pierwszy kwartał 2015 r.):

STYCZEŃ: - 8 (czwartek) – godz. 9:00-11:00
- 13 (wtorek) – godz. 16:00-18:00
- 22 (czwartek) – godz. 9:00-11:00
- 27 (wtorek) – godz. 16:00-18:00
LUTY: - 5 (czwartek) – godz. 9:00-11:00
- 10 (wtorek) – godz. 16:00-18:00
- 19 (czwartek) – godz. 9:00-11:00
- 24 (wtorek) – godz. 16:00-18:00
MARZEC: - 5 (czwartek) – godz. 9:00-11:00
- 10 (wtorek) – godz. 16:00-18:00
- 19 (czwartek) – godz. 9:00-11:00
- 24 (wtorek) – godz. 16:00-18:00

Wspominamy Teresę
Ochudżawę-Dyjak

E

merytowana nauczyciel geografii z bialskiego liceum ogólnokształcącego zmarła po ciężkiej chorobie końcem zeszłego roku.
Ostatnie dziesięć lat życia spędziła
w Australii, a konkretnie w Breville,
koło Sydney.
Na daleki kontynent wyjechała wraz
z mężem tuż po przejściu na emeryturę
(2004 rok). Dołączyła do swojej rodziny,
przebywającej tam od dłuższego czasu.
W Liceum Ogólnokształcącym w Białej
pracowała od 1969 roku, wcześniej
ukończyła studia geograficzne na Uniwersytecie Gdańskim.
Oprócz pracy w szkole
zajmowała się metodyką i doradztwem przy
Wojewódzkim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu. Opracowywała
plany nauczania, z których
korzystali inni geografowie.
– Była wychowawcą wielu pokoleń młodzieży,
przygotowywała uczniów
do olimpiad, także na szczeblu międzywojewódzkim.
W czasie wakacji organizowała obozy wędrowne,
opiekowała się szkolnym klubem
PTTK. Była wielokrotnie wyróżniana,
np. Nagrodą Kuratora Oświaty, Nagrodą
Dyrektora Szkoły. Nie zabiegała jednak
o tytuły czy odznaczenia – wspominała
niedawno dla „Gazeta Prudnik24” (nr
44/2014) Aniela Świech, przyjaciółka
zmarłej, dawniej nauczycielka języka
rosyjskiego oraz dyrektor bialskiego LO.
Teresa Ochudżawa-Dyjak, będąc już
w Australii, nie omieszkała zwiedzić
sporej części tego legendarnego kontynentu. Należała bowiem do tych spośród
geografów, którzy nie zadowalają się
jedynie wiedzą książkową.
– Można powiedzieć, że całą wschodnią
część Australii zwiedziłam – mówiła dla
„Tygodnika Prudnickiego” (nr 26/2012).

– Moim największym marzeniem było
przejechanie kontynentu z południa
na północ i udało się: pociągiem, dwa
dni i dwie noce, z Adelajdy aż do Darwin.
Do najciekawszych wypraw mogę zaliczyć
spotkanie z największym monolitem
skalnym na świecie, jakim jest Uluru
(21 km w obwodzie) – święta skała
Aborygenów; trzeba mieć zezwolenie,
żeby na nią wejść. Druga wyjątkowa
wyprawa to spotkanie z rafą koralową; jej
oglądanie jest niesamowitym przeżyciem.
Dalej Teresa Ochudżawa-Dyjak
wspominała wyprawę do Tasmanii
i Nowej Zelandii. Opowiadała także
o australijskim klimacie: cyklonach,
powodziach, pożarach i innych figlach, które potrafi
płatać tamtejsza przyroda.
Mówiła również o nietuzinkowej pasji, którą zaraziła się
tam, na miejscu – malarstwie
aborygeńskim:
– Aborygeni nie mieli
za bardzo czym malować,
żyli w buszu, na łonie natury,
więc na ogół malowali
na piasku lub skałach, rozpuszczali w wodzie piasek,
albo dowiadywali się, które
rośliny barwią i z jakich
skał można uzyskać farbę. Malowali
różne symbole, znaki rozpoznawcze
dla innych plemion. Z biegiem czasu
zaczęli używać płócien. Siedzieli na ziemi,
maczali patyk w odpowiednio przygotowanej przez siebie farbie i za pomocą
kropek malowali. Kropka kojarzyła im
się z piaskiem, z ziemią, do której byli
przywiązani.
Teresa Ochudżawa-Dyjak należała
do osób pielęgnujących relacje z bliskimi.
Jej polscy przyjaciele oraz dawni współpracownicy pożegnali ją 20 listopada
podczas Mszy św. w kościele parafialnym
w Białej. Pogrzeb natomiast odbył się
w Australii.
Bartosz Sadliński

