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Gminne dożynki
w Solcu

Wakacyjno-pożarnicze
zdarzenia w Białej

W

czasie tegorocznych wakacji było upalnie; we znaki – zwłaszcza rolnikom – dawała się susza. Taka sytuacja sprzyjała pożarom. Częste wyjazdy straży spowodowane były wezwaniami
do gaszenia słomy i ściernisk na polach rolników. Do tego rodzaju zdarzeń należał bez wątpienia – dwukrotny w ciągu kilku sierpniowych dni
– pożar maszyn rolniczych w jednym z gospodarstw w Śmiczu: spalił
się nowoczesny ciągnik o wartości kilkuset tysięcy złotych; w kolejnym
pożarze zniszczona została jedna z drogich maszyn (rolnik w wyniku
pożarów sprzętu poniósł duże straty.

dokończenie na str. 10

W

przededniu gminnych dożynek w Solcu – w sobotę, 26
sierpnia – odbyła się zabawa
taneczna z udziałem zespołu Derejs.
W niedzielę, w godzinach przedpołudniowych, w soleckim kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela
proboszcz ks. Piotr Koziol odprawił mszę dziękczynną dożynkową,
w czasie której obecni dziękowali
za tegoroczne zbiory z pól. Z okazji
dożynek wieś przybrała odświętny
wygląd – wiele posesji zostało odremontowanych i udekorowanych dożynkowymi ozdobami.

O godz. 13:30 wyruszył barwny
dożynkowy korowód. Na przyczepach
ciągnikowych mieszkańcy w pomysłowych
i kolorowych strojach zaprezentowali
scenki związane z pracą na wsi. Na czele
korowodu maszerowały bialskie mażoretki,
Bialska Orkiestra Dęta oraz zaproszeni
goście. Wśród przebierańców nie zabrakło
młodej pary, osób przebranych w dawne
wiejskie stroje, ze sprzętem i narzędziami
używanymi przed kilkudziesięciu laty
do prac w polu i w gospodarstwach rolnych.
W barwnym dożynkowym korowodzie nie
zabrakło efektownych koron wykonanych
przez panie z ośmiu sołectw.

Pożar w budynku w Białej, ul. Parkowa

dokończenie na str. 7

O Pucharze Polski MTB czytaj na stronie 2
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MIEJSCE

Puchar polski MTB

Kategoria – Elita mężczyzn, dystans: 33,3 km, śr. prędkość zwycięzcy: 18,64 km/h
IMIĘ I NAZWISKO

KLUB

CZAS

1

Krzysztof Łukasik

Warszawski Klub Kolarski

1h47’10”

2

Jakub Zamroźniak

KCP Elzat Bieniasz Bike Team

1h48’01”

3

Marcin Kawalec

-

1h49’01”

Kategoria – Elita kobiet, dystans: 22,2 km, śr. prędkość zwycięzcy: 16,96 km/h
1

Rita Malinkiewicz

GOODMAN Zator

1h18’33”

2

Aleksandra Podgórska

KKW Superior Wałbrzych

1h20’18”

3

Iwona Kurczab

SGR Srebrna Góra

1h23’27”

Kategoria – kobiety amator, dystans: 3,7 km
1

Sandra Meja

White MTB Team Biała

33’44’’

Kategoria – Junior, dystans: 22,2km, śr. prędkość zwycięzcy: 20,18km/h

P

rawie dwustu zawodników wzięło udział w Pucharze Polski w
Kolarstwie Górskim o Puchar
Burmistrza Białej. Wśród zawodników
byli zawodowcy i dzieci. Nad sprawnym
przebiegiem imprezy czuwało ponad 50
osób. Z ruchu ulicznego wyłączony został
Rynek i część ulic w centrum miasta. Start
i meta usytuowane były na bialskim Rynku.
Pomysłodawcą i organizatorem kolarskiej
imprezy jest mieszkaniec naszego miasta
Przemysław Haczkiewicz, w przeszłości
również kolarz. Współorganizatorami
imprezy byli Urząd Miasta i Gminne
Centrum Kultury w Białej. W imprezie
uczestniczyli między innymi zawodnicy
z Krakowa, Warszawy, Wałbrzycha,
Sławna , Tarnowa i Rybnika, wśród nich
mistrzowie Polski. Upalna pogoda dała
się mocno we znaki zawodnikom, którzy
startowali w kilku grupach wiekowych.
Wytyczono czterokilometrową trasę,
którą należało pokonać kilka razy w
zależności od grupy wiekowej. Trasa była
urozmaicona. Słowa podziękowania za
wzorowe przygotowanie imprezy należą
się bialskim burmistrzom Edwardowi

Plicko i Dagmarze Duchnowskiej.
dyrektorowi GCK Rafałowi Magoszowi
i sponsorom – wśród nich: firmom F.H.U.
Goodling.pl Daniel Spyra, Wysowianka,
Rol-Pol, Bank Spółdzielczy, Hakinson Sp.
Z o.o., Zamek w Mosznej, Netkoncept,
Ray-trans, S24.pl oraz WiK. Wśród
obecnych na wyścigowych zmaganiach
młodych zawodników nie zabrakło byłego
znanego kolarza Franciszka Surmińskiego,
który nie po raz pierwszy jest gościem
kolarskiej imprezy w Białej i wielkim
pasjonatem tej dziedziny sportu.
Zwycięzcom poszczególnych grup
kolarzy medale i pamiątkowe puchary
wręczali: burmistrz Edward Plicko,
wiceburmistrz Dagmara Duchonowska
i były kolarz Franciszek Surmiński. Na
scenie ustawionej w północnej części
bialskiego Rynku GCK zorganizowało
występy artystyczne. W czasie ich trwania
wystąpiły solistki działające w ramach
Studia Piosenki przy GCK, chrzeliccy
monocykliści i zespoły wokalno – instrumentalne Sierściuchy i DAY OFF.
Ryszard Nowak

1

Filip Helta

KKW Superior Wałbrzych

1h06’00”

2

Marceli Bogusławski

MTB-Silesia Rybnik

1h06’00”

3

Wiktor Hudyka

KCP Elzat Bieniasz Bike Team

1h07’25”

Kategoria – Juniorka, dystans: 14,8 km, śr. prędkość zwycięzcy: 15,96 km/h
1

Gabriela Wojtyła

GOODMAN Zator

55’38”

2

Patrycja Piotrowska

KKW Superior Wałbrzych

56’03”

3

Estera Siarka

UKS Raba Wyżna- Podsarnie

58’07”

Kategoria – Junior młodszy, dystans : 18,08 km, śr. prędkość zwycięzcy: 19,78 km/h
1

Stanisław Nowak

LKS Iskra Głogoczów

57’02”

2

Jarosław Żur

KS Luboń Skomielna Biała

58’57”

3

Wojtek Karpierz

Uks Dream-Bike Bielawa

1h01’35”

19

Marek Bajorek

White MTB Team Biała

-1

20

Paweł Głombica

White MTB Team Biała

-1

22

Artur Brylka

White MTB Team Biała

-2

Kategoria – Juniorka młodsza, dystans : 12 km, śr. prędkość zwycięzcy: 15,65 km/h
1

Natalia Jeruzalska

KKW Superior Wałbrzych

46’01”

2

Maja Drelak

TEAM CART - PACK BRALIN

46’01”

3

Świerczyńska Patrycja

SMS ŻYWIEC KROSS JUNIOR TEAM

49’03”

11

Karolina Ivakh

White MTB Team Biała

-1

12

Milena Martyniuk

White MTB Team Biała

-2

Kategoria – Młodzik, dystans: 12 km, śr. prędkość zwycięzcy: 17,34 km/h
1

Łukasz Helizanowicz

KCP Elzat Bieniasz Bike Team

41’32”

2

Michał Śliwiński

GOODMAN Zator

42’46”

3

Wiktor Wiśniewski

UKS Dream-Bike Bielawa

43’50”

Rafał Brylka

White MTB Team Biała

-1

13

Kategoria – Młodziczka, dystans: 9 km, śr. prędkość zwycięzcy: 14,77 km/h
1

Joanna Mendera

BOPLIGHT Atak Świdnica

38’34”

2

Gabriela Hudyka

KCP Elzat Bieniasz Bike Team

39’00”

3

Maja Latawiec

KS Luboń Skomielna Biała

39’29”

Kategoria – Młodzik bez licencji, dystans: 3 km
1

Piotr Makowski

18`20”

Kategoria – Żak chłopcy, dystans: 3 km
1

Krzysztof Klimek

10’50”

2

Maksymilian Muś

11’34”

3

Oskar Czekaj

12’05”

Kategoria – Żak dziewczynki, dystans: 3 km
1

Weronika Przewdzięk

16’25”

2

Iza Urbańska

17’39”

3

Weronika Szopa

18’28”

4

Żaneta Karwat (White MTB Biała)

18’30”

Kategoria – Dzieci do 6 lat
– chłopcy, dystans: 300 m

Kategoria – Dzieci 7-8 lat
– dziewczynki, dystans: 300 m
1

Angelika Meja

1

Karol Maćkowski

2

Łukasz Sułek

3

Jakub Plutowski

4

Ignacy Sawicki

1

Wojciech Pondo

5

Nikolas Rojek

2

Bartosz Urbanek

6

Grzegorz Cytera

3

Mikołaj Piotrowski

7

Ignacy Koteluk

4

Filip Szeja

Kategoria – Dzieci 7-8 lat
– chłopcy, dystans: 300 m

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

3

Wystawa malarstwa

11

samorządowych. Dobrze by było, żeby
tak się też stało na rynku pracy.

września w sali Gminnego Centrum
Kultury w Białej odbyło się spotkanie z malarką Krystyną Leśniewską
– Pasionek, twórczynią cyklów poetycko –
malarskich m.in. „Przemijania” i „Strumieni”.
Malarka należy do polsko – czeskiego klubu
Art. Studio w Mieroszowie. Brała udział
w licznych plenerach malarskich w Polsce,
Czechach i Holandii oraz w spotkaniach
poetyckich. Jest kierowniczką Galerii Artystycznej „Lądek-Zdrój”. Na zdjęciu artystka
z Teresą Kamieniecką – Hreczaniuk. W czasie spotkania K. Leśniewska-Pasionek zaprezentowała również swoje utwory poetyckie.

