
5 grudnia w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej 
zorganizowane zostało spotkanie z Mikołajem. Dwie 
gwiazdeczki w zielonych strojach ze Studia Zabaw „Ty-

grysek” z Prudnika zabawiały dzieci kilkudziesięciominutową 
wspólną zabawą, na którą złożyły się tańce, opowiastki, gry 
i zabawy sprawnościowe. 

Podobnie jak w latach minionych tegoroczny kiermasz 
świąteczny odbył się w niedzielę (6 grudnia) w sali gim-
nastycznej bialskiego gimnazjum. W sali tradycyjnie 

ustawiono stylowe stoiska handlowe, na których uczestnicy 
imprezy mogli podziwiać i nabywać rozmaite stroiki świą-
teczne, słodkie świąteczne wypieki, kulinarne pyszności...

Kiermasz świątecznyMikołaj w GCK

ciąg dalszy na str. 11 ciąg dalszy na str. 11
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Sprawa zakupu nowego pojazdu 
bojowego dla OSP w Chrzeli-
cach, w miejsce wyeksploato-

wanego starego samochodu strażac-
kiego była rozpatrywana kilkakrotnie 
jeszcze w 2014 roku.

 W czerwcu ub.r. na spotkaniu z chrzelic-
kimi strażakami z problemem tym zapo-
znał się ówczesny burmistrz Arnold Hin-
dera. Po wyborze na burmistrza Edwarda 
Plicko 2015 r. przewodniczący Robert Roden 
ponowił wcześniejszy wniosek wskazując 
na potrzebę nabycia nowego pojazdu dla 
chrzelickiej OSP. W sierpniu 2015 r. burmistrz 
Edward Plicko oświadczył, że nie wyraża 
zgody na zakup używanego już pojazdu 
i zaproponował strażakom znalezienie źródła 
dofinansowania do zakupu nowego nabytku. 
Kiedy strażacy wskazali na możliwości dofi-
nansowania zakupu pojazdu burmistrz nie 
wraził zgody na takie rozwiązanie. Po sesji 
Rady Miejskiej we wrześniu 2015 r. napi-
sałem kolejny wniosek o dofinansowanie 
zakupu wozu bojowego dla Chrzelic.
 Poniżej przedstawiamy odpowiedź nega-
tywną burmistrza w tej sprawie.
Pismo Burmistrza Edwarda Plicko
Dotyczy: wniosku do budżetu gminy 

Biała na 2016 rok.
 W związku z Pańskim wnioskiem o ujęcie 
w planie budżetu gminy Biała na 2016 rok środ-
ków na zakup średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego z wykorzystaniem środków 
z Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 
2014–2020 na zadanie VI â Zapobieganie poża-
rom w działaniu 4.2 System wczesnego reago-
wania i  ratownictwa, w którym proponuje 
się wytypowanie w gminach jednostek OSP 
do zakupu w/w samochodu z dofinansowa-
niem 70% środków zewnętrznych, 30% wkład 
własny gminy, informuję że gmina Biała nie 
jest w stanie zabezpieczyć w budżecie na 2016 
rok wymaganych środków finansowych.
 W związku z powyższym nie będziemy 
wnioskować do zarządu oddziału powiato-
wego o wytypowanie jednostki OSP Chrze-
lice do zakupu samochodu pożarniczego.
 Na posiedzeniu komisji wspólnych Rady 
burmistrz poinformował, że jednym z kryte-
riów tego zakupu jest 2.000 wyjazdów do akcji 
i  stwierdziłem, że kryterium to nie polega 
na prawdzie, wobec czego zwróciłem się 
z kolejnym – mówi przewodniczący Robert 
Roden – zapytaniem w przedmiotowej sprawie.
Zapytanie radnego Roberta Rodena

Sesja Rady Miejskiej w Białej nr XI 
z dnia 25.11.2015

 Proszę o udzielenie informacji, odpowie-
dzi na poniższe zapytania:
 Dlaczego pan Burmistrz na posiedze-
niu komisji stałych rady miejskiej w dniu 
23.11.2015 w Gminnym Centrum Kultury 
w  Białej na zadane przeze mnie pytanie: 
dlaczego odrzucono kolejne wnioski OSP 
Chrzelice i wnioski radnego i nie podjęto 
próby pozyskania nowego wozu strażac-
kiego w ogłoszonym we wrześniu naborze 
przez Oddział Wojewódzki Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej województwa opolskiego z  dofi-
nansowaniem zewnętrznym 70%, własnym 
30%, udzielił kłamliwej odpowiedzi o braku 
jakichkolwiek szans na pozyskanie samo-
chodu strażackiego ze względu na kryte-
rium ilości wyjazdów do akcji danej jed-
nostki, która w przeciągu trzech ostatnich 

lat miała wynosić 2000 wyjazdów. I  taką 
ilość wyjazdów ma tylko Głogówek.
 Kiedy i w jaki sposób pan Burmistrz zamie-
rza rozwiązać sprawę wycofanego z akcji ratow-
niczych samochodu strażackiego jednostki 
OSP Chrzelice i przychylić się do wniosków 
radnego i  jednostki OSP Chrzelice o zakup 
sprawnego samochodu strażackiego. W jaki 
sposób zostanie przywrócone bezpieczeń-
stwo mieszkańców gminy Biała w obszarze 
najdalej oddalonym od powiatowej jednostki 
straży pożarnej i miasta Białej, gdzie zlokali-
zowane są jednostki przynależne do KSRG.

Uzasadnienie zapytania.
 Twierdzę, że zostałem okłamany w obec-
ności wszystkich radnych i  pracowników 
urzędu ponieważ 2000 wyjazdów stanowi 2 
wyjazdy dziennie w ciągu 3 lat. Żadna jed-
nostka w powiecie nie wyjeżdżała do akcji 
tyle razy. Kryteria merytoryczne szczegółowe 
są znane i dostępne w Internecie, są 3 podsta-
wowe i 11 punktowanych, gdzie jednostka OSP 
Chrzelice w wielu miała szansę uzyskać naj-
wyższą punktację min. potencjalnych moż-
liwości jednostki, przynależności do KSRG, 
jest również kryterium liczby mieszkańców 
na terenie działania jednostki ratowniczej 
przypadająca na jeden samochód ratowniczy 
nie starszy niż 10 lat, gdzie w gminie Biała jest 
jeden taki samochód. Uważam, że brak starań 
o pozyskanie samochodu strażackiego do jed-
nej z dwóch jednostek w gminie przynależnej 
do KSRG, jest igraniem z bezpieczeństwem 
mieszkańców gminy Biała oraz innych oby-
wateli przejeżdżających przez naszą gminę.
Na sesji Rady Miejskiej 25.11. R. Roden pono-
wił wniosek w sprawie zakupu wozu strażac-
kiego dla OSP Chrzelice. Poniżej jego treść.

Wniosek radnego
Sesja Rady Miejskiej w Białej nr XI 

z dnia 25.11.2015
 Ponawiam wniosek złożony na III sesji 
Rady Miejskiej w Białej z dnia 18.12.2014 
o zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP 
w Chrzelicach w miejsce wyeksploatowanego 
samochodu, na dziś wycofanego z użytkowa-
nia jako wóz ratowniczy. Wozu strażackiego, 
którego zakup gwarantowałby długą eksplo-
atację bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
remontów, wozu który powinien być nie star-
szy niż 10 lat lub nowy ponieważ uważam 
że nie stać Gminy Biała na zakup kolejnego 
egzemplarza zabytkowego samochodu stra-
żackiego. Źródłem finansowania mogły by być 
środki finansowe wskazane w projekcie WPF 
na posiedzeniach komisji w dniu 24.IX.2015 
na generalny remont dróg Lipowej i Tysiąc-
lecia w kwocie łącznej 2 miliony zł a wyco-
fane przez Burmistrza po dogłębnym zba-
daniu ich stanu (z nadające się do remontu 
na stan dobry nie wymagający remontu) 
poprzez zmianę projektu uchwały na X sesji 
w dniu 29.09.2015, które nie stanowiły pro-
blemu związanego ze zwiększeniem zadłu-
żenia gminy, zachowywały wskaźnik zadłu-
żenia na dopuszczalnym poziomie.

Uzasadnienie:
 Jednostka OSP w Chrzelicach jest jedną 
z dwóch należących do Krajowego Systemu 
Ratownictwa. Jej lokalizacja jest najbliższa 
największemu kompleksowi leśnemu gminy.
Na jej wyposażeniu jest wóz strażacki z 1971 
roku – 44 letni. Jest zgłoszony do PSP jako wóz 
nie mogący brać udziału w akcjach ratow-
niczych. Ponownie proszę o potraktowanie 
tego wniosku jako priorytetowego dla bez-
pieczeństwa ludności Gminy Biała.