Dofinansowanie
do usuwania azbestu

W

związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla miasta i gminy Biała na lata
2012-2032” Burmistrz Białej ogłasza nabór
wniosków o udzielenie w 2015 roku dofinansowania na usuwanie z terenu gminy
Biała wyrobów zawierających azbest.
Nabór wniosków będzie trwał od 2
lutego 2015 r. do 7 marca 2015 r. W tym
okresie osoby zainteresowane udziałem
w programie powinny złożyć w Urzędzie
Miejskim w Białej w sekretariacie, Rynek
10, pokój 13, komplet dokumentacji.
Wzory wniosków oraz załączników
można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej, w Referacie Gospodarki Komunalnej
i Zamówień Publicznych, Rynek 10, pokój
1a, oraz ze strony internetowej Urzędu
www.biala.gmina.pl
Informujemy, że złożenie wniosku nie
stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi
w przypadku, gdy Gmina Biała otrzyma

dotację na zadanie (z zakresu usuwania
azbestu) ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty
związane z zakupem i montażem nowych
pokryć dachowych.
Wykonawcą zadania obejmującego prace
związane z usuwaniem azbestu na terenie
Gminy Biała będzie jedna z firm wybrana
w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy
będzie dokonywać demontażu pokrycia lub
innych wyrobów zawierających azbest oraz
transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia.
Prace związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest, objęte tym naborem, będą zakończone w terminie do 20
października 2015 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, Rynek 10,
pokój 1a, w godzinach pracy Urzędu, tel.
(77) 4388 557.
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Wszystkim, którzy wspierali nas słowami otuchy i pocieszenia,
za modlitwy, złożone kwiaty i wieńce oraz za udział w ostatniej drodze

śp. Reinharda Drescher
serdeczne podziękowania składają
żona z rodziną

Jan Szczurek Epitafium

dla Eryka

Maria Ginszur ur. 1932 r., zm. 21.12.2014 r., zam. Prężyna
Gerhard Handzik ur. 1936 r., zm. 23.12.2014 r., zam. Radostynia
Andrzej Sobolewski ur. 1969 r., zm. 24.12.2014 r., zam. Mokra
Anna Serafin ur. 1935 r., zm. 24.12.2014 r., zam. Czartowice
Róża Kicler ur. 1927 r., zm. 26.12.2014 r., zam. Czartowice
Reinhard Drescher ur. 1934 r., zm. 30.12.2014 r., zam. Browiniec Polski
Anna Giner ur. 1929 r., zm. 30.12.2014 r., zam. Łącznik
Teresa Wozna ur. 1932 r., zm. 06.01.2015 r., zam. Grabina (DPS)
Henryk Wittor ur. 1953 r., zm. 06.01.2015 r., zam. Mokra
Józef Schneider ur. 1941 r., zm. 08.01.2015 r., zam. Solec

Poznałem Cię w dolinie
między Górą Św. Anny a Kopą Biskupią.
Pomyślałem, żeś rzymski gladiator.
Świadczy o tym postura i miękkość stąpania.
W dzieciństwie z Ojcem ćwiczyłeś równowagę,
śmigając monocyklem przez Kochalisko, Sicie i Grodzisko,
by w późniejszych latach przekazać to innym.
Wyrosłeś na zapalonego badacza lokalnej historii.
Mimo młodego wieku wiedza, bez zbytniej nachalności,
była spoiwem każdej rozmowy.
Niczym pajęcza sieć oplatała poruszane tematy.
Pomimo gladiatorskiej postury,
w rozmowach zachowałeś misjonarską delikatność,
jak niewielu.
To tak, jakbyś nie chciał zagłuszać rytmu czyjegoś serca.
Wyćwiczoną mistrzowsko umiejętność karcenia agresji
odbierano niczym promieniujące ciepło.
Zewsząd powiadają, że w jednej ręce miałeś szablę,
a w drugiej serce na dłoni.
Pokończywszy bieżące obowiązki,
często ruszałeś w świat daleki.
Londyn, Tokio, Nowy Jork,
w poszukiwaniu wiedzy i z wiedzą, by się dzielić.
Dzielenie z kimś było Twoim żywiołem.
Ze świata zawsze powracałeś zasobniejszy
do swoich ukochanych Chrzelic,
by kontynuować opiekę nad młodszymi Wikingami.
Tu pozostaje żona, córka i Twój syn.
Ty nie odchodzisz, przeszedłeś tylko w inne miejsce.
Wezwał Cię Bóg, bo może Joannici – aniołowie się zniecierpliwili,
że zamek dalej popada w ruinę, wytłumacz im – dlaczego?
Pozostawiasz po sobie bardzo dużo.
Weź więc do niebiańskiej biblioteki książkę.
Eryku – byłeś jesteś i będziesz legendą.
Nam pozostawiasz pamięć i żal.
Wiersz poświęcony pamięci Eryka Murlowskiego z Chrzelic –
założyciela klubu monocyklistów, sportowego klubu wschodnich
sztuk walki, badacza lokalnej historii, autora wielu publikacji. Wiersz
ten przedstawiony został przez autora Jana Szczurka na spotkaniu
poetyckim w katedrze opolskiej w 2014 r.