– Czy tę rolę mogą spełnić również
środki pozyskiwane w ramach współpracy
przygranicznej?
– Tak już się dzieje. Najlepszym przykładem jest współpraca powiatu z Czechami
i pozyskiwane środków z tego tytułu.
Cieszy mnie również to, że wiele osób
pracujących w przeszłości za granicą
inwestuje tu w Polsce, tworząc nowe
miejsca pracy, dając perspektywy młodym
ludziom i tym samym szansę na normalne
życie rodzinne. Dziękuję wszystkim tym,
którzy podjęli się tego wyzwania.

Z Judytą Walocha
radną Rady Powiatu Prudnickiego
rozmawia Ryszard Nowak.
– Jest Pani mieszkanką Gostomi. Proszę
powiedzieć o sobie coś więcej.
– Mam 33 lata, jestem żoną i matką.
Od 10 lat pracuję jako nauczyciel języka
niemieckiego. Od urodzenia związana
jestem z gminą Biała. Pochodzę z Radostyni, gdzie uczęszczałam do szkoły
podstawowej, później kontynuowałam
naukę w Białej. Studia wyższe ukończyłam
na Uniwersytecie Opolskim.
– Czym kierowała się Pani podejmując
studia na germanistyce?
– Kontakt z językiem niemieckim miałam
od zawsze. Nauka języka niemieckiego
w szkole podstawowej i średniej umożliwiła mi poszerzenie wiedzy w tym
zakresie, poza tym od najmłodszych
lat chciałam być nauczycielem, dlatego
postanowiłam połączyć umiejętności
z marzeniami i zdecydowałam się na taki
kierunek studiów.
– Więc to marzenie spełniło się.
– Tak, z całą pewnością. Od dziesięciu lat
jestem nauczycielką języka niemieckiego
w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.
Czuję się spełniona w pracy.
– Co zdecydowało o tym, że postanowiła
Pani zostać radną Rady Powiatu?
– Zaproponowano mi kandydowanie
w wyborach i postanowiłam spróbować
swoich sił. Wprawdzie nie spodziewałam
się takiego wyniku, jednak jestem bardzo
wdzięczna, że wyborcy obdarzyli mnie tak
wielkim zaufaniem i uwierzyli we mnie.
– Jakie są Pani preferencje polityczne?
– Startowałam z listy Platformy Obywatelskiej, lecz nie należę do żadnej partii
politycznej. Jestem członkiem Mniejszości
Niemieckiej. Staram się zawsze znaleźć
złoty środek i nie kierując się przynależnością do jakieś frakcji politycznej,
pracuję dla ludzi i dobra powiatu.
– Czy niepokoi Panią to, że wielu,
zwłaszcza młodych ludzi, opuszcza kraj
w poszukiwaniu pracy zarobkowej?
– To poważny problem. Niewątpliwie
nie są to łatwe decyzje, tym bardziej,
że wiążą się z rozłąką młodych rodzin.
Podziwiam ludzi, którzy zdecydowali
się na taki krok. Chciałabym zrobić
wszystko, aby w naszym regonie powstały
nowe miejsca pracy. Dużą szansę w ich
tworzeniu dostrzegam w wykorzystaniu
środków unijnych. Fundusze Unijne
widoczne są na terenie powiatu w infrastrukturze, placówkach oświatowych czy

Będzie boisko

– Jakie zagadnienia związane z powiatem
są w centrum Pani zainteresowania?
– W tej chwili priorytetem Rady Powiatu
jest sytuacja Prudnickiego Centrum
Medycznego.
– A jak ocenia Pani kondycję i działalność
bialskiego szpitala?
– Szpital w Białej, z tego co wiem, jest
w dobrej kondycji finansowej, poza tym,
ma prestiż i renomę. Tylko pogratulować
takich efektów.
– Czy w centrum uwagi będą również
sprawy dotyczące poprawy stanu
naszych dróg?
– Zdaję sobie sprawę, że stan niektórych
naszych dróg nie jest najlepszy, lecz
władze powiatu robią wszystko, by ten
stan sukcesywnie poprawiać. Oczywiście w miarę możliwości finansowych
i technicznych.
– Jak Pani ocenia stosunki na linii
powiat – gminy wchodzące w jego skład?
– Według mnie, współpraca powiatu
z gminami układa się dobrze, co jest
korzystne dla całego regionu.
– Z jakich działań byłaby Pani najbardziej
zadowolona po upływie obecnej kadencji?
– W swych działaniach będę się kierowała
interesami powiatu, uwzględniając potrzeby poszczególnych gmin. Życzyłabym
sobie, aby nikt nie zarzucił mi braku
zaangażowania.

P

omysł budowy boiska przy przedszkolu w Solcu został zaakceptowany przez mieszkańców. Do czasu
zorganizowania dożynek gminnych
(w sierpniu br.) wyrównana została
nawierzchnia, a cały teren ogrodzono
siatką do wysokości 4 m. Nie posiano
jeszcze trawy – ze względu na dotkliwą
suszę. Trawiasta nawierzchnia będzie
jednak wykonana już wkrótce. Na terenie

przy boisku położono 360 m kw. kostki
brukowej (wjazd do przedszkola, alejki
dla pieszych). Planowana jest również
budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczona
na spotkania mieszkańców, lecz zostanie
ona wykonana dopiero na przełomie
III i IV kwartału – ze względu na konieczność uzgodnienia jej kształtów,
na tle zabytkowej architektury tej
części wsi.

Spotkanie lokalnych
grup działania

– Czy jest Pani zdecydowana kandydować
na kolejną kadencję do Rady Powiatu?
– Nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie. Trudno powiedzieć, zależy to od wielu
czynników. Zdecyduję o tym po kolejnych
trzech latach tej kadencji.
– Jak układa się współpraca z innymi
radnymi powiatowymi?
– W gronie Radnych Powiatu spotkałam
się z bardzo życzliwymi i mądrymi ludźmi,
za co jestem niezmiernie wdzięczna.
Cieszy mnie to, że mam możliwość
z nimi współpracować. Zawsze mogę
liczyć na ich pomoc i wparcie.
– W jaki sposób jest Pani w stanie
pogodzić liczne obowiązki zawodowe,
społeczne i rodzinne?
Rzeczywiście praca zawodowa, udział
w działaniach na rzecz społeczności
lokalnej oraz rodzina bardzo mnie
absorbują. Na szczęście mogę liczyć
na wsparcie i pomoc najbliższych. Dzięki
temu wszystko udaje mi się pogodzić.
I za to z tego miejsca pragnę im serdecznie
podziękować.
Dziękuję za rozmowę.

27

sierpnia w sali Gminnego Centrum
Kultury w Białej odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych grup
działania z przedstawicielami LGD Bory Niemodlińskie na temat wspólnego działania na
rzecz dofinansowywania lokalnych projektów. Partnerstwo Borów Niemodlińskich ma
dziesięcioletnią tradycję, powstało w Prószkowie i skupiało siedem gmin: Prószków, Strzeleczki, Łambinowice, Tułowice, Komprachcice i Niemodlin. Po roku działalności akces
do organizacji zgłosiła gmina Dąbrowa Niemodlińska. W latach 2008– 2015 wdrożono

lokalną strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich, a na realizację projektów pozyskano
7 mln zł., z których to środków dofinansowanych zostało 128 zgłoszonych projektów.
Ich beneficjentami były osoby fizyczne, stowarzyszenia, parafie i urzędy gmin. W 2013
r. do stowarzyszenia przystąpiła gmina Biała.
O tej właśnie działalności mówiono w pierwszej części spotkania. Druga poświęcona była
możliwościom dofinansowywania i pozyskiwania środków na realizację projektów.
Na zdjęciu: uczestnicy spotkania lokalnych
grup działania.
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Teresa
Kamieniecka-Hreczaniuk

Miasto
sprawiedliwych

Drzewa skrywają
bialską historię.
Świetność kilku pokoleń
kupców, tkaczy…
Czas wygładził macewy
i płaczące trawy o porankach.
Oni wiernie czekają
trąb ostatnich.
Wsparci na ramieniu wzgórza
wypatrują Jerozolimy.
W Mieście Sprawiedliwych
po nich tylko cisza.
Czy świetność przeszłości
wskrzeszą ci, co żyją?