25 listopada w sali Gminnego 
Centrum Kultury odbyła się 
jedenasta w tej kadencji se-

sja Rady Miejskiej w Białej. 

 Na początku sesji sekretarzowi 
Urzędu Miejskiego Grażynie Biały 
przewodniczący Rady Robert Roden 
i wiceburmistrz Dagmara Duchnowska 
wręczyli list gratulacyjny i  wiązankę 
kwiatów za nadany jej przez Prezydenta 
RP „Medal Złoty za długoletnią służbę” 
w ogniwach samorządowych.

Radni wysłuchali informacji:
Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku 
w  zakresie promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej,
–  o stopniu zaspokajania potrzeb w zakresie 

kultury, sportu, turystyki i rekreacji,
–  o  stanie bezpieczeństwa na terenie 

miasta i gminy,
–  o stanie ochrony p.poż.
Podjęte zostały uchwały w sprawach:
uchwalenia planu zagospodarowania 

wsi Pogórze,
–  ustalenia podatku od środków trans-

portowych oraz zwolnień od tego 
podatku,

–  ustalenia wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej. Wynosić będzie ona:

 •  od osób dokonujących sprzedaży 
produktów pochodzących z własnego 
gospodarstwa lub działki – 5 zł,

 •  od osób dokonujących sprzedaży 
towaru z  samochodu ciężarowe-
go/26 zł,

 •  od innych osób niż wymienione 
w pkt. 1 i 2/20 zł.

–  zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
–  zmian uchwały w  sprawie pomocy 

finansowej Powiatowi Prudnickie-
mu na realizację przebudowy drogi 
powiatowej Dobroszewice – Józefów

–  zmianie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej gminy,

–  uchwalenia rocznego programu współ-
pracy Gminy Biała z  organizacjami 
pozarządowymi.

(n)

Potrzebny pojazd dla chrzelickich strażakówListopadowa sesja Rady

Mikołaj w przedszkolu
7 grudnia bialskie przedszkole odwiedził św. Mikołaj. Spotkały się z nim 

dzieci z wszystkich grup wiekowych. Mikołaj wręczył dzieciom paczki 
przygotowane przez Radę Rodziców.

 Dzieci cieszyły się z otrzymanych prezentów i były pod wielkim wraże-
niem tej niecodziennej wizyty.

27 października w godzinach 
popołudniowych w  Sali 
Gminnego Centrum Kul-

tury w Białej zorganizowane zostało 
spotkanie  Andrzejkowe dla dzieci. 

 Zabawy z dziećmi prowadziła Grupa Arty-
styczna BEST z Krakowa. Na ich repertuar 
złożyły się piosenki, tańce, quizy i pokazy 
czarów dla dzieci. Bawiły się one beztrosko 
i wesoło przez ponad trzy godziny. Na spotka-
nie GCK przygotował poczęstunek dla uczest-
ników – słodkie rogaliki i napoje chłodzące. 
Było gwarnie i wesoło. Wystrój Sali specjal-
nie na tę okazję przygotowały instruktorki 
Dominika Rak i Agnieszka Zuziak.
 W  godzinach wieczornych GCK 
zorganizował Andrzejki dla dorosłych.  

Na tę okazję zaproszono do prowadzenia 
wspólnej zabawy DJ Case z Nysy. Przybyło 
ok. 60 osób, chętnych do zabawy we 
wspólnym gronie. Dla uczestników zabawy 
przygotowano herbatę i kawę. Przez kilka 
godzin bawiono się wesoło i  radośnie.
 W niedzielne popołudnie w sali wido-
wiskowej Urzędu Miejskiego w  Białej 
odbył się pokaz trzyaktowej sztuki „Sepa-
racja” - farsy, której autorem jest Mariusz 
Marczyk. Wykonawcami byli: Joanna 
Anna Lenczewska i  Patryk Mariusz 
Marczyk, aktorzy występujący w  Sce-
nie „RODE” Kraków -Tarnów. Szkoda, 
że na obejrzenie spektaklu  przybyło 
niewielu widzów, bo zaprezentowana 
sztuka warta była, aby ją zobaczyć.

R. Nowak  

W andrzejkowym nastroju
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Frieden auf Erden  Pokój na ziemi
pokołzanie drugiemu czowiekowi 
miłości, a już ten na Boże Narodzenie 
jest jakby most przerzucony bez 
wielkoł rzeka samotności. Przecał 
chtoś ło nołs pamiałtoł, wez se czas 
by nom coś kupić, jest nom bardzo 
bliski. Wtedy nie soł my już sami, 
to bondźmy wdziynczni za każdy 
dar łod Dzieciontka. Możno dołoży 
jeszcze ździebko zdrowia do tygo, 
szcześcia i pogody ducha, co wom 
drodzy czytelnicy w  ty nołpiyk-
niejszy świałta i  na Nowy Roku 
2016. z całego serca życza.

wrogóma. Jyno to dziecio se liczyło 
i wojna se dlo nich w tyj momencie 
skończyła.
 Młody Józef Möler – niemiecki 
wojołk – nigdy nie mógł zapomnieć 
to dziecio, co mu tak richtich 
uratowało życie. Nadaremnie 
go dugie lata łowioł, ale w kożdy 
Weinachten łodwiedzoł kościół 
i  stajenka i  jak tak siedzioł som 
i kukoł na boże Dzieciątko, to czuł 
iż wiałcyj na Boży Narodzenie nie 
potrzebuje.
 A co my potrzebujemy na Boże 
Narodzenie i młodsi od nołs co wojny 
nie pamiantajoł. Ponbóczek noł 
doł pokój w Europie już 70 lołt, ten 
Frieden auf Erden. Jest to wielki dar 

od Dzieciontka Bożego, możymy 
przeżyć ta wielkoł noc w spokoju, 
na chtóroł czowiek czeka, tyskni, 
bo jest to wieczór w który łomiemy 
se łopłatkał, życzymy wszyskim 
co nołlepszy. W Betlejemska noc, 
w  ktorej słowo ciałem sie stało 
i mieszkało miedzy nami. Wszystko 
to możemy jyno odczuć jak pokój 
jest na Ziemii i w nas samych.
 Możno prezenty co dostaniemy 
łod bliskich pod choinka nom 
sie nierołz nie baną podobały, 
abo pasowały, ale to przecał nie 
ło to chodzi. Podarunek to jest 

Pod takim tytułem niemiecki 
wojołk Josef Schröder napisał 
swoje spomnienia, chtory 

przeżył w wilijoł 1944 roku. Bardzo 
rzadko ty słowa miały takie wielkie 
znaczenie i takoł wielkoł tyschnota, 
jak wtedy w Decembra 1944 roku 
w  łostatnie Boże Narodzenie II 
wojny światowej. Dało to ludziom 
wtedy trochał nadziejy, iż ten 
pokój entlich przydzie. Ale w ten 
dzień, w ta wilijoł jeszcze ludzie 
umierali tysioncoma, przeżywali 
nienawiść, strach i rozpacz.
 Jednak boły miejsca na ty j 
łokrótnyj wojnie, jakby stoła 
na ździebko w miejscu, dozwoliła 
na małe gesty radości, pocieszenia 
i  zgody. Bóło to na belgijskiej 
granicy. Amerykanie ta jednostka 
Józefa Schrodera łokronżyli i nie 
bóło szansy coby se przebiyli bez 
tyn kocioł. Wiedzieli iż mogo nie 
przeżyć drugiego dnia, to skryli 
sie w  piwnicy łopuszczonego 
domu i chcieli w nocy po ćmołku 
spróbować se ratować. Ale już 
w połojdnie amerykanie wezli całoł 
wieś. W chałupie boło słyszeć kroki 

Kolędy – informacja

Monika Kuszyńska pochodzi z Łodzi i jest polską piosenkarką i autorką tekstów. W latach 
2000–2010 była wokalistką zespołu Varius Manx. Jej karierę w zespole przerwał wypadek 
samochodowy z 2006 roku, w wyniku którego porusza się na wózku inwalidzkim. W roku 

2012 wydała płytę Ocalona, zaś w roku 2015 światło dzienne ujrzał jej singiel „In the Name of 
Love/Obudź się i żyj”, zapowiadający drugi album studyjny piosenkarki. Reprezentowała Polskę 
podczas 60. Konkursu Piosenki Eurowizji. Koncert kolęd odbędzie się 3.01.2016 r.