Nowe dowody osobiste

Od

1 marca 2015 będą nowe
dowody osobiste.
Co się zmieni?

Od 1 marca 2015 zacznie obowiązywać
nowy wzór dowodu osobistego. Nowy
dowód nie będzie już zawierał informacji
o adresie zameldowania, kolorze oczu
i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego
podpisu posiadacza dowodu osobistego.
Format i wymiary dowodu osobistego
pozostaną takie same. Natomiast fotografia
wykorzystywana w dowodzie osobistym
będzie taka sama jak ta, która obowiązuje
w paszporcie.
Dowód osobisty zachowa ważność
przez 10 lat od daty wydania,
z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom
poniżej 5 roku życia, który
będzie ważny przez okres 5
lat. Osoby, które ukończyły
65 rok życia, otrzymają
dokumenty terminowe.
Wszystkie dowody wydawane od 1 marca 2015
roku zostaną opatrzone datą
ważności.
Wymiana dowodu
osobistego

wniosku o wydanie dowodu osobistego
w dowolnej gminie w kraju lub drogą
elektroniczną. Wniosek składany w
gminie należy podpisać własnoręcznie,
ale formularz będzie mógł wypełnić
za nas pracownik gminy w oparciu
o nasze dane w rejestrze PESEL oraz
informacje, które mu podamy.
Elektroniczny wniosek o wydanie
dowodu osobistego należy uwierzytelnić
podpisem elektronicznym, weryfikowanym
za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
lub profilem zaufanym ePUAP.
Dodatkowo, gdy z powodu choroby,
niepełnosprawności lub innej niedającej
się pokonać przeszkody nie będziemy
mogli złożyć wniosku
w gminie, pracownik
gminy przyjmie od nas
ten formularz w miejscu naszego pobytu,
a dowód osobisty
będzie mógł odebrać
w gminie pełnomocnik. Podobnie jak
dzisiaj, w imieniu
osoby nieposiadającej
zdolności do czynności prawnych, lub posiadającej ograniczoną
zdolność do czynności
prawnych ubiegającej
się o wydanie dowodu
osobistego, wniosek
składa rodzic, opiekun
prawny lub kurator.
Jeśli utracimy dowód osobisty,
dokument ten unieważni już z chwilą
zgłoszenia organ gminy, do którego
zgłosimy utratę dokumentu, a nie – jak
dotychczas – jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające
zgłoszenie utraty dokumentu.

Dowody
osobiste
wydawane
będą bez
konieczności
uiszczania
opłat

Po 1 marca 2015 dotychczasowe dowody osobiste
zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie
konieczności wymiany dokumentów.
Ważność zachowają także te wydane
bezterminowo.
Nie ma więc konieczności wymiany
posiadanych ważnych dowodów osobistych. Zmiany dotyczą jedynie nowo
wydawanych dokumentów.
Nowością będzie możliwość złożenia

Zmiany w Urzędzie
Stanu Cywilnego

Od

1 marca 2015 r. po potrzebne odpisy aktów
stanu cywilnego będziemy mogli zwrócić się do USC
w miejscu zamieszkania, bez konieczności wyjazdu poza gminę.
Nadal będą w ydawane odpisy
w wersji papierowej, ale zmieni się
ich wizerunek. Wszystkie urzędy
stanu cy wilnego w całym kraju
zaczną używać ujednoliconej aplikacji o nazwie „Źródło”. Będą też
elektroniczne wersje aktu urodzenia,
małżeństwa i zgonu. Jeśli obywatel
zechce uzyskać odpis aktu w postaci
elektronicznej, wówczas kierownik

urzędu tą drogą prześle mu potrzebny
dokument. Obywatel otrzyma więc
akt bez wizyty w urzędzie
Nie będzie już obowiązku przedkładania odpisów aktów niezbędnych
do rejestracji stanu cywilnego. Np.
do tej pory, przy rejestracji urodzenia
dziecka należało przedłożyć odpis
aktu małżeństwa.
Od marca ślub będzie można wziąć
także poza lokalem urzędu stanu
cywilnego, ale za dodatkową opłatą
w wysokości tysiąca złotych; ponadto
rodzice będą mogli nadawać dzieciom
również imiona obce.