K

iedyś ech woł rozprawiała o starych
przysłowiach i przemówieniach na
weselach, jak se ludzie dzielyli słowa
miedzy soboł. Terołz ani nie ma nowych
przysłów z naszych czasów, żołdnych historyji ani oracyji. Bestósz chcał wom dziesiej
jeszcze trocha porozprawiać o przemówieniach z bardzo starej książeczki. Banie to
zaprołszanie starszego drużby. A zaczło se
tak: niech banie pochwalony Jezus Chrystus.
Łod pana i pani modyj jesteśmy tu przisłani,
wołs prosić na wesele, kaj jeść i pić banie wiely.

Piyrwejszy zaproszenie
na wesely

Cobyście nie pogardziyli i nasz dom weselny
zaszczyciyli. Cobyście se tyż nie wymołwiali,
bo wyście tyż takiej posługi potrzebowali.
Prosza wołs łojcze i matko o przyłobiecanie wasze, cobyście nołs nie łopuszczali, bo
se państwo młodzi baną na wołs spuszczali.
Jakie banie jołdło, picie to se wtedy dowiycie, jak na wesele przyjdziecie. Nie chciejcie
se wymołwiać, bardzo o to proszoł i przez
nołs swy prośby wnoszoł. My tyż wom abo
waszym dzieciom wymołwiać nie baniemy
jyno z chańcioł posłużymy. A terołz pokornie
pytomy, jako łodpowiedź modymy państwu
łod wołs dać momy. Słyszycie, jak to ludzie
se piyrwyj szanowali, jak dbali coby gańby
nie przynieść drugiemu człowiekowi, wiela
to łobiecali, co tyż tał wszystko na tyj weselu
banie. Choćby z tyj zaczna:
Banoł tał roztomajtny zabawy i radości,
banoł loł pani modyj kopytka, aby z niyj
boła dobroł kobiytka, aby po wsi nie łajziyła

Skazani porządkowali
cmentarz

S

kazani (z aresztu w Prudniku)
pracowali przy porządkowaniu
prudnickiego cmentarza żydowskiego, a następnie – w czasie
tegorocznych wakacji – porządkowali bialski cmentarz żydowski.
Jest to największa tego rodzaju nekropolia w południowej Polsce. W poprzednich
latach planowano ogrodzenie cmentarza, a
nawet odtworzenie zniszczonych obiektów,
które można było zobaczyć jeszcze w latach
sześćdziesiątych. Kilkanaście lat temu był
czas porozumienia pomiędzy gminą żydowską we Wrocławiu a bialską gminą. Prowadzono akcję „Antyschematy”, w ramach której
grupy młodzieży z Białej, czeskiego Krnova i
Izraela wspólnie porządkowały zaniedbaną
nekropolię. Wielu z nas pamięta odwiedziny
młodzieży porządkującej cmentarz ówczesnego ambasadora Izraela Szewacha Weissa.
Niestety w ostatnich kilkunastu latach bialski kirkut był porządkowany jedynie doraźnie. Po roku 2000 w wyniku porozumienia

i klachów nie roznojsiyła. Banie też muzyka,
bo młodzież do tańców przywykła. Postawioł tyż tał bas i chto se naje i napije pódzie
dódom wczas. Nie ma to jak drużbie, kuknie do kuchyni i pieczonki se użnie, kołołcza
se ukraje i żołden go nie pogani, a terołz łojcowie miyli, prosimy wołs ło ty druchny, bo
dziołchy u wołs soł, my to wiymy, by sobie
włosy ufryzowały, jupy wyklupały, mazelonki
pofałdowały i pończochy podwionzały, jeszcze szczewiki posznurowały, szlajfki wybiglowały aby pani młodej gańby nie zadały. Bo

pomiędzy polskimi i izraelskimi służbami
więziennymi więźniowie w Polsce przejęli
opiekę nad cmentarzami żydowskimi w
naszym kraju. Nie wszędzie ta opieka jest
kontynuowana.
Prudnicki areszt śledczy rozpoczął jednak systematyczną opiekę nad cmentarzem
żydowskim w Prudniku, a następnie w Białej.
Umowa ta ma na celu włączenie skazanych
w prace użyteczne. Na bialskim cmentarzu
pracowało pięciu skazanych. Gmina Biała
udostępniła sprzęt i sfinansowała szczepienia pracowników pracujących na cmentarzu przeciwko boreliozie, chorobie roznoszonej przez kleszcze. Pracujących na bialskim cmentarzu odwiedził naczelny rabin
Polski Michael Schudrich, który odczytywał również hebrajskie napisy na macewach.
Jest szansa – i to najbardziej napawa optymizmem – że prace porządkowe będą prowadzone w latach następnych. Być może odnowione zostaną tablice informacyjne i wprowadzone zajęcia edukacyjno-kulturalne.
(n)

rołz jedna drużka podwiołzki nie zawiołzała
i przy kościele jyj zleciała i tym całym weselu
gańby zadała. Lepszi by taka doma siedziała,
kartołfly strugała i pomyjwała. Terołz wszystkich przeprołszomy, że tak licho rzondzymy,
jeśli my coś łopuściyli, zmylyli w słowie
abo w naszej chopskiej mowie, boć to pola
i studoła boła nasza całoł szkoła. I na tym
skończył. Jak słyszycie, zaprosić piyrwej na
wesele to boła całoł poezyjoł. A to dziepiyro
jest poczontek, bo jeszcze przecał boły pieśni przy plecieniu wieńca. Na wieczór dziewiczy, ten łostatni przed śluba, śpiywali tak;
Wili wieniec z zielonyj myrty, uproś Jadwiżko
matki rodzonej, dziankujał woł mamiczko
za to, iż mój wieniec jako szczere złoto, jak
czerwionoł kalina, niech se weseli cała moja
rodzina. I na tyj bych skończyła, ale chciałach woł powiedzieć, iże dołwno tymu, jak se
bardzo biedni pobierali, co nie mieli pieniondzy na pieszczonki, to modoł pani zrobiła jy

z myrty i farołrz ich tak zwiołzali. Ty pieszczonki potyj dali za szkło razał z tyj wieńca i
woniaczkoł modygo połna i na ściana powiesiyli. I to akurat joł jeszcze pamiantom, boch
widziała takie coś na ścianie u nołs wisieć.
Myrta jest symbolem wszystkich uroczystości kościelnych. Zrobione wieńce i przypniony gałołzki towarzyszoł człowiekowi od
urodzenia, aż do śmierci. Bo se je robi na
krzciny, do komuniji, ślubu i prymicyji. Joł
jeszcze dzisiaj widza mój wieniec z Bożego
Ciała, jak leżoł na łoknie w talerzu z wodoł,
a jak ech go na gowa wraziyła, to woda mi
ściykała po uszach. Ale boł taki świyży, jakby
dziepiyro co zrobiony. Piyrwyj kobiety se
same myrty uciołgały, a boły takie, co ekstra umiały do ślubu piykny wieńce uplyść,
bo na przodku boły wyrszy i wyglondały jak
korona. Ale jest takie niemieckie przysłowieWer Myrten baut, wird keine Braut. to znaczy, jak dziołcha myrta doma chował, to nie
bandzie modoł pani – dobrze że to jyno jest
przysłowie.

Pogrzeb bohatera po latach

26

sierpnia w Białej odbył się
pogrzeb zamordowanego
26 lutego 1949 r. przez prudnickich ubeków wachmistrza Józefa Pocejkowicza-Dembińskiego.
Wachmistrz Józef Pocejkowicz-Dembiński
był w czasie II wojny światowej współorganizatorem placówek Armii Krajowej w zgrupowaniu stołpecko-natolińskim, które walczyły z hitlerowskim najeźdźcą. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na Wileńszczyznę
i aresztowaniu wielu żołnierzy AK, wraz
z kolegami odbył długi szlak – docelowo aż
na teren lasów na Kielecczyźnie.
Gdy umacniała się władza komunistów na
ziemiach polskich, działał w zbrojnym podziemiu. W listopadzie 1948 r. został zatrzymany przez komunistyczne organa władzy
w Prudniku. Był maltretowany i torturowany.
Został zamordowany przez UB 26 lutego 1949
r. w wieku 29 lat i pochowany potajemnie
w zbiorowej, bezimiennej mogile na prudnickim cmentarzu. Dopiero w listopadzie 2014
r. odbyła się ekshumacja zwłok i potwierdzenie ich autentyczności. Józef Dembiński
odznaczony był Krzyżem Virtuti Militari.