W sklepie Marka Kasicza w Po-
górzu dostępna jest książka 
„Przejście do historii. Artykuły 

Eryka Murlowskiego o dziejach Chrze-
lic, Łącznika, Pogórza i nie tylko”. 
 Publikacja stanowi artykuły zebrane 
wybitnego chrzeliczanina o  tematyce 
lokalno-historycznej – które wcześniej 
ukazywały się m.in. w  „Panoramie 

Bialskiej”, „Tygodniku Prudnickim” 
i „Ziemi Prudnickiej”. 
 Książkę wzbogaca najobszerniejsza jak 
dotąd bibliografia Eryka Murlowskiego 
(z  literaturą podmiotu i przedmiotu), 
a także zdjęcia, wspomnienia i cytaty.

Bartosz Sadliński
wydawca i redaktor książki

Książka Eryka Murlowskiego

Wielkie dyktando języka niemieckiego
19 października odbył się „dzień roboczy” 
naszego dyktanda, organizowanego już po raz 
szósty przez Publiczne Gimnazjum w Walcach 
i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Niemieckiego. Do dyktanda zgłoszonych 
zostało 184 uczniów, którzy pisali w trzech 
różnych kategoriach, trzy różne teksty dopa-
sowane stopniem trudności do etapu edu-
kacyjnego.  Szkoły podstawowe reprezento-
wało 18 szkół i 59 uczniów pisało w tej kate-
gorii, gimnazja reprezentowały 24 szkoły i 86 
uczniów oraz 39 uczniów z 8 szkół średnich. 
W poniedziałek 16 listopada 2015 roku odbyła 
się gala wieńcząca VI edycję dyktanda, na 
którą przybyli zaproszeni laureaci, ich dyrek-
torzy, rodzice, nauczyciele oraz przedstawi-
ciele instytucji wspierających przedsięwzię-
cie jako patronaty honorowe oraz spon-

sorzy, dzięki którym można było zakupić 
wspaniałe nagrody, które zostały przyznane 
pierwszym pięciu miejscom w każdej kate-
gorii wiekowej. Każde podsumowanie dyk-
tanda, to ogromne emocje i przeżycie dla 
laureatów, którzy do samego końca nie znali 
swoich wyników. Rozdanie nagród było bar-
dzo uroczyste. Nagrodę otrzymała również 
uczennica klasy II naszego Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego Łączniku Joanna Lis-
son. Joanna zajęła zaszczytne 5 miejsce w 
kategorii Gimnazja ( na 86 uczniów). Uczen-
nicę przygotowała pani Dorota Haberecht. 
Joannie życzymy dalszych sukcesów. Po uro-
czystości wręczenia nagród była chwila dla 
fotoreporterów, wywiady oraz poczęstunek, 
przy którym można było podzielić się spo-
strzeżeniami i wrażeniami konkursowymi.

dot. plakatu na str. 1

i  za trochał byli już w  pywnicy. 
Z  rałkoma do góry wykludziyli 
wojołków do góry i  ustawiyli 
na dworku pod ściano. Józef sły-
szał jak gywery za nim trzaskały. 
Za trochał banie po mnie –myśloł 
i wtyj na dwórku chtoś wrzeszczy 
– „stop fajering” i zani se spamiał-
toł, jakiś Ami kludzi go bez wieś 
do piwnicy wielkiej chałpy i  tał 
leżała na słomie kobieta, co przy-
ciskała do siebie nowo narodzone 
dziecio. W łoczach se wojołkowi 
zaczło mienić, bo wyglondało 
to jakby łobrołz z biblii. Za tro-
chał se łopamiałtoł, bo to dziecio 
łokropnie beczało. Wtedy Józef 
spokopił, po co ten Amerikon go 

tał zakludził, kobieta nie umiała 
englisz i nie rozumiał jy, a chcioł 
i  pomóc. Dziepiero mody Józef 
przetumaczoł, iż nie moł mleka 
w  piersi, a  dziecio moł trzy dni 
i  nic jeszcze nie piło, czyby nie 
mogli jej pomóc, bardzo prosiła. 
I tak Niemiec z Amerykańcał szli 
łod chałupy do chałupy, aż znołdli 
w jednyj chlewie krowa. Jak mogli, 
tak joł wydojiyli i w menażce nieśli 
to mleko jakby nołwiałkszy skarb 
do tyj pywnicy. Jak tał stołli kole 
tego dziecka, a łono piyło i kukało 
na nich, przestali automatisz być 
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W  Noc Narodzenia Jezusa 
Chrystusa Aniołowie zwia-
stowali „radość wielką, 

która będzie udziałem wszystkiego 
ludu”. Potwierdzeniem tej obietnicy 
jest fakt, że Bóg objawił narodze-
nie Swego Syna również poganom 
na Wschodzie – przez gwiazdę.

 Czy ukazanie tej gwiazdy jest faktem 
stwierdzonym przez naukę? Otóż tak. 
Gwiazda, którą ujrzeli mędrcy, to szcze-
gólna konstelacja dwóch planet – Jowisza 
i Saturna w znaku Ryby. Te dwie planety 
tak się ustawiły, że z Ziemi były widziane 
jakby jedna gwiazda. Takie konstelacje 
występują bardzo rzadko: ostatnie dwie 
w  latach 1682 i 1940, a w przyszłości 
nastąpi to w  roku 2258. Jowisz był 
u wszystkich ludów uważany za gwiazdę 
królewską, a Saturn za gwiazdę Izraela. 
Dlatego spotkanie tych dwóch planet 
było uważane za znak, że narodził się 
nowy Król żydowski, i to taki, któremu 
pokłon oddawać będą wszystkie narody. 
W  Święto Narodzenia i  Objawienia 
pamiętamy zawsze o  dziele misji ze-
wnętrznej, której celem jest zanieść 
radosną wieść o narodzeniu Chrystusa 
Króla do wszystkich narodów, żeby i tam 
wielu, uwierzywszy, oddało mu pokłon.

 Jest rzeczą oczywistą, że szatan 
starał się udaremnić łaskawą i zbawczą 
wolę Boga, gdyż wiedział, że „Syn Boży 
na to się objawił, aby zniweczyć dzieła 
diabelskie”. Jego narzędziem miał być 
Herod, a w końcu ci, którzy ukrzyżo-
wali Jezusa. Bóg zawsze udaremniał złą 
wolę i  radę szatana, aż wreszcie Jezus 
został zabity. Ale właśnie przez śmierć 
i zmartwychwstanie Jezus Chrystus nas 
„wybawił, odkupił i pozyskał od grzechu, 
śmierci i spod władzy szatana”. Szatan 

jednak nie został zgładzony i  dlatego 
działa jeszcze, prowadzi walkę ukrytą 
i podstępną, dlatego nie dziw się temu 
co dzisiaj się dzieje. Przeciwdziała on 
też pracy misyjnej, stąd prześladowania 
Chrześcijan! Stara się również i Tobie 
przeszkodzić w znalezieniu Chrystusa. 
Pasterzy doprowadził do żłóbka śpiew 
Aniołów, Mędrców ze Wschodu dopro-
wadziła do Jezusa Gwiazda. A  Ciebie 
może doprowadzić Słowo Boże. Chodź 
w światłości tego Słowa!

 Słowo doprowadziło Maryję do od-
powiedzi: „Duch Święty zstąpi na Ciebie 
i moc Najwyższego zacieni Cię”. To znaczy, 
że Słowo Boże będzie działać w Maryi. 
„Moc Najwyższego” to jest właśnie Słowo 
Boże, które działa od stworzenia świata: 
On rzekł – i stało się. On rozkazał – i stało 
się. Nad wszystkim unosił się duch Boży. 
„A gdy Bóg rzekł: niech się stanie (…) 
stało się”. To co się stało pod sercem Maryi 
było Dziełem Stworzenia. Bóg rzekł” moc 
Najwyższego zacieni Cię”. Jezus Chrystus 
jest pierwiastkiem nowego stworzenia. 
Tak będzie też i ze zmartwychwstaniem: 
Bóg rzeknie i stanie się. A jeżeli Apostoł 
mówi, że światy ukształtowane słowem 
Boga, to wiemy, że tym Słowem Bóg 
stworzy też nową ziemię i nowe niebo.

Grom, błyskawica!
Stań się, stało;

Matką dziewica,
Bóg ciało!

(Adam Mickiewicz)
 Życzę Błogosławionych, czyli szczę-
śliwych Świąt Bożego Narodzenia 
w kościołach parafialnych i w domach 
rodzinnych wszystkim sympatykom 
i czytelnikom „Panoramy Bialskiej”.