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Leokadii Schneider
Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Białej
z powodu śmierci

Teścia

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

składają
Burmistrz Białej i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Białej
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Biała, ul. Opolska 18/1
REJESTRACJA tel. 691 785 050
USŁUGI
REHABILITACYJNE
- krioterapia
- laseroterapia
- magnetoterapia
- ultradźwięki
- sollux
- masaż

USŁUGI MEDYCZNE
GABINET KARDIOLOGICZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
kardiolog

GABINET INTERNISTYCZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
spec. chorób wewnętrznych
- konsultacje
- USG brzucha
- USG tarczycy

- konsultacje
- ECHO serca
GABINET NEFROLOGICZNY
- Holter EKG
lek.med. Tomasz Szatny
- Holter ciśnieniowy
nefrolog
- EKG spoczynkowe
- konsultacje
HIRUDOTERAPIA - EKG wysiłkowe (test wysiłkowy)
nefrologiczne
leczenie pijawką lekarską
- doppler tętnic

Przyjmę kosmetyczkę
do gabinetu w Prudniku

tel. 604 107 995

Regeneracja
wyrobów z pierza.
Pranie i czyszczenie kołder.
Oferujemy ręczniki dla firm.
Krzyżkowice 50,

tel. 77/4360988,
kom. 608 769 437

Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
MAT. BUDOWLANE,
ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ
(nawozy środki ochrony roślin itp.),
SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE
ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 16
Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84
www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty
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ŚWIĄTECZNE REMANENTY
ŚWIĄTECZNE
REMANENTY

Jarmark bożonarodzeniowy

14

grudnia 2014 r. na hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół
w Łączniku odbył się po raz kolejny doroczny jarmark bożonarodzeniowy. Tegoroczna impreza była zdaniem uczestników najlepszą z dotychczas organizowanych (w minionych latach).

Wieczerza wigilijna

17

grudnia 2014 r. w sali GCK
w Białej przygotowana została (przez Ośrodek Pomocy Społecznej) tradycyjna wieczerza wigilijna, w której uczestniczyły osoby w wieku starszym, samotne i borykające się z problemami
zdrowotnym, zamieszkałe na terenie bialskiej gminy.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
transport tych osób zapewnili strażacy.
Na początku spotkania zebranych
powitała kierowniczka OPS Liliana
Krawczyk, która złożyła również
życzenia świąteczno-noworoczne.
Nie zabrakło życzeń od burmistrza
Edwarda Plicki.
Uczestnicy spotkania podzielili
się symbolicznym opłatkiem, życząc

Program artystyczny był bardzo bogaty.
Na scenie wystąpiły przedszkolaki z Łącznika,
Pogórza, Chrzelic i Brzeźnicy. Własny program artystyczny zaprezentowali uczniowie
z klas I-III z filialnej szkoły podstawowej
w Pogórzu. Program poetycko-kolędowy
i taneczny przedstawili z kolei uczniowie
szkoły podstawowej w Łączniku. Wśród
wykonawców nie zabrakło łącznickich
gimnazjalistów z jasełkami przygotowanymi
przy współudziale nauczycielki Anity Bąk.
Przed jarmarkową widownią wystąpiły
chóry SENIORES z Łącznika i ZGODA
z Chrzelic. Można było również podziwiać
recital utalentowanej bialskiej studentki
Agaty Bajorek.
W czasie trwania jarmarku zebrani
nie omieszkali spróbować smaku świą-

tecznych wypieków, a także podziwiać
prezentacje prac plastycznych, w tym
obrazów haftowanych i wyrobów
jubilerskich własnej roboty. Punkt gastronomiczny prowadziło Samodzielne
KGW z Chrzelic. Można było również
podziwiać wspaniałe stroiki świąteczne.
Zorganizowanie imprezy z dużym
rozmachem i wieloma atrakcjami było
możliwe dzięki wielu ludziom z Odnowy
Wsi, miejscowych szkół i ich filii, Rady
Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz
dzięki wsparciu starostwa i bialskich
władz samorządowych. Było to znaczące
przedsięwzięcie, dostarczające osobom
zaangażowanym w jego przygotowanie
wiele zadowolenia i satysfakcji.
R. Nowak

sobie wzajemnie pomyślności, a przede
wszyst k im zdrow ia. Tradycy jne
wigilijne potrawy przygotowała restauracja Henryka Suchego z Krobusza.
Przygotowano między innymi zupę
grzybową z łazankami, smażoną rybę
z ziemniakami i kapustą, barszczyk
i krokiet z kapustą i grzybami. Nie
zabrakło ciast świątecznych, kawy,
herbaty i napojów chłodzących.
W wieczerzy wigilijnej uczestniczyło
około stu osób. Program artystyczny
zaprezentowała grupa młodzieży
zrzeszonej w Gminnym Studiu Piosenki i Teatrzyku. Uczestnicy byli
zadowoleni, bo osoby starsze i samotne
nieczęsto mają okazję do wspólnych
spotkań i rozmów. Wigilia upłynęła
w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
R. Nowak