Drogę życiową zamordowanego przedstawił w czasie uroczystej mszy żałobnej w bialskim kościele parafialnym jeden z jego wnuków. Mszę odprawili: ks. Helmut Sobeczko
z Opola i bialski wikary – o. Maciej Kostecki
(wygłosił on także okolicznościowe kazanie –
poświęcone tym, którzy zginęli z rąk komunistów w latach wojennych i powojennych.
Powiedział między innymi: „Jedyną winą
żołnierzy wyklętych było to, że kochali ojczyznę. Tragedią było, że ginęli z rąk rodaków.
Przez lata czyniono wszystko, aby prawda ta –
podobnie jak prawda o Katyniu – była okryta
milczeniem, strachem i niepewnością.”).
Po mszy żałobnej kondukt pogrzebowy –
z udziałem pocztu sztandarowego i kompanii honorowej I Brzeskiego Pułku Saperów
– udał się bialski cmentarz. Po wielu latach
zwłoki zamordowanego doczekały się godnego pochówku: spoczęły w grobowcu, w którym pochowana jest jego żona Maria. Uroczystość zakończyła się wykonaniem salwy
honorowej przez wojskową kompanię.
Wieniec na grobie bohatera złożył m.in.
bialski burmistrz Edward Plicko.
R. Nowak
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W służbie chorym i cierpiącym Rekreacyjne imprezy dożynkowe

29

września na sesji Rady Powiatu Prudnickiego bialska pielęgniarka Bernadeta
Czerwińska została udekorowana Odznaką „Zasłużony dla Służby Zdrowia”
nadaną przez Ministra Zdrowia. Odznaczenie wręczyli starosta prudnicki
Radosław Roszkowski i przewodniczący Rady Powiatu Józef Janeczko.
Bernadeta w zawodzie pielęgniarki
pracuje od 1976 r. Za kilka miesięcy
będzie obchodziła jubileusz czterdziestolecia pracy w służbie zdrowia. Będąc
młodą dziewczyną gdy stanęła przed
wyborem zawodu uległa namowom
siostry i zdecydowała się na wybór szkoły
dla pielęgniarek. Po ukończeniu szkoły
podjęła pracę w bialskim szpitalu jako
pielęgniarka. Ordynatorem szpitala był
w tamtych latach dr Stanisław Mentel,
następnie dr n.med. Zdzisław Juszczyk,
który do chwili obecnej jest szefem
bialskiego szpitala.
Wspomina Bernadeta Czerwińska:
– Z perspektywy lat minionych muszę
powiedzieć, że nie wyobrażam sobie pracy
w innym fachu. Kiedy rozpoczynałam
pracę jako pielęgniarka, koleżanki przyjęły
mnie z życzliwością, dużo mi pomagały
w tamtym czasie. Do dziś pamiętam pomoc ze strony starszej koleżanki Brygidy

Jarosz.
W latach osiemdziesiątych ukończyła
studia związane z pedagogiką pracy.
Zdaniem naszej rozmówczyni zawód
pielęgniarki należy do tych, do którego
wykonywania niezbędne jest systematyczne
wzbogacanie swojej wiedzy, przyswajania
nowych osiągnięć i postępu w medycynie,
która bardzo szybko rozwija się.
Postęp ten jest wprost trudny do wyobrażenia. Pani Bernadeta potwierdza
to na podstawie wieloletniej praktyki
zawodowej. Obowiązków przybywa,
aparatury specjalistycznej do badań
również, a to wymaga nowych umiejętności. Przybywa również pracy związanej
z diagnostyką.
Bernadeta Czerwińska mówi i o tym,
że praca pielęgniarek wymaga szczególnych predyspozycji: rozumienia psychiki
człowieka chorego, anielskiej cierpliwości,
współczucia, niesienia dobrego słowa.
Pani Bernadeta jest dumna, że pracuje
w szpitalu zaliczanym od lat do najlepszych
placówek leczniczych w kraju. To zasługa
całego personelu – lekarzy, pielęgniarek,
personelu pomocniczego. Ta wspólna
rzetelna praca i fachowość składają się
na renomę placówki. W sukcesach tych
ma swój niezaprzeczalny udział oddziałowa
pielęgniarek oddziału wewnętrznego
bialskiego szpitala – Bernadeta Czerwińska.
O wypowiedź dotyczącą pracy B. Czerwińskiej poprosiliśmy ordynatora bialskiego
szpitala dr. nauk medycznych Zdzisława
Juszczyka.
– Rzadko się wypowiadam na łamach
prasy, ale tym razem sytuacja to wyjątkowa
ponieważ mogę coś powiedzieć o współpracownicy. A jest wyjątkowo dobrym
współpracownikiem, co dostrzegł nawet
minister przyznając jej odznaczenie. Nie
pomylił się, zasługuje ona na wyróżnienie
i uznanie za wieloletnią pracę dla dobra
chorych. Potrafi współpracować z zespołem
całego szpitala, pomagać chorym nie
tylko w odzyskaniu zdrowia, ale również
w załatwianiu wielu problemów chorych.
W naszym odczuciu wybór ministra był
całkowicie właściwy.
R.Nowak

22

sierpnia w Nowej Wsi Prudnickiej rozpoczęły się
dożynkowe imprezy dla
mieszkańców. W godzinach wieczornych pod namiotem ustawionym na placu przed obiektem remizy strażackiej odbyła się zabawa
taneczna prowadzona przez Beniamina Czaję. On również w niedzielne
popołudnie organizował zabawy dla
dzieci połączone z wręczaniem nagród zwycięzcom.
Przed publicznością wystąpił Denis Kopiec
z Ligoty Bialskiej, a w godzinach wieczornych – utalentowana uczennica Natalia (spod
Nysy). Po występach młodej wokalistki Beniamin Czaja zorganizował kolejną zabawę dla

uczestników imprezy przy muzyce. W czasie trwania kilkunastogodzinnych imprez
panie częstowały uczestników kawą i słodkimi ciastami. Jak informuje sołtys Alfred
Brajer – przez cały tydzień na placu przed
remizą czynne były dmuchańce dla dzieci,
z których mogły one korzystać nieodpłatnie.
Dożynkowe spotkanie odbyło się także
15 sierpnia w Górce Prudnickiej. Zostało
zorganizowane przez Radę Sołecką przy
współudziale mieszkańców. Bawiono się
pod namiotem. W spotkaniu połączonym
z zabawą uczestniczyło ok. 90 mieszkańców. Nie zabrakło poczęstunku dla uczestników imprezy. Podobne spotkania dożynkowe organizowane są w sierpniu i wrześniu
w wielu sołectwach naszej gminy.

Piknik integracyjny

W

niedzielne popołudnie – 23
sierpnia zorganizowany został piknik integracyjny pod
wiatą biesiadną na terenie nadleśnictwa dofinansowany ze środków
Programu „Działaj lokalnie” IX Polsko
– Amerykańskiej Fundacji Wolności” realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Ośrodka Działaj Lokalnie Partnerstwa Borów Niemodlińskich.
O godzinie 13,30 grupa rowerowa

z Łączniku wyjechała w kierunku Racławiczek, a następnie drogami leśnymi do
Prószkowa. Grupa pieszych wyjechała
do Przysieczy, skąd nastąpił wspólny
start pieszy z przystanku autobusowego
w kierunku lasu i rezerwatu Wybłyszczów.
Na miejscu spotkania pod wiatą biesiadną
urządzone było ognisko z grillowaniem,
oraz gry i konkursy z nagrodami. Kilkugodzinne wspólne spotkanie dostarczyło
wielu miłych wrażeń, dopisała pogoda
i humory uczestników imprezy.

Kandydaci z mniejszości do Sejmu

Z

list mniejszości niemieckiej
z terenu powiatu prudnickiego
zapowiedziało start trzech kandydatów. Są nimi: Sebastian Gerstenberg (6 miejsce na liście), Andrea

Hampel, znana pod pseudonimem
artystycznym Andrea Rischka (16
miejsce) i Arnold Hindera, były burmistrz Białej (24 miejsce).

Dożynkowa
biesiada
w Grabinie
6 września w Grabinie mieszkańcy w czasie kościelnej uroczystości dziękowali za tegoroczne plony. W godzinach popołudniowzch
spotkali się na wspólnej biesiadzie zorganizowanej przy współudziale Rady Sołeckiej.
Na tę okazję przygotowano kawę. Właścicielka miejscowej cukierni Renata Kimmel
przekazała smakowite kołacze, nie zabrakło
również słodkości przygotowanych przez
jedną z mieszkanek.
Z funduszu sołeckiego zakupiono kiełbasę
na grilla, zimne napoje i słodycze dla dzieci.
Przygotowano dla najmłodszych zabawy
i gry sportowe na świeżym powietrzu. Niestety plany w tym zakresie popsuła kapryśna
pogoda. Panowała jednak pogodna atmosfera wśród uczestników wspólnego spotkania. Nie zabrakło wspólnych śpiewów.
W imprezie wzięło udział około 80 osób.
Warto również wspomnieć, że misternie
wykonany emblemat dożynkowy przedstawiający postać Matki Bożej wykonany z ziaren zboża zdobył na tegorocznych dożynkach
w Solcu pierwsze miejsce w kategorii koron
żniwnych bezkłosowych.
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W

Witaj szko ło

Dożynki w Pogórzu

nowym roku szkolnym 2015/2016 w 17 oddziałach Szkoły Podstawowej
w Białej uczyć się będzie 301 uczniów. Uczęszczali będą do tej szkoły
i trzech filii (Radostynia, Gostomia i Śmicz). Do trzech klas pierwszych
zapisanych jest 50 uczniów, w tym 22 dziewczynki. W trzyklasowych szkołach filialnych naukę podejmie: w Gostomi – 31 uczniów, w Śmiczu – 30, a w Radostyni – 26.
Do Szkoły Podstawowej w Łączniku zapisanych jest 154 uczniów, w tym17
podejmie naukę w klasie pierwszej, a w filialnej w Pogórzu: 10 uczniów, w tym 4
dziewczęta. W bialskim gimnazjum w 10 oddziałach uczyło się będzie 200 uczniów.