Ksiądz Franciszek z Gostomi

W imieniu radnych Rady Miejskiej
wszystkim mieszkańcom

Miasta i Gminy Biała życzenia radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia, wiele zadowolenia, sukcesów 

i optymizmu w Nowym 2016 Roku
składa Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Roden

Pogodnych, zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności, 
zadowolenia i radości
w Nowym 2016 Roku

życzy
Burmistrz

Edward Plicko

Niech Święta Bożego Narodzenia 
wypełnią się radością i zadowoleniem,
a Nowy 2016 Rok przyniesie spełnienie 

zamierzeń i marzeń
- tego życzy Czytelnikom 

i Mieszkańcom Gminy

Redakcja
„Panoramy Bialskiej” 

Choinka
na Rynku

Sukces Mateusza i Michała

21 października 2015 r. w sali 
koncertowej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II Stop-

nia im. Fryderyka Chopina w Opolu 
odbyła się wojewódzka uroczystość 
wręczenia dyplomów stypendystom 
Ministra Edukacji Narodowej i Pre-
zesa Rady Ministrów. 

 Ryszard Wilczyński - Wojewoda 
Opolski oraz Halina Bilik - Opolski 
Kurator Oświaty wręczyli dyplomy 
100 wyróżnionym stypendystom z 
naszego województwa. Zespół Szkół 

w Chróścinie reprezentowało dwóch 
uczniów, już po raz drugi Mateusz 
Woźniak  uczeń klasy III liceum 
oraz Michał Schmolke uczeń klasy 
III technikum. W uroczystości 
uczestniczyli ponadto przedstawiciele 
władz samorządowych, kościelnych, 
organów prowadzących szkoły, dy-
rektorzy szkół, nauczyciele, rodzice. 
Serdecznie gratulujemy naszym naj-
lepszym uczniom, życzymy dalszych 
sukcesów edukacyjnych i osobistych 
oraz mamy nadzieję, że ta nagroda 
będzie motywacją do dalszej pracy.

Tradycyjnie już w grudniu bial-
ski Rynek przywdziewa świą-
teczny wystrój. W tym roku po 

raz pierwszy w centrum miasta sta-
nęła kilkumetrowa sztuczna choinka. 
Na zdjęciach przedstawiamy prace 
przy jej montażu oraz wygląd ozdoby 
w pełnej okazałości po zmroku.

Znak został nam dany
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2 grudnia 2015 r. w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego w Białej odbyło 
się spotkanie par małżeńskich, które 

obchodziły jubileusze pięćdziesięciolecia 
zawarcia związku małżeńskiego. Byli to: 
z Białej – Rita i Adam Czerscy, Maria 
i Joachim Solloch, Brygida i Józef Głąbica, 
Jadwiga i Józef Wójtowiec, Zofia i Helmut 
Jasik, Irena i Piotr Zieleźny, Helena i Jan 
Niewieńć, z  Brzeźnicy – Małgorzata 
i Piotr Kops, z Czartowic – Łucja i Józef 
Weniger, z Grabiny – Stefania i Franciszek 
Kwoczek, Kunegunda i Józef Chowaniec, 

z Górki Prudnickiej – Margarete i Hubert 
Neukirch, z Kolnowic – Anna i Mieczy-
sław Wróblewscy, z Krobusza – Łucja 
i Eryk Bieniek, z Łącznika – Małgorzata 
i Paweł Neukirch Irena i Jerzy Robota, 
z Mokrej – Brygida i Ernest Chowaniec, 
z Ogiernicza – Krystyna i Helmut Batel, 
z Pogórza – Irmgarda i Ewald Siano, Gizela 
i Gerhard Helfaier, Maria i Adolf Hoppe, 
Adelajda i Alfred Siano,  z Prężyny – Rita 
i Alfons Gebel, z Rostkowic – Brygida 
i Emil Schirmeisen, z Radostyni – Elż-
bieta i Józef Kusber, ze Śmicza – Erika 

i Ewald Muller  oraz z Wilkowa – Róża 
i Wilibald Wybraniec.
 Z  przyczyn losowych i  innych nie 
wszyscy mogli wziąć udział w  jubile-
uszowym spotkaniu.
 Na początku zebranych powitała 
Leokadia Schneider – kierownik bial-
skiego USC. Życzenia jubilatom złożyli 
również bialski burmistrz Edward Plicko 
i  przewodniczący Rady Miejskiej – 
Robert Roden. Jubilatom wręczone 
zostały odznaki „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” nadane przez Prezydenta 

RP. Wzniesiono symboliczny toast za 
pomyślność par małżeńskich obcho-
dzących jubileusze. W  czasie trwania 
spotkania z programem artystycznym 
wystąpili członkowie młodszej grupy 
Studia Piosenki działającego przy 
bialskim Gminnym Centrum Kultury 
prowadzonej przez instruktorkę Iwonę 
Preusner. Spotkanie upłynęło w  pod-
niosłym nastroju i  stanowiło okazję 
do wspólnych wspomnień i  rozmów 
towarzyskich. 

R. Nowak
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Spotkanie w rocznicę śmierci 
pisarza Harry’ego Thürka

21 listopada nad ranem tance-
rze grup Little i Gold Stars 
wyruszyli do Krakowa zmie-

rzyć się z najlepszymi zespołami 
cheerleaders z całej Polski w pre-
stiżowym turnieju Grand Prix Polski 
Cheerleaders Kraków. 

 Cóż to był za dzień! Do Krakowa 
przyjechało ponad 500 tancerzy z całego 
kraju, wszyscy ambitni, głodni zwycięstwa. 
Już od 9:00 parkiet palił się pod stopami 
najpierw najmłodszych reprezentantów, 
później juniorów. Nie było łatwo, ale obie 
nasze grupy przeszły dzielnie eliminacje 
i awansowały do finału, w którym późnym 
popołudniem wywalczyły srebrne medale. 

Wspaniałą atmosferę zapewnili również 
organizatorzy turnieju, którzy zadbali 
o każdy szczegół i pozwolili nam czuć się 
jak w domu. Grupa Little Stars wystąpiła 
składzie: Markus Gonsior, Oliwia Porem-
ba, Julia Kaczmarczyk, Milena Apostel, 
Agnieszka Walczyk, Nadia Szczepańska, 
Eliza Podgórni, Alicja Czereba, Natalia 
Jankowska i Oliwia Porębska. Zespół Gold 
Stars reprezentowały tym razem: Wiktoria 
Batel, Karolina Dapa, Katarzyna Bożek, 
Dominika i Patrycja Zelasko i Wiktoria 
Horbacz. Cieszymy się z sukcesu i już 
pracujemy nad nowym programem, 
bo Mistrzostwa Polski zbliżają się wielkimi 
krokami.                            A. Hindera

Nasze „sreberka”

Po raz pierwszy (przynajmniej jeśli 
chodzi o ostatnie lata) w Białej 
wystawiona będzie żywa szopka 

bożonarodzeniowa

 Inicjatorem jej postawienia jest neo-
prezbiter, kamilianin o. Waldemar 
Wołowski, który w bialskiej parafii pełni 
kapłańską posługę od lipca.
- Gdy przyszedłem do parafii, to powie-
dziano mi, że byłoby fajnie, gdyby była 
żywa szopka. Powiedziałem, że chętnie, 
ale musicie mi w  tym pomóc – mówi 

o początkach inicjatywy o. Waldemar.
 Ostateczna decyzja o budowie zapadła 
we wrześniu, a prace ruszyły wraz począt-
kiem grudnia. Zwierzęta mają być wypo-
życzone, planowane są m.in.: osioł, kucyk, 
cielak, barany, kozy, króliki, czy ptactwo. 
Możliwe, że wystąpi również Trzej Kró-
lowie. Dopełnieniem atmosfery szopki, 
udostępnionej wiernym po Pasterce, ma 
być ognisko oraz poczęstunek.
 Szopka znajduje się obok kościoła 
parafialnego.

Andrzej Dereń

Żywa szopka

W dziesiątą rocznicę śmierci 
Harry’ego Thürka, pisarza 
niemieckiego urodzonego 

8 marca 1927 r. w Białej (Zülz,) w sali 
Gminnego Centrum Kultury w Bia-
łej odbyło się spotkanie poświęcone 
jego życiu i twórczości. 
 Pisarz w 1934 r. przeprowadził się z rodzi-
cami do Prudnika, gdzie kontynuował naukę 
w szkołach. W 1944 r. powołany został do 
Wermachtu i brał udział w walkach w Utre-
chcie, Istenburgu i pod Kaliszem. W 1945 r. 
wraz z dwoma przyjaciółmi uciekał przed 
Armią Czerwoną przez sudeckie lasy i wio-
sną 1945 r. dotarł do Prudnika. Jego rodzina 
została wysiedlona, on sam miał pozostać 
w Polsce jako przymusowy robotnik. Kilka 
miesięcy później uciekł do Niemiec. Dotarł 
do Weimaru, wierząc, że socjalizm będzie 
lekarstwem na ideologię nazizmu. W latach 
pięćdziesiątych był reporterem wojennym 
w Wietnamie, Laosie i Kambodży. Owocem 
reporterskich doświadczeń jest wiele jego 
powieści. W tym czasie poznał swoją przy-
szłą żonę Renate Stumpf. Aż do lat osiem-
dziesiątych był działaczem socjalistycznej 
partii w NRD (SED). Od lat siedemdziesią-
tych zaczął aktywnie angażować się w dzia-
łalność literacką. Ze względu na pogarszający 
się stan zdrowia osiadł na stałe w Weimarze 
i dystansował się coraz bardziej od systemu 
politycznego w NRD.