J
SP Biała – kl. I a, wych. Alina Szulikowska

edne z pierwszych tegorocznych
dożynek na terenie powiatu prudnickiego rozpoczęły się tradycyjnie już w Pogórzu. W przeddzień
imprezy – w sobotę, 22 sierpnia –
odbyła się zabawa taneczna z zespołem Derejs.
Niedzielne obchody święta plonów zostały
poprzedzone mszą św. dziękczynną w kościele
filialnym pw. św. Edyty Stein, odprawioną
przez łącznickiego proboszcza – ks. Manfreda Słabonia. Tegorocznymi starostami
dożynkowymi byli miejscowi rolnicy: Krystyna Luda i Joachim Kordysz.
Po mszy uczestnicy dożynek zgromadzili się na placu rekreacyjnym przy miejscowym boisku sportowym. Ze względu na
dobrą pogodę dużym wzięciem cieszyły się
napoje chłodzące. Ponadto – panie z Pogó-

rza częstowały zebranych kawą i słodkimi
wypiekami. Pod namiotem (ustawionym na
boisku) wystąpiły z programem artystycznym
dzieci z miejscowego filialnego przedszkola,
a następnie – Natalia Kutyła i inne wokalistki.
Jak nas poinformowano – impreza trwała
do godzin wieczornych. Starościna dożynek
Krystyna Luda stwierdziła, że tegoroczne
plony to ok. 60 kwintali pszenicy z hektara,
były więc niższe niż w latach poprzednich
(ze względu na tegoroczną suszę), ale powodów do narzekań nie ma.
Odbywająca się rokrocznie impreza, w zorganizowaniu której biorą udział wszystkie
organizacje działające w Pogórzu – Rada
Sołecka, koło DFK, Stowarzyszenie „Odnowa
Wsi” i inne – na trwałe wpisała się w cykl
imprez kulturalno-rekreacyjnych, których
we wsi nie brakuje.
R. Nowak

SP Biała – kl. I b, wych. Marta Mikołajczyk

SP Biała – kl.I c, wych. Edyta Tunia

Wspólne dożynki

W

nie dzie lę 1 3 wr ze ś nia
w Łączniku odbyły się wiejskie dożynki zorganizowane
przez dwa sołectwa – łącznickie
i chrzelickie.
W przeddzień dożynek, w sobotę,
pod namiotem na boisku sportowym
w Łączniku odbyła się zabawa taneczna.
W niedzielę – w godzinach rannych –
w łącznickim kościele parafialnym odpra-

SP Łącznik - kl.I, wych. Mariola Nowicka

Złote gody
Elżbieta i Józef Kusber
zam. Radostynia ślub: 11.09.1965 r.
Róża i Wilibald Wybraniec
zam. Wilków, ślub: 18.09.1965 r.
Małgorzata i Piotr Kops
zam. Brzeźnica, ślub: 22.09.1965 r.

wiono uroczystą mszę św. dożynkową. Po
południu na boisku miały miejsce – dla
mieszkańców obu sołectw – występy
artystyczne. Zaprezentowały się dzieci
z przedszkola i szkoły podstawowej. Nie
zabrakło pokazów w wykonaniu chrzelickich monocyklistów oraz występów
chórów: Seniores z Łącznika i Zgoda
z Chrzelic. Wspólna impreza była okazją
do wspólnej i przyjemnej zabawy.
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Gminne dożynki w Solcu

dokończenie ze str. 1

C

zęść oficjalna rozpoczęła się pod
namiotem usytuowanym przy
miejscowym kościele. Licznych
uczestników dożynkowej uroczystości
i zaproszonych gości powitał sołtys Solca
Michał Badura, który złożył rolnikom
z terenu gminy podziękowania oraz
życzenia; podziękował też sponsorom
za ich pomoc w zorganizowaniu święta
plonów. Starostowie dożynek – miejscowi
rolnicy: Kamila Maria Wilde i Bernard
Ollek przekazali na ręce bialskiego
burmistrza Edwarda Plicki tradycyjny
bochen chleba wypieczony z tegorocznego zboża.
W krótkim wystąpieniu E. Plicko
stwierdził, że pomimo kilkutygodniowej
dot k liwej susz y zbior y zbóż
okazały się wysokie. Podziękował
sołtysowi za wzorowe przygotowanie
dożynkowego święta, a mieszkańcom
– za upiększenie miejscowości. Nie
zabrakło podziękowań dla księdza
proboszcza – za budowę pięknej
kaplicy przy kościele oraz prace
w ykonane na rzecz upiększenia
wsi. Burmistrz E. Plicko odczytał
okolicznościow y list wojewody
opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego
wraz z życzeniami dla rolników.
Wspomniał również o gratulacyjnych
listach od posła mniejszości Ryszarda
Galli i przewodniczącego województwa
opolskiego. Głos zabrał również starosta

prudnicki Radosław Roszkowski
stwierdzając, że „solą tej ziemi są bialscy
rolnicy”. Na scenie pod namiotem
wystąpiła Bialska Orkiestra Dęta.
Przewodnicząca konkursowej komisji
oceniającej korony żniwne – Gabriela
Prokopowicz poinformowała o decyzji
zespołu. Korony oraz wyniki ich oceny
przestawiamy na str. 12.
Następnie sześciu rolnikom z terenu
bialskiej gminy wręczono odznaki
honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”
przyznane przez ministra za osiągnięcia
rolnicze i zaangażowanie w pracę społeczną
na rzecz lokalnych środowisk. Nagrody
wręczyli kierownik Powiatowego Biura
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Jan Salamon oraz bialski
burmistrz Edward Plicko. Otrzymali
je: Gabriela Neugebauer z Pogórza,
Anna Soloch z Białej, Teresa Tarach
z Chrzelic, Ryszard Hanko z Białej, Jan
Smiatek z Olbrachcic i Manfred Sobota
z Browińca Polskiego.
Podczas dożynkowych imprez panie
z Solca częstowały zgromadzonych
tradycyjnymi kołaczami śląskimi i kawą.
W części artystycznej na scenie pod
namiotem wystąpiły zespoły; Tyrolia
Band i Śląskie Trio Piotra Szefera. Cykl
niedzielnych dożynkowych uroczystości
zakończyła zabawa taneczna prowadzona
przez DJ Luki.
Ryszard Nowak

Rolnicy odznaczeni przez Ministra Rolnictwa z burmistrzem Białej

7
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W

nawiązaniu do komunik at u D P B n r 1 26/201 5
z 11.08.2015 r. dotyczącego możliwości dokonywania zmian
w zakresie zadeklarowanych obszarów EFA we wnioskach o przyznanie
płatności bezpośrednich w roku 2015
– w związku z brakiem możliwości
wysiewu międzyplonów ścierniskowych z powodu niekorzystnych
warunków atmosferycznymi (susza,
wysokie temperatury) – poniżej przekazuję uzupełnienie Komunikatu nr
126/2015 z dnia 11.08.2015 r., zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pismo
znak PB-cc-mlp-078-67/15 (2744)
z dnia 14.08.2015 r. W komunikacie
nr 126/2015 z dnia 11.08.2015 r. dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
Jeżeli rolnik nie może dokonać zmiany elementu EFA (zgodnie z pkt. 2 i 3) i z powodu
warunków agrometeorologicznych rolnik
nie może dokonać wysiewu międzyplonu
ścierniskowego w przewidywanym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne
oraz warunków wspólnej realizacji praktyki
utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354)
terminie, tj. do dnia 20 sierpnia, to taki stan
faktyczny może stanowić podstawę do uznania takich okoliczności jako siły wyższej.
Należy jednak zauważyć, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie.
Takie okoliczności nie dotyczą jednak
wszystkich rolników, którzy zadeklarowali
we wnioskach o płatność jako element EFA
– międzyplon ścierniskowy, ponieważ termin, w jakim rolnik mógł dokonać siewu
międzyplonu jest zależny od terminu zbioru
przedplonu, co mogło mieć miejsce nawet
na początku lipca (termin wysiewu międzyplonu ścierniskowego jako obszaru proekologicznego określony w ww. rozporządzeniu trwa od 1 lipca do 20 sierpnia), a wiec
w okresie, kiedy na danym obszarze mogły
wystąpić warunki umożliwiające wysiew
międzyplonu ścierniskowego. Cześć rolników, którzy z przyczyn obiektywnych nie
mogą dokonać terminowego wysiewu międzyplonu ścierniskowego, może posiadać
w gospodarstwie więcej obszarów EFA niż
wymagane 5%. W takim przypadku, zgodnie z wytycznymi KE, jeśli rolnik zadeklarował międzyplony ścierniskowe, ma on możliwość wskazania innych elementów EFA, które
posiada w gospodarstwie w celu „skompensowania” nieobsianej powierzchni międzyplonu.
W toku prowadzonego postępowania
w sprawie uznania danych okoliczności jako
siły wyższej, kierownik BP powinien uwzględnić miejsce położenia gospodarstwa i ustalić, czy jest to obszar szczególnie narażony
na deficyt wody. Raporty IUNG dotyczące
monitoringu suszy są dostępne pod adresem http://iung.pl/index.php? option=com_
content&view=article&id=1283:monitoring-suszy-rolniczej-raport-nr-8.”
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5
lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U.,
poz. 308, z późn. zm.), organem właściwym
w sprawie uznania wystąpienia siły wyższej
jest kierownik biura powiatowego ARiMR,
do którego, stosownie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 64012014, rolnicy zgłaszają
na piśmie przypadki działania siły wyższej
lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z dowodami potwierdzającymi ich
wystąpienie.

Informacja ARiMR
Komunikat DPB Nr 116/2015
z dnia 22.07.2015 r.
w sprawie uzupełnienia wytycznej dotyczącej siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności albo okoliczności naturalnych
W nawiązaniu do komunikatu DPB nr
105/2014 z dnia 30.06.2015 r. przekazującego wytyczną „Zasady przyznawania płatności (...) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności albo
wystąpienia okoliczności naturalnych” wersja
2.0, Departament Płatności Bezpośrednich
przekazuje uzupełnioną wytyczną o przypadek zagryzienia zwierzęcia, zadeklarowanego do płatności, przez dzikie zwierzęta.
Jednocześnie przekazujemy dodatkowe
wyjaśnienia dotyczące przypadku padnięcia
zwierzęcia zgłoszonego do płatności i możliwości zakwalifikowania tego zdarzenia do siły
wyższej lub okoliczności naturalnych.
Zgodnie z art. 2 pkt. 2 rozporządzenia nr
1306/2013 za przypadek siły wyższej można
uznać m.in. chorobę epizootyczną dotykającą cały inwentarz żywy należący do beneficjenta lub częsć tego inwentarza. Dowodem potwierdzającym działanie ww. przypadku siły wyższej może być decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
wydana na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazująca zabicie
lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych,
podejrzanych o zakażenie lub o chorobę epizootyczną albo zwierząt z gatunków zwierząt
wrażliwych na daną chorobę epizootyczną.
W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych
okoliczności lub siły wyższej, które mogą
mieć wpływ na liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie
15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik
lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć
dowody potwierdzające wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr
640/2014, w przypadku uznania przez kierownika biura powiatowego ARiMR wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności zwierzę jest kwalifikowane do przyznania płatności bezpośrednich, jeżeli było
kwalifikowane do płatności w dniu wystąpienia siły wyższej.
W przypadku płatności związanych do
zwierząt za siłę wyższą lub okoliczność nadzwyczajną uznaje się padnięcie zwierzęcia
(w okresie przetrzymywania) z powodu choroby epizootycznej. W pozostałych przypadkach (padnięcie zwierzęcia z powodu innych
chorób) mają zastosowanie przepisy dotyczące okoliczności naturalnych, o których
mowa w art. 32 rozporządzenia nr 640/2014.
Zgodnie z art. 32 rozporządzenia nr
640/2014 kar administracyjnych dla płatności związanych do zwierząt nie stosuje
się w przypadkach, w których beneficjent
nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności, zobowiązań lub innych obowiązków, w wyniku wystąpienia przyczyn naturalnych, które mogą mieć wpływ na trzodę
lub stado, pod warunkiem, że powiadomił
on właściwy organ na piśmie w terminie 10
dni roboczych od dnia stwierdzenia spadku
liczby zwierząt.
Jeżeli nastąpi:
• padnięcie zwierzęcia na skutek choroby,
• padnięcie zwierzęcia na skutek wypadku,
za który wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności

i nie zostaną spełnione warunki kwalifikowalności, zobowiązania lub wymogi, płatności tych nie przyznaje się do tych zwierząt i nie stosuje się kar administracyjnych
z tytułu przedeklarowania zwierząt.
W przypadku płatnosci niezwiązanych
do zwierząt – jeżeli zwierzę, w okresie przetrzymywania padnie z przyczyn naturalnych,
płatności nie przyznaje się do tego zwierzęcia i nie stosuje się kar administracyjnych
z tytułu przedeklarowania zwierząt.
Ubój zwierzęcia, z wyłączeniem uboju na
skutek choroby, nie jest uznawany jako okoliczność naturalną.
Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając pytania zgłaszane przez biura powiatowe DPB informuje, co następuje:
W kampanii 2015 roku w odniesieniu do
siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności
nie należy stosować zasad z 2014 roku ani
wzorów dokumentów, które były przywołane
w KP-611‒01-ARiMR obowiązującej w kampanii 2014 roku, np. Oświadczenia o padnięciu zwierzęcia oraz o zgłoszeniu padnięcia
zwierzęcia (O-24/01). Wykaz dokumentów
obowiązujących w kampanii 2015 roku jest
zamieszczony w wytycznej dot. siły wyższej
obowiązującej w 2015 roku (przekazanej
komunikatem DPB nr 205/2015).
W przypadku, gdy rolnicy w kampanii 2015
roku zgłosili padnięcie zwierzęcia z powodu
innej choroby niż choroba epizootyczna,
wówczas mają zastosowanie przepisy dotyczące okoliczności naturalnych, a nie siły wyższej. W sytuacji, gdy rolnicy złożyli dokument
O-24/01, obowiązujący w kampanii 2014, nie
ma konieczności wzywania ich w celu złożenia nowego dokumentu. Wzór dokumentu
O-24/01 wymagał wskazania okoliczności,
która spowodowała padnięcie zwierzęcia,
a zatem organ zna przyczynę śmierci zwierzęcia i może go sam zakwalifikować jako
siłę wyższą lub okoliczność naturalną. Pod-

kreślenia wymaga fakt, iż to organ, czyli Kierownik BP rozpatruje całą sprawę i decyduje
jakie czynności należy podjąć w celu rozpatrzenia sprawy poprawnie.
Jeżeli rolnicy zgłosili przypadek siły wyższej lub naturalne okoliczności po upływie
okresu posiadania zwierząt, wówczas zwierzę dotknięte siłą wyższą lub naturalną okolicznością należy traktować jako kwalifikujące się do płatności (pod warunkiem, że
inne warunki kwalifikowalności do płatności związanych do zwierząt są spełnione).
Jeżeli zwierzę padło w okresie posiadania,
wówczas rolnik może zgłosić działanie siły
wyższej (jeżeli ma zastosowanie) lub może
zgłosić wystąpienie okoliczności naturalnych,
lub może zastąpić opadłe zwierzę innym zwierzęciem na zasadach określonych w przepisach dotyczących zastępowania zwierząt.
Ponadto przypominamy, iż przypadki
działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, określone w art. 2
pkt. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, stanowią
otwarty katalog zdarzeń. Oznacza to możliwość uznania przez właściwy organ (kierownika biura powiatowego ARiMR), w wyniku
indywidualnego rozpatrzenia danej sprawy
i przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów występujących
w sprawie, innego zdarzenia za przypadek
działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.
Informacje sporządzono na okoliczność
poinformowania rolników co do sposobu
postępowania w przypadku wystąpienia
niekorzystnych warunków pogodowych,
mających wpływ na rolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wymogów,
jakie beneficjenci muszą spełnić w ramach
nowych płatności ARIMR do zwierząt, dopłat
do roślin wysokobiałkowych oraz płatności
proekologicznych (EFA).
Jan Salamon
Kierownik BP w Prudniku

Dożynki w Ligocie Bialskiej

12

i 13 września Rada Sołecka
przy współudziale miejscowej OSP zorganizowała dożynki wiejskie. Nie zabrakło atrakcji dla dorosłych dla dzieci.
Wszystkim, którzy pomagali w zorganizowaniu imprezy organizatorzy
składają serdeczne podziękowania.

Podziękowania należą się również
sponsorom - Sabinie i Andrzejowi
Osiewacz, Józefowi Latusowi, Jadwidze i Hubertowi Heda, Irenie
i Rafałowi Fiedler, Anecie Kuźnik,
Iwonie Pissarczyk oraz Romanowi
Gostkowskiemu.
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Turniej dla najmłodszych

Klasa B, gr. XIII – jesień 2015/16

W grupie tej występują drużyny: LZS Chrzelice, LZS Czyżowice, Unia II Głuchołazy,
LZS Kolnowice, LZS Ligota Bialska, LZS Łąka Prudnicka, LZS Niemysłowice-Dębowiec, LZS Olbrachcice, Polonia Pogórze, LZS Przechód, LZS Rudziczka, GROM
Szybowice, LZS Zawada.
5 kolejka - 19 września
LZS Kolnowice – LZS Łąka Prudnicka
Polonia Pogórze – LZS Rudziczka
LZS Olbrachcice – GROM Szybowice
Unia II Głuchołazy – LZS Ligota Bialska
LZS Przechód – LZS Chrzelice
6 kolejka – 26 września
LZS Niemysłowice-Dębowiec – LZS
Chrzelice
LZS Ligota Bialska – LZS Przechód
LZS Zawada – LZS Olbrachcice
LZS Łąka Prudnicka – Polonia Pogórze
7 kolejka – 3 października
LZS Kolnowice – LZS NiemysłowiceDębowiec
LZS Olbrachcice – LZS Rudziczka
LZS Chrzelice – LZS Ligota Bialska
8 kolejka – 10 października
LZS Niemysłowice-Dębowiec – LZS
Ligota Bialska
GROM Szybowice – LZS Chrzelice
LZS Łąka Prudnicka – LZS Olbrachcice
LZS Kolnowice – Polonia Pogórze
9 kolejka – 17 października
Polonia Pogórze – LZS NiemysłowiceDębowiec