 Po zjednoczeniu Niemiec, w 1993 r. napi-
sał książkę Sommer der toten Träume (Lato 
umarłych snów). Jest to powieść o historii 
Niemców w powojennym Prudniku.
 Pisarz zawsze interesował się tym co dzieje 
się w jego rodzinnej Białej. W latach dzie-
więćdziesiątych kontakty z Harrym Thür-
kiem nawiązała Anna Myszyńska. Dla niej 
było ważne to o czym pisał autor książek. 
W 1994 r. Anna Myszyńska – o czym opo-
wiadała na zorganizowanym spotkaniu – 
przeprowadziła z  nim obszerny wywiad, 
który ukazał się na łamach Tygodnika Pru-
dnickiego, a następnie w Panoramie Bial-
skiej. Harry Thürk podarował swoje powie-
ści bibliotece DFK w Białej, a wśród nich 
Sommer der toten Träume. W pierwszych 
latach dwutysięcznych w odcinkach powieść 
tę, poświęconą wszystkim, którzy mieszkają 
na Górnym Śląsku w odcinkach dzięki tłu-
maczeniu i redakcji Anny Myszyńskiej i red. 
Andrzeja Derenia drukował Tygodnik Pru-
dnicki. Książka ta w  języku polskim uka-
zała się w dziesiątą rocznicę śmierci pisarza. 
Autor zmarł 24 listopada 2005 r. w Weimarze, 
gdzie został pochowany niedaleko grobów 
słynnych romantyków niemieckich Schil-
lera i Goethego. Był rzecznikiem pojedna-
nia, burzenia podziałów i murów, zwłasz-
cza na rodzinnej ziemi.
 Do tego przesłania pisarza nawiązywano 
w czasie rocznicowego spotkania. Obecni byli 
niektórzy mieszkańcy miasta i dość licznie 
reprezentowana młodzież gimnazjalna ze swoją 
wychowawczynią Aliną Łuć. Życie i twórczość 
pisarza zaprezentował Marek Dziony. Motto 
Harry Thürka można zawrzeć w jego wypo-
wiedzi „W drugiej osobie, niezależnie od tego, 
czy jest Niemcem, Polakiem, Japończykiem, 
Arabem, Czarnoskórym, Żydem, Muzułma-
ninem czy Chrześcijaninem, należy przede 
wszystkim widzieć człowieka”.
 Po spotkaniu uczestnicy udali się pod 
pomnik pisarza usytuowany w sąsiedztwie 
bialskiego GCK, przy którym zapalono roczni-
cowe znicze i zmówiono modlitwę za zmarłego.

Ryszard Nowak
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Radni pierwszej kadencji
Adrian 
Harnys

Aneta
Płachta

Roman 
Barysz

– Co wpłynęło na Pana decyzję o kan-
dydowaniu do Rady Gminy na obecną 
kadencję?
– Powody były dwa. Po pierwsze – trak-
towanie mieszkańców gminy jako przed-
miot, a nie podmiot przez poprzedniego 
burmistrza Białej, z czym wielokrotnie się 
spotkałem w trakcie sprawy z „wiatrakami”, 
gdzie nieważni byli mieszkańcy, a sukces 
inwestycji. Drugi – pomimo, że nigdy nie 
miałem ambicji, aby zasiadać w Radzie 
Gminy, to mieszkańcy namawiali mnie 
do kandydowania, a po decyzji mocno 
wspierali w  trakcie wyborów. Zresztą 
poprzedni burmistrz także zachęcał 
mnie na zebraniach, czy spotkaniach 
do kandydowania, abym miał „głos”, 
a więc skorzystałem z tej rady. Tak więc 
poniekąd jestem kandydatem społecznym.
– Pana ocena działalności Rady Gminy 
po roku czasu. Które z Pana zamierzeń 
udało się zrealizować, a  które nie 
zostały wdrożone.
– Niestety działalność Rady Gminy 
w  mojej ocenie jest negatywna. Brak 
współpracy i działanie na przekór jest 
przecież doskonale widoczne. Głosowanie 
przeciw budowie gminnej oczyszczalni 
ścieków to był właśnie pokaz takiego 
działania. Gmina może i powinna wspierać 
przedsiębiorców, ale nie może się od nich 
uzależniać. Dziś jesteśmy w  sytuacji, 
gdzie w mojej ocenie, poprzez błędną 
decyzję ośmiu radnych uzależniliśmy 
się od prywatnego przedsiębiorcy posia-
dającego oczyszczalnię ścieków. Trochę 
szkoda że kiedy przedłożyłem wniosek, 
aby głosowania ważne dla gminy były 
„imienne” to większością głosów radnych 
ten wniosek odrzucono. Może jednak 
nazwisko i imię radnego przy własnym 
głosie wnosiłoby trochę więcej rozwagi 
i przemyśleń przy głosowaniu, a sytuacje 
takie jak przy głosowaniu z oczyszczalnią 
nie miałyby miejsca. Dzisiaj sytuacja 
w radzie doszła do takiego kuriozum, 
że np. kiedy padła propozycja remontu 
drogi w  Śmiczu Pan radny Peszel był 
przeciw takiemu remontowi we własnej 
miejscowości! Na przekór, bo jak to nazwać 
inaczej? Myślę, że zamiast tracić energię 
na ciągłe szukanie dziury w całym radni 
koalicyjni powinni raczej szukać powo-
dów i winnych np. dlaczego nie mamy 
własnej oczyszczalni, a  ma prywatna 
firma? Dlaczego pomimo prawie miliona 
złotych wyłożonego na remont sali 
widowiskowej strop groził zawaleniem? 
Czy w końcu dlaczego sprzedano drogę 
na ul. Składowej i dlaczego tak tanio?

 
– Które z Pana planów powinny być 
zrealizowane w 2016r. z myślą o po-
myślnym rozwoju gminy i miejscowości 
w której Pan mieszka?
– Raczej nie moje plany, a  potrzeby 
mieszkańców powinny być sukcesywnie 
realizowane.
 Oczywiście powinniśmy jeszcze raz 
rozważyć budowę własnej oczyszczalni 
ścieków i w tej sprawie muszą się wypo-
wiedzieć mieszkańcy, a ich głos powinien 
być decydujący.
 Myślę także, że korzystne dla miesz-
kańców byłyby głębokie zmiany w spółce 
WiK która powinna zajmować się tylko 
zadaniami związanymi z utrzymaniem 
dostaw wody oraz odbiorem i oczyszcza-
niem ścieków. Zaś dodatkowo powinno 
się utworzyć samorządowy zakład bu-
dżetowy, gdzie większość prac mogłoby 
być realizowanych o wiele szybciej, ale 
także taniej. Zakład ten powinien się 
też zajmować również utrzymaniem 
czystości w gminie. Przecież wiele spraw 
związanych z remontami czy usuwaniem 
awarii jest zgłaszanych poprzez radnych, 
sołtysów czy mieszkańców bezpośrednio 
burmistrzowi, który mógłby bez zwłoki 
reagować na takie wnioski. Poza tym 
większość problematycznych w tej chwili 
spraw to inwestycje powiatu, gdzie mój 
głos w zasadzie nie ma żadnego znacze-
nia. Jest niedokończona przebudowa 
drogi w Józefowie. W przyszłym roku 
planowana jest przebudowa pobocza 
w  Olbrachcicach, co miało być już 
zrealizowane w  tym roku. I  tu dziwi 
mnie postawa zarządu powiatu, że proste 
sprawy, które dodatkowo dofinansowuje 
się z budżetu gminy Biała są wykonywane 
z takim opóźnieniem i jest kompletny 
brak determinacji, aby na czas realizować 
te inwestycje.
– Czego życzy Pan mieszkańcom gminy 
i miejscowości w której Pan mieszka 
w 2016 roku?
– Przede wszystkim zdrowia. Gdy zdrowie 
dopisuje reszta naszych osobistych życzeń 
jest do spełnienia przy odrobinie wysiłku. 
A Nowy 2016 Rok niech powoli płynie, 
aby jak najwięcej rzeczy udało się nam 
Wszystkim zrealizować!