LZS Czyżowice – LZS Kolnowice
LZS Chrzelice – LZS Zawada
LZS Ligota Bialska – GROM Szybowice
10 kolejka – 24 października
LZS Zawada – LZS Ligota Bialska
LZS Rudziczka – LZS Chrzelice
LZS Kolnowice – LZS Olbrachcice
Polonia Pogórze – LZS Czyżowice
11 kolejka – 7 listopada
LZS Olbrachcice – Polonia Pogórze
Unia II Głuchołazy – LZS Kolnowice
LZS Chrzelice – LZS Łąka Prudnicka
LZS Ligota Bialska – LZS Rudziczka
12 kolejka – 14 listopada
LZS Łąka Prudnicka – LZS Ligota Bialska
LZS Kolnowice – LZS Przechód
Polonia Pogórze – Unia II Głuchołazy
LZS Czyżowice – LZS Olbrachcice
13 kolejka – 21 listopada
LZS Przechód – Polonia Pogórze
LZS Chrzelice – LZS Kolnowice
LZS Olbrachcice – LZS NiemysłowiceDębowiec

klasa A – jesień 2015/16
W grupie tej występują zespoły: LKS Bodzanów, LKS Polonia Biała, LZS Dytmarów,
Fortuna Głogówek, Unia Głuchołazy, LZS Gryżów, LZS Czarni Korfantów, Partyzant
Kazimierz, LZS Lubrza, Rolnik Lasocice, LZS Mańkowice, Sudety Moszczanka,
LZS Nowy Dwór, LKS Rusocin.
6 kolejka – 27 września
LKS Rusocin – LKS Polonia Biała

10 kolejka – 25 października
Sudety Moszczanka – LKS Polonia Biała

7 kolejka – 4 października
LKS Polonia Biała – LZS Mańkowice

11 kolejka – 8 listopada
Polonia Biała – LZS Bodzanów

8 kolejka – 11 października
LZS Dytmarów – LKS Polonia Biała

12 kolejka – 15 listopada
LZS Gryżów – LKS Polonia Biała

9 kolejka – 18 października
LKS Polonia Biała – LZS Lubrza

13 kolejka – 22 listopada
LKS Polonia Biała – LZS Rolnik Lasocice

P

omysłodawcą zorganizowania
imprezy dla najmłodszych entuzjastów gry w piłkę nożną był
sędzia piłkarski Mariusz Rogosz. Impreza odbyła się na boisku w Białej.
Turniej trwał kilka godzin – w sobotę,
22 sierpnia.
W ramach turniejowych zmagań dzieci
w wieku od 5 do 13 lat uczestniczyły
w zajęciach szkoleniowych obejmujących
naukę podstawowych umiejętności
piłkarskich, które prowadzone były przez
Mariusza Rogosza i Jarosława Olajossego.
Odbyły się również sparringi pomiędzy
poszczególnymi grupami dzieci.
Warto też wspomnieć, że bialscy
najmłodsi piłkarze uczestniczyli w kilku

zmaganiach piłkarskich z grupami
sportowymi z innych gmin, odnosząc
sukcesy. Na turnieju obecni byli również
ich rodzice. Dla uczestników imprezy
– z Białej, Solca, Radostyni i innych
okolicznych miejscowości – przygotowany
został poczęstunek: kiełbaski z grilla,
sałatki, słodkie ciasta, napoje chłodzące,
herbata i kawa. Sponsorem dziecięcego
festynu był Bank Spółdzielczy w Białej.
Uczestników odwiedził między innymi
wikary z bialskiej parafii – o. Maciej
Kostecki, wierny kibic bialskiej Polonii.
Jak zapewnili nas organizatorzy –
w przyszłości planowane są kolejne
imprezy popularyzujące sport wśród
najmłodszych.
R. Nowak

Odpowiedź na
interpelację radnej Kariny Jesień piłkarska w Polonii
Grelich – Deszczka
z czerwca 2015 r.

W

odpowiedzi na interpelację radnej Województwa Opolskiego
Kariny Grelich - Deszczka w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze – Łącznik – Zarząd Województwa Opolskiego poinformował, że z uwagi na ograniczone środki
finansowe jakimi dysponuje, remonty tego typu zwiazane z przebudową
i budową dróg, chodników i ścieżek dla pieszych są możliwe pod warunkiem wsparcia finansowego takiego zadania przez samorząd lokalny,
w tym przypadku zaangazowania finansowego gminy Biała zarówno na
etapie przygotowania dokumentacji jak i późniejszej realizacji. Wnioski
takie gmina zobowiązana jest złożyć do 31.08. każdego roku, które będą
rozpatrywane następnie na Zarządzie Województwa Opolskiego i przyjmowane do realizacji w kolejnych latach.

W

rundzie jesiennej sezonu
2015/2016 nie wystąpi wychowanek bialskiej Polonii,
Franciszek Czerwiński, który podjął
decyzję o dalszej grze w roli bramkarza w Polonii Głubczyce, gdzie
ma większą szansę doskonalenia
umiejętności sportowych.

– Jest to jego wybór, ale jeśliby Franek –
mówi prezes bialskiej Polonii Sławomir
Adamik – chciał wrócić do naszego
zespołu, przyjmiemy go z zadowoleniem.
W nowym sezonie piłkarskim skład
zespołu zasilili obrońca Marek Czerniak,
który przed laty występował jako bialski
napastnik Tomek Piliszowski. W zespole
znajdą się również młodzi zawodnicy:
Kamil Puchała i Salink, byli juniorzy.
Z pracy z piłkarzami Polonii zrezygnował

trener Łukasz Cieślik, który podjął pracę
w Unii Krapkowice. Nowym trenerem
został (we wrześniu) Marek Malewicz.
Zdaniem prezesa klubu Sławomira
Adamika – zarząd liczy, że w nowym
sezonie piłkarskim bialszczanie będą
plasowali się w środkowej części tabeli
lub zajmą nieco wyższe miejsce. Zarząd
i zawodnicy są wdzięczni za pomoc, jaką
na rzecz drużyny świadczą sponsorzy.
Do nich zaliczają się: Bank Spółdzielczy
w Białej, Zamek w Mosznej i inni. Klub
bardzo ceni wsparcie ze strony banku,
zwłaszcza jej prezesa – Franciszka Gąsiora. Zawodników w czasie sportowych
zmagań wspiera grono sympatyków
i kibiców, do których od kilku lat należy
o. Maciej Kostecki – wikary z bialskiej
parafii, który uczestniczy w każdym
meczu z udziałem bialskiej drużyny.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargach
Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004 Nr 207 poz. 2108) burmistrz
białej ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała
I. Oznaczenie nieruchomości: Działki
gruntu 289/127 o pow. 0,0059 ha k. m. 1
położona w Mokrej, obręb Mokra – księga
wieczysta – OP1P/00011200/8
• Cena wywoławcza 2 500,00 zł
• Termin i miejsce przetargu: 9 października
2015 roku (piątek) godz. 900 Urząd Miejski
w Białej pokój nr 5
• Wysokość wadium: 250,00 zł, wpłata
wadium do dnia 5 października 2015 roku
• Za datę wpłaty uważać się będzie datę
wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
II. Oznaczenie nieruchomości: Działki
gruntu 353/2 o pow. 0,1400 ha k. m. 1 położona w Grabinie obręb Grabina – księga wieczysta – OP1P/00036443/4
• Cena wywoławcza 5 500,00 zł
• Termin i miejsce przetargu: 9 października
2015 roku (piątek) godz. 1000 Urząd Miejski
w Białej pokój nr 5
• Wysokość wadium: 550,00 zł, wpłata
wadium do dnia 5 października 2015 roku
• Za datę wpłaty uważać się będzie datę
wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
III Oznaczenie nieruchomości: Działki
gruntu 353/5 o pow. 0,1320 ha k. m. 1 położona w Grabinie obręb Grabina – księga wieczysta – OP1P/00036443/4
• Cena wywoławcza 5 500,00 zł
• Termin i miejsce przetargu: 9 października
2015 roku (piątek) godz. 1100 Urząd Miejski
w Białej pokój nr 5
• Wysokość wadium: 550,00 zł, wpłata
wadium do dnia 5 października 2015 roku
Za datę wpłaty uważać się będzie datę
wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

IV. Oznaczenie nieruchomości: Działki
gruntu 353/3 o pow. 0,1110 ha k. m. 1 położona w Grabinie obręb Grabina – księga wieczysta – OP1P/00036443/4
• Cena wywoławcza 4 500,00 zł
• Termin i miejsce przetargu: 9 października
2015 roku (piątek) godz. 1200 Urząd Miejski
w Białej pokój nr 5
• Wysokość wadium: 450,00 zł, wpłata
wadium do dnia 5 października 2015 roku
• Za datę wpłaty uważać się będzie datę
wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
V. Oznaczenie nieruchomości: Lokal
mieszkalny nr 2 o pow. 75,90 m2 składający
się z: dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni
i łazienki z WC. Wyposażony jest w instalacje: e.e, wodociągową oraz ogrzewanie centralne z sieci.
• Lokal położony jest budynku mieszkalnoużytkowym w Białej ul. Armii Ludowej
8.Wraz z lokalem zostanie zbyty udział
wynoszący 13/100 części w działce oznaczonej
w ewidencji gruntów jako 1266/1 o pow.
0,0297 ha k. m. 20 obręb Biała – księga
wieczysta – OP1P/00054489/6
• Cena wywoławcza 130 000,00 zł
• Termin i miejsce przetargu: 9 października
2015 roku (piątek) godz. 1300 Urząd Miejski
w Białej pokój nr 5
• Wysokość wadium: 13 000,00 zł, wpłata
wadium do dnia 5 października 2015 roku
• Za datę wpłaty uważać się będzie datę
wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 10 oraz internet- strona www.
bip.biala.gmina.pl- zakładka ,,Gospodarka
nieruchomościami, Przetargi”
Dane teleadresowe, pod którymi można
uzyskać szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10 (pokój nr 5) tel.
774388546 w godzinach pracy urzędu.