– Co wpłynęło na Pani decyzję o kan-
dydowaniu do Rady Gminy na obecną 
kadencję?
– Jak już wielokroć powtarzałam, na kan-
dydowanie do Rady Gminy wpłynęło 
przede wszystkim moje zamiłowanie 
do regionu, w którym mieszkam i się 
wychowałam się, do ludzi, którzy 
są mi bliscy. Ważną kwestią była także 
chęć pomocy w realizacji określonych 
działań na tym terenie. Jestem zżyta 
z tą społecznością, znam jej potrzeby, 
dlatego też postanowiłam starać się 
je reprezentować.
– Ocena działalności Rady. Które 
z  zamierzeń udało się zrealizować, 
a które nie zostały wdrożone?
– Trudno ocenić jest zaledwie po roku 
działalność Rady Gminy. W subiektywnej 
opinii działalność Rady w zakresie mojego 
mikroregionu oceniam pozytywnie. Należy 
nadmienić, iż część zamierzeń i planów 
udało się zrealizować, wiele projektów 
jest w trakcie tworzenia, równie dużo 
czeka na realizację.

– Które z planów powinny być zrealizo-
wane w roku 2016 z myślą o pomyślnym 
rozwoju gminy i miejscowości, w której 
Pani mieszka?
– Większość planów jest w  realizacji, 
jednak póki nie zostaną one doprecy-
zowane i ukończone, to wolałabym się 
nimi nie chwalić.
– Czego życzy Pani mieszkańcom 
Gminy i miejscowości, w której Pani 
mieszka w 2016 roku?
– W Nowym Roku 2016 życzę miesz-
kańcom Gminy Biała, pomyślności 
i przede wszystkim szczęścia. Dla każdego 
człowieka słowo to może oznaczać coś 
innego i indywidualnego, więc właśnie 
tego życzę wszystkim.

– Co wpłynęło na Pana decyzję o kandy-
dowaniu do Rady Miejskiej na obecną 
kadencję?
– Moja decyzja o kandydowaniu do Rady 
Miejskiej nie przyszła łatwo. Miałem już 
taką propozycję w latach dziewięćdziesią-
tych, jednak wtedy objąłem gospodarstwo 
rolne i nie po drodze było mi z polityką. 
Z wykształcenia jestem rolnikiem, przez 
całą swoją młodość byłem aktywnym 
członkiem Rady Sołeckiej, nigdy nie 
było mi obojętne to co dzieje się w na-
szej Białej i moim środowisku. Zawsze 
angażowałem się w nasze sprawy, a wiele 
było i jest do zrobienia.
– Pana ocena działalności Rady po roku 
czasu. Które z Pana zamierzeń udało się 
zrealizować, a które nie zostały wdrożone?
– Personalnie nasza Rada jest dość 
zgrana, gdy chodzi jednak o kwestie 
w podejmowaniu decyzji i głosowaniach 
wszystko wygląda inaczej, brakuje nam 
dobrych wspólnych kompromisów. Sesje 
są monitorowane, więc nasi wyborcy 
mogą ocenić rezultaty głosowań i sposoby 
na jakich się to odbywa. Co do zamie-
rzeń, wiele spraw zostało wdrożonych 
i dokończonych przez nowo powołane 
sołectwo, które to przejęło realizację 
planowanych inicjatyw lokalnych.
– Które z Pana planów powinny być 

zrealizowane w 2016 roku, z myślą 
o pomyślnym rozwoju gminy i miej-
scowości w której Pan mieszka?
– Mijający rok był dla mnie przełomowy, 
zapoznałem się z wieloma sprawami, 
budżetem i tym co jest do zrobienia. 
Poznałem struktury funkcjonowania Rady. 
Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane 
na 2016 rok uzależnione będą od budżetu 
i realnych możliwości wykonania. Będę 
wspierał mieszkańców w zadaniach, 
które ich interesują. Istotnym tematem 
będzie na pewno stan dróg dojazdowych 
do pól. Zadania związane z realizacją 
dróg i ulic oraz kontynuacja działalności 
rozwoju lokalnego.
– Czego życzy Pan mieszkańcom gminy 
i miejscowości w której Pan mieszka 
w 2016 roku?
– Życzę radości z rzeczy małych w dążeniu 
do rzeczy wielkich. Życzę rozwagi i do-
broci w podejmowaniu decyzji, zdrowia 
i życzliwości innych. A każdy dzień 
nowego 2016 roku będzie piękniejszy.ciąg dalszy artykułu na następnej stronie
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– Co wpłynęło na Pana decyzję o kan-
dydowaniu do Rady Gminy na obecną 
kadencję?

– Podjęcie decyzji nie było łatwe, gdyż 
przy ewentualnym sukcesie w  wybo-
rach doszłyby mi nowe obowiązki, ale 
po rozmowie z żoną podjąłem decyzję 
o kandydowaniu. Chęć zrobienia czegoś 
dla swojego okręgu wyborczego jak 
i przede wszystkim dla Kolnowic miało 
również wpływ przy podjętej decyzji.

– Pana ocena działalności Rady po roku 
czasu. Które z Pana zamierzeń udało się 
zrealizować, a która nie zostały wdrożone?

– Jeśli chodzi o działania Rady w pierwszym 
roku to ze swojej strony muszę przyznać że 
dobrze mi się współpracuje z wszystkimi Rad-
nymi. Nie ukrywam iż ten pierwszy rok był dla 
mnie przede wszystkim czasem na zaznajo-
mienie się z obowiązującymi zasadami pracy 
w  Radzie Gminy. Natomiast jeżeli chodzi 
o realizację moich zamierzeń to chciałbym 
dodać że jestem radnym, który składa wiele 
wniosków zarówno podczas prac komisji jak 
i również na samej sesji. Wiele z nich jesz-
cze nie zostało zrealizowanych ale z biegiem 
czasu będę się o to upominał. Jednym z naj-
ważniejszych moich złożonych wniosków było 
utwardzenie miejsc w naszej gminie pod tak 
zwanymi dzwonami (pojemniki na szkło).Jak 
mnie zapewniano umowa już została podpi-
sana z wykonawcą tej inwestycji i w najbliż-
szym czasie przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych prace rozpoczną się.

– Które z Pana planów powinny być 
zrealizowane w 2016 r. z myślą o po-
myślności rozwoju gminy i miejscowości 
w której Pan mieszka?

– Wiele jest potrzeb w całej gminie, ale nie-
stety od pewnego czasu borykamy sie z defi-
cytem. Jeżeli zaś chodzi moje plany do reali-
zacji w całej gminie to nie ukrywam że chciał-
bym aby powstał plan dofinansowania przez 
tutejszy urząd gminy do budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw 
domowych. Natomiast jeśli miałbym mówić 
o Kolnowicach to robię wszystko aby dopro-
wadzić do remontu drogi dojazdowej do pose-
sji nr 22–27. Oprócz tego poczyniłem stara-
nia o budowę chodnika przy drodze powia-
towej w naszej miejscowości prowadzącego 
od wioski do przystanku autobusowego. 
Nie ukrywam iż taki chodnik jest koniecz-
nie potrzebny gdyż dzieci dojeżdżające do 
szkół zmuszone są iść po rowie który jest 
odkryty oraz po poboczu drogi która usytu-
owana jest na samym skrzyżowaniu. Mam 
nadzieję że te zadania zostaną zrealizowane 
w przeszłym roku. Chciałbym również aby 
plany mojego okręgu wyborczego (Prężyny 
oraz Laskowca) również były realizowane.

– Czego życzy Pan mieszkańcom gminy 
i miejscowości w której Pan mieszka 
w 2016 roku?

– Naszym zwyczajem jest zawsze życzyć 
zdrowia a więc i  ja życzę naszym wszyst-
kim mieszkańcom zdrowia i pomyślności, 
oraz optymizmu jak i  również zadowole-
nia z pracy radnych oraz podejmowanych 
przez nich decyzji.

– Co wpłynęło na Pani decyzję o kandy-
dowaniu do Rady Miejskiej na obecną 
kadencję?

– Na moją decyzję o  kandydowaniu 
do Rady miała wpływ moja praca sołtysa, 
poznałam potrzeby swojego okręgu 
a mając wykształcenie administracyjne, 
w przeszłości mandat radnej powiatowej 
miałam podstawy do pełnienia tej funkcji.
 
– Pani ocena działalności Rady po roku 
czasu. Które z Pani zamierzeń udało się 
zrealizować, a które nie zostały wdrożone?

– Rok czasu to za mało aby ocenić swoją 
działalność, trudno jest siebie oceniać. 
Na działalność Rady trzeba spojrzeć 
całościowo. Każde sołectwo ma swoje 
potrzeby, problemy, a  budżet mamy 
ograniczony. Największym jednak 
problemem są drogi powiatowe, które 
wymagają dużych inwestycji.
 
– Które z  Pani planów powinny być 
zrealizowane w  2016 roku z  myślą 
o pomyślnym rozwoju gminy i miej-
scowości w której Pani mieszka?

– Niezmiennie na pierwszym miejscu 
moich planów jest zrealizowanie 
inwestycji na drodze powiatowej 
w Grabinie i Otokach. O tę inwestycję 
mieszkańcy dopominają się ponad 
30 lat. W 21 wieku nie powinno być 
już takich dróg, a  szczególnie gdy 
są to drogi dojazdowe do budynków 
mieszkalnych.
 
– Czego życzy Pani mieszkańcom gminy 
i miejscowości w której Pani mieszka 
w 2016 roku?

– Mieszkańcom gminy, a szczególnie 
wszystkim wyborcom z mojego okręgu 
życzę w  2016 roku dużo szczęścia, 
miłości i  błogosławieństwa Bożego. 
Aby przyszły rok spełnił wszystkim 
marzenia, abyśmy żyli w  spokoju 
i radości.

– Co wpłynęło na Pana decyzję o kan-
dydowaniu do Rady Gminy na obecną 
kadencję?

– Zamierzam dążyć do poszerzenia dzia-
łalności na rzecz lokalnego środowiska. 
Przez trzydzieści lat byłem sołtysem wsi 
Mokra. Chcę mieć możliwości wpływania 
bezpośredniego na decyzje mające istotne 
znaczenie dla gminy i jej mieszkańców.

– Pana ocena działalności Rady  po roku 
czasu. Które z Pana zamierzeń udało się 
zrealizować, a które nie zostały wdrożone?

– Cieszy mnie zakończenie remontu 
świetlicy wiejskiej., po wielu staraniach 
został uruchomiony dodatkowy przysta-
nek autobusowy w centrum wsi z myślą 
o dzieciach dojeżdżających do szkoły.

– Które z Pana planów powinny być 
zrealizowane w 2016 r. z myślą o po-

myślnym rozwoju gminy i miejscowości 
w której Pan mieszka?

– Są to przede wszystkim zadania 
wynikające z wniosków wpływających 
z miejscowości które reprezentuję czyli 
z Mokrej, Dębiny, Ogiernicz. 

– Czego życzy Pan mieszkańcom gminy 
w której Pan zamieszkuje 2016 roku?

– Życzę zrealizowania wszystkich inwe-
stycji mających wpływ na poprawienie 
infrastruktury i  bezpieczeństwa oraz 
jakości życia w swoich małych ojczyznach.

9 listopada już po raz kolejny hala 
sportowa w Łączniku gościła 
drużyny biorące udział w roz-

grywkach w „Halowej piłki nożnej”.

 Na start zgłosiło się 8 drużyn z  po-
szczególnych kategorii: szkoła podstawowa 
dziewczęta i  chłopcy, oraz gimnazjum 
dziewczęta i chłopcy. Rozgrywki przebiegły 
w  bardzo dobrej atmosferze i  co naj-
ważniejsze zgodnie z  zasadą „fair play”. 
Zawodnicy z Łącznika zdeklasowali rywali 
i  zwyciężyli w  trzech spośród czterech 
kategorii. W pierwszej kategorii starto-
wały dziewczęta ze szkoły podstawowej 
i  tu szkołę w Łączniku reprezentowały: 
Daria Opanowicz, Wiktoria Rospleszcz, 
Maria Małota, Karolina Nowak, Sylwia 
Robota, Aleksandra Budka, Patrycja Uliczka
 W  drugiej kategorii startowali 
chłopcy również ze szkoły podstawowej. 
Reprezentację Łącznika stanowili: Michał 
Rusnak, Alan Rogosz, Jakub Rogus, 
Mateusz Bednarski, Paweł Szymański, 
Michael Kurpiela, Paweł Płachta, Paweł 
Wojakowski, Mariusz Deszczka.
 W  trzeciej kategorii zwyciężyły 
dziewczęta z  gimnazjum, również 
z Łącznika. W skład drużyny wchodziły: 
Iwona Wottka, Paulina Glombik, Agata 

Kop, Sandra Weicht, Sandra Rospleszcz, 
Julia Rusnak, Joanna Lisson, Nadia 
Gruchmann, Karolina Szolc.
 Wszystkie te drużyny wywalczyły 
awans i prawo reprezentowania naszej 
gminy w  zawodach powiatowych. 
Rundę powiatową 19 listopada rozpo-
częli chłopcy ze szkoły podstawowej 
i po wyrównanej walce zajęli 2 miejsce. 
Następnie 20 listopada w  Głogówku, 
w sportowe szranki stanęły dziewczyny 
również ze szkoły podstawowej. Pokonały 
wszystkie swoje rywalki i zajęły zasłużone 
pierwsze miejsce awansując do półfinału 
województwa, który odbył się 24 listopada 
w Krapkowicach. Dziewczyny rozegrały 
trzy wspaniałe mecze na bardzo wysokim 
poziomie i  ostatecznie zajęły drugie 
miejsce, przegrywając tylko „o  włos” 
z  jedną z  drużyn awans do finałów 
wojewódzkich.
 24 listopada swoje mecze rozgrywały 
dziewczęta z  gimnazjum. Dziewczęta 
mimo zaciętej walki uległy jednej drużynie 
i ostatecznie zajęły drugie miejsce.
 Wszystkim drużynom gratulujemy 
umiejętności piłkarskich na wysokim 
poziomie, uzyskanych wyników i życzymy 
dalszych sportowych sukcesów.

Anna Lewandowska

Łącznik górą
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Tradycją już stało się doroczne or-
ganizowanie grudniowych kier-
maszów świątecznych w Łącz-

niku. Tegoroczny odbył się w niedzielę 
13 grudnia w sali sportowej Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego.

 Występy i imprezy artystyczne odby-
wały się na zbudowanej podwyższonej 
scenie. W sali usytuowane były stoiska 
handlowe, zorganizowane przez uczniów 
i rodziców oraz osoby z zewnątrz. 
Prezentowano na nich liczne stroiki 
i ozdoby świąteczne, wypieki –ciasta 
i ciastka i wiele innych ozdób, które 
przekonały nas, że pomysłowość ludzi 
nie zna granic. Wiele z tych świątecznych 

wyrobów zostało wykonanych przez 
dzieci i rodziców. Na jednym ze stoisk 
prezentowana była łącznicka książka 
kucharska oraz książka o Łączniku 
na starych i współczesnych fotografiach, 
wydana przez lokalne organizacje. 
 W programie artystycznym wystą-
piły przedszkolaki z Łącznika, Pogórza, 
Chrzelic i Brzeźnicy oraz uczniowie 
z klas I-II z filii szkolnej w Pogórzu. 
Nie zabrakło też grup starszych dzieci 
z PSP i Gimnazjum w Łączniku. Wśród 
występujących dostrzegliśmy księdza 
wikarego z łącznickiej parafii. W czasie 
trwania programu, niezawodny jak zawsze 
konferansjer Joachim Kosz poinformował 
o przypadających w tym dniu urodzinach 

bialskiego burmistrza Edwarda Plicko. 
Zgromadzeni odśpiewali burmistrzowi 
tradycyjne „Sto lat”. Burmistrz publicznie 
podziękował za chóralny śpiew oraz 
złożył podziękowanie organizatorom 
kiermaszu za wkład pracy włożony 
na rzecz przygotowania imprezy.
 Panie z KGW w Chrzelicach przygo-
towały poczęstunek na który złożyły się 
pierogi ruskie oraz z kapustą i grzybami. 
W czasie trwania imprez przed publiczno-
ścią wystąpiły lokalne chóry – chrzelicki 
Zgoda i łącznicki Seniores. Kilkugodzinne 
imprezy dostarczyły jego uczestnikom 
wielu niezapomnianych wrażeń.

Ryszard Nowak

Kiermasz świąteczny w Łączniku
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W sobotę 12 grudnia w sali 
restauracji Państwa Hupka 
w Solcu Zarząd Koła DFK 

w Gostomi zorganizował dla dzieci 
członków organizacji spotkanie 
ze św. Mikołajem.

 W mikołajkowym spotkaniu uczest-
niczył ponad 60 dzieci, dla których 
Zarząd DFK ufundował paczki ze sło-
dyczami. Dorosłych i dzieci częstowano 
słodyczami i  napojami, a  dorosłych 
również kawą.