Wakacyjno-pożarnicze
zdarzenia w Białej
Dokończenie ze str. 1
Miało też miejsce nietypowe zdarzenie:
poproszono strażaków o pomoc w ujęciu
węża, który pojawił się w jednym z budynków mieszkalnych w Brzeźnicy. Poza tym –
kilkukrotnie wzywani byli do usunięcia gniazd
niebezpiecznych owadów: trzmieli i os.
12 sierpnia od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze budynku przy ul. Parkowej
w Białej. Zdarzenie miało miejsce około godz.
21:00. Gaszeniem obiektu zajęło się kilka
jednostek straży pożarnej. Wyrwa powstała
w wyniku uderzenia pioruna miała 9 m kw.
Obecnie trwa montaż nowego dachu.

Na zdjęciu (str. 1) przedstawiamy pożar
budynku mieszkalnego oraz jego stan
po pożarze.
29 sierpnia zawaliła się część rusztowania
(postawionego przy spółdzielczym budynku
mieszkalnym we wschodniej części bialskiego
Rynku). Na szczęście obyło się bez ofiar –
nikt w tym czasie tamtędy nie przechodził.
W okresie wakacji bialska straż pożarna
wyjeżdżała do różnych zdarzeń – jak nigdy
dotychczas – ponad 40 razy. Na zdjęciu prezentujemy leżące na chodniku elementy rusztowania.

Proboszczowi Manfredowi, księdzu Robertowi, ojcu Latusowi,
ministrantom, wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej
Kazimierza Jodłowskiego oraz dzielili z nami żal i smutek, serdeczne
podziękowania i Bóg zapłać składają żona i córki z rodzinami
Serdeczne podziękowania rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom,
znajomym, delegacji i członkom Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Chrzelicach oraz wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
naszej kochanej Mamusi, Babci i Prababci

• 18.07 w Wasiłowicach dokonano kradzieży 150 litrów oleju napędowego
o wartości 702 zł.
• 19.07 w Radostyni sprawca lat 58
dokonał kradzieży energii elektrycznej
na szkodę firmy TAURON Opole.
• 20.07 w Białej skradziono telefon komórkowy o wartości 850 zł.
• 21.07 w Białej sprawca lat 49 wielokrotnie groził pozbawieniem życia
członkom najbliższej rodziny.
• 21.07 29-latek znęcał się fizycznie
i psychicznie nad członkami rodziny.
• 25.07 w Wasiłowicach złodziej
(lat 35) skradł 800 kg pszenicy o wartości 1.500 zł.
• 10.08 na trasie Kolnowice–Kolonia
doszło do spalenia rolniczej prasy
zbierającej oraz ciągnika. Straty wyceniono na 700 tys. zł.
• 12.08 w Białej w wyniku wyładowa-

nia atmosferycznego powstał pożar
w budynku mieszkalnym. Straty wyceniono na 100 tys. zł.
• 18.08 49-letni mieszkaniec Śmicza
uporczywie uchylał od płacenia alimentów na rzecz nieletnich dzieci.
• 20.08 w Śmiczu spłonęła prasa zbierająca do słomy o wartości 500 tys. zł.
• 24.08 mężczyzna lat 49 groził pozbawieniem życia członkom najbliższej rodziny.
• 24.08 w Pogórzu złodziej dokonał
kradzieży portfela z pieniędzmi i dokumentami. Właściciel poniósł straty
w wysokości 3.100 zł.
• 27.08 mieszkaniec Brzeźnicy w wieku
46 lat znęcał się fizycznie i psychicznie
nad członkami najbliższej rodziny.
• 4.09 w Białej wybito szyby w jednym
z lokali użytkowych. Straty wyceniono na 700 zł.

Dary dla szpitala

D

ary pieniężne dla szpitala przekazali: Henryk Hilszer z Józefowa, Johan Pilawa z Mosznej, Wiesława Deberna z Głogówka, Maria Koszyk
z Gostomi, Jadwiga Husak z Prudnika, Marianna Sieradzka z Prudnika
i Franciszek Plisko z Kierpnia.
Za przekazane środki pieniężne serdecznie dziękuje Dyrekcja Szpitala

śp. Czesławy Surmiak
składają pogrążeni w smutku córka z rodziną
Wyrazy szczerego współczucia rodzinie Chałupka z powodu śmierci
pracownicy naszej Spółki
śp. Gabrieli Chałupka
składają Zarząd i pracownicy Spółki Wodociągi i Kanalizacja
Grzegorz Serafin ur. 1979 r. zm. 07.07.2015 r. zam. Łącznik
Paweł Waniek ur. 1944 zm. 23.07.2015 r. zam. Miłowice
Kazimierz Jodłowski ur. 1950 r. zm. 24.07.2015 r. zam. Chrzelice
Janusz Goreczka ur. 1972 r. zm. 27.07.2015 r. zam. Krobusz
Włodzimierz Mysior ur. 1944 r. zm. 01.08.2015 r. zam. Mokra
Zygfryd Miczke ur. 1941 r. zm. 11.08.2015 r. zam. Józefów
Jan Szokal ur. 1953 r. zm. 11.08.2015 r. zam. Kolnowice-Kokot
Małgorzata Spyra ur. 1931 r. zm. 12.08.2015 r. zam. Pogórze
Adrian Kruża ur. 1982 r. zm. 13.08.2015 r. zam. Pogórze
Józef Rudny ur. 1939 r. zm. 15.08.2015 r. zam. Kolnowice
Maria Pientka ur. 1938 r. zm. 18.08.2015 r. zam. Górka Prudnicka
Henryk Maksara ur. 1933 r. zm. 20.08.2015 r. zam. Śmicz
Amelie Grelik ur. 1921 r. zm. 20.08.2015 r. zam. Grabina DPS
Jadwiga Spyra ur. 1926 r. zm. 25.08.2015 r. zam. Brzeźnica
Ewald Suchy ur. 1935 r. zm. 28.08.2015 r. zam. Śmicz
Jan Urbanek ur. 1933 r. zm. 29.08.2015 r. zam. Solec
Małgorzata Honczia ur. 1938 r. zm. 01.09.2015 r. zam. Krobusz
Józefa Miałczygrosz ur. 1946 r. zm. 02.09.2015 r. zam. Miłowice
Tadeusz Wiktorzewski ur. 1936 r. zm. 03.09.2015 r. zam. ost. Biała
Jan Kusber ur. 1925 r. zm. 03.09.2015 r. zam. Ligota Bialska
Anna Brinsa ur. 1934 r. zm. 07.09.2015 r. zam. Smicz
Gabriela Chałupka ur. 1960 r. zm. 10.09.2015 r. zam. Biała
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Biała, ul. Opolska 18/1
REJESTRACJA tel. 691 785 050
USŁUGI
REHABILITACYJNE

Wynajem namiotów
- namiot 4 x 8 i 6 x 12
- stoły biesiadne
- rollbar

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864
77 437 54 12

- 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

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:

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

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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ŁĄCZNIK

Najpiękniejsze korony
W
czasie tegorocznych dożynek gminnych w Solcu
– 30 sierpnia – w korowodzie dożynkowym
zaprezentowano osiem koron żniwnych. Do
ich oceny powołana została czteroosobowa komisja pod
przewodnictwem Gabrieli Prokopowicz. W kategorii
kłosowej wyróżnienia przyznano koronom z Solca,
Kolnowic, Ligoty Bialskiej i Nowej Wsi Prudnickiej. Za
najpiękniejszą koronę komisja uznała tę zaprezentowaną
przez panie z Łącznika. Drugie miejsce przypadło koronie
z Krobusza, a trzecie – z Olbrachcic. Zdobywcy trzech
pierwszych miejsc otrzymali z rąk burmistrza Edwarda
Plicki pamiątkowe puchary, a wszystkie ekipy, które
wykonały żniwne ozdoby – talony o wartości 500 zł.
Komisja przyznała również pierwsze miejsce w kategorii
pracy plastycznej – za pracę wykonaną przez panie z Grabiny, przedstawiającą Matkę Boską ubraną w ozdobny
płaszcz z ziaren zboża. Korona z Łącznika wzięła udział
(6 września) w dożynkach wojewódzkich w Byczynie,
na których osiągnęła sukces, zajmując trzecie miejsce.
R. Nowak

Laureaci konkursu koron żniwnych z burmistrzem