 Mikołajkową imprezę zorganizowało 
Centrum Zabaw w Prudniku. Na mi-
kołajkowe spotkanie przybyły mamy, 
a  także niektóre babcie dzieci. Było 
gwarnie i wesoło. Dwie sympatyczne, 
młode gwiazdeczki zabawiały dzieci. 
Było wspólne śpiewanie świątecznych 
piosenek i  zabawy, między innymi 
wyścigi na nartach, wspólnie z mamami 
i wydaje się największą frajdę miały 
mamy dzieci. Po ponad godzinnej 
zabawie z  gwiazdkami, na głośne 
wołanie dzieci pojawił się św. Mikołaj, 

który włączył się do ogólnej zabawy. 
Mikołaj tańczył z wieloma zachwyco-
nymi dziećmi i małymi i większymi. 
Dla dzieci spotkanie dostarczyło wielu 
wrażeń i emocji. Kulminacyjnym wy-
darzeniem wieczoru było wręczenie 
przez Mikołaja paczek ze słodyczami. 
Uczestnicy spotkania w słowach pełnych 
zachwytu wypowiadali się o zorgani-
zowanej imprezie i to zarówno dorośli 
jak i  dzieci. Organizatorzy dziękują 
Państwu Hupka za udostępnienie sali.

R. Nowak

Mikołaj w DFK Gostomia
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Prezentowane wyroby i deko-
racje zostały wykonane przez 
uczniów poszczególnych klas, 

niekiedy przy pomocy dorosłych 
członków rodzin. Okazało się, że 
pomysłowość wykonawców nie 
zna granic. W czasie trwania festy-
nowych uroczystości przed zgro-
madzoną licznie publicznością wy-
stąpiły gimnazjalne zespoły arty-
styczne, prowadzone przez nauczy-
cielki Ewę Baran, Aleksandrę Hinderę 
i innych pedagogów. Ich występy 
spotkały się z gorącym aplauzem 
publiczności. Kilkugodzinna impreza 
była niezwykle udana

Mikołaj w GCK

Mikołaj w Prężynie

Kiermasz świąteczny
dokończenie ze str. 1 dokończenie ze str. 1

W dalszej części programu przybył oczekiwany św. Mikołaj we wspa-
niałej biskupiej szacie. Mikołaj włączył się do wspólnej zabawy, mię-
dzy innymi tańcząc wspólnie z oczekującymi na prezenty. Kulmi-

nacyjnym Puntem imprezy było rozdanie przez Mikołaja prezentów ufun-
dowanych przez rodziców

Z  inicjatywy Rady Sołeckiej 
i przedszkola 4 grudnia w świe-
tlicy wiejskiej w Prężynie zorga-

nizowane zostały Mikołajki. 

 Uroczystość poprzedziło spotkanie dzieci 
i ich opiekunów w miejscowym kościele, 
gdzie kamilianin z  Białej o.  Waldemar 
Wołowski zaprezentował film dla dzieci 
o  św. Mikołaju. Następnie uczestnicy 
przeszli przez Prężynę z  lampionami 
do miejsca spotkania z Mikołajem. Mikołaj 
z Opola od kilku lat organizuje wspólne 
spotkania i  zabawy z  dziećmi i  należy 
stwierdzić, że robi w doskonały sposób. 

Dzieci po wspólnych zabawach z Mikołajem 
otrzymały od niego paczki z prezentami 
ufundowanymi przez ich rodziców. Nie 
zabrakło prezentów dla o.  Waldemara 
Wołowskiego, dyrektorki bialskiego przed-
szkola Edyty Bożek i pracownic przedszkola 
w Prężynie. Dla dorosłych uczestników 
spotkania przygotowano kawę, herbatę, 
napoje chłodzące i smakowite świąteczne 
wypieki przygotowane przez mieszkanki 
– matki i babcie dzieci. Zaprezentowano 
również ich dzieła – świąteczne stroiki. 
W spotkaniu z Mikołajem uczestniczyło 
około 50. dzieci.

R. Nowak
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Podziękowanie LZS Olbrachcice
Klub LZS Olbrachcice składa serdeczne podziękowania kibicom 
oraz wszystkim osobom, które wsparły naszą drużynę w sezonie 
2014/2015 szczególnie firmom: Dom Weselny Hupka z Solca, 
Strzoda – Maszyny Rolnicze z Solca, German Shop z Olbrachcic.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu

Mikołajkowy

Kolejny turniej orlików

W sobotę 5 grudnia w szkolnej 
hali sportowej odbył się tur-
niej mikołajkowy najmłod-

szych piłkarzy zrzeszonych w Po-
lonii Biała „Bielik”.

 Emocji nie brakowało, dostarczyły ich 
pojedynki piątek piłkarskich, zwłaszcza 
mecze poszczególnych grup najmłodszych 
sportowców z drużyną bialskich seniorów. 
Zespół Orlika I zremisował z seniorami 2: 
2. Pozostałe mecze z piątkami piłkarskimi 
z udziałem Orlika II i Orlika III oraz 
najmłodszymi „żakami” zakończyły się 
zwycięstwami nad seniorami Polonii. 

Radość z  sukcesów odniesionych nad 
drużyną seniorów była wielka. Dal dzieci 
zorganizowano również konkurs rysun-
kowy. Na turniejową uroczystość mamy 
młodych piłkarzy przygotowały domowe 
wypieki i sałatki, które po turniejowych 
zmaganiach smakowały wyśmienicie. 
Nie, zabrakło też smakowitych kiełbasek 
i szaszłyków z grilla.
 Najmłodsi piłkarze zrzeszeni w „Bie-
liku” otrzymali pamiątkowe medale oraz 
paczki ufundowane przez rodziców. 
Napoje chłodzące ufundowała Bialska 
„Ustronianka”. Impreza okazała się 
niezwykle udana i ciekawa.

W grudniu wydana została 
w formie książeczki kolo-
rowanka dla dzieci pt. „Zie-

mia Bialska Twoje dobre miejsce”. 
Wydawcą kolorowanki jest Urząd 
Miejski w Białej. Grafika i koncep-
cja kilkunastostronicowej książeczki 
została opracowana przez Wydział 
promocji UM i GCK w Białej.

Kolorowanka
dla dzieci

29 listopada w  turnieju 
halowej piłki  noż-
nej, który odbył się 

w hali sportowej w Grodkowie 
uczestniczyła drużyna bialskich 
Orlików rocznik 2005. Bialskie 
Orliki zajęły w turniejowych 
zmaganiach trzecie miejsce. 
Trenerem drużyny jest Ma-
riusz Rogosz. Drużyna wystą-
piła w składzie: Fabian Grelich, 
Tobiasz Dwornicki, Jakub Man-
dala, Justin Marzotko, Adam 
Reszka, Szymon Roskosz, Pa-
tryk Kumka, Tymoteusz Rinke, 
Paweł Hupka i Maksymilian 
Fejga.

5 grudnia dwaj polscy franciszkanie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzał-
kowski zostali wyniesieni na ołtarze przez papieża Franciszka. Bło-
gosławieni misjonarze z Polski zostali zabici w sierpniu 1991 r. przez 

maoistowskich terrorystów ze Świetlistego Szlaku w peruwiańskich Andach, 
którzy nie akceptowali katolickiej wiary i chrześcijańskiej miłości bliźniego. 
Ich przesłanie „nie pozwólcie, aby w waszych sercach zagnieździła się niena-
wiść” była nie do przyjęcia przez marksistowską lewacką partyzantkę. Groby 
zamordowanych znajdują się na peruwiańskim cmentarzu w Casma. Wraz 
z polskimi franciszkanami za błogosławionego został także uznany włoski 
ksiądz Alessandro Dorti zamordowany kilkanaście dni później.

Beatyfikacja 
polskich misjonarzy
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Sponsorzy krzyżówki
• Restauracja Malwa 

– bon na 100 zł
• Restauracja pod Łysą 

– bon na 50zł
• Zamek Moszna – bon na 100 zł x2
• Cukiernia Grabina Renata 

Kimmel – bon na 50zł
• Cukiernia Pela – bon na 50zł
• Kwiaciarnia “Teresa” 

– bon na 50zł

• Apteka św. Kamila – bon na 50zł
• Salon Kosmetyki Profesjonal-

nej “Oliwia” – bon na 100zł
• Salon fryzjerski “Aneta” 

– bon na 50zł
• Salon fryzjerski Hair Top Style 

Kornelia Sobczyk – bon na 50zł
• Salon fryzjerski Magdalena 

Kontny – bon na 50zł
• Apteka Tomasza Pohl - 50zł

Wielkie Misiowe Zgromadzenie

Spotkanie w bibliotece organizo-
wane jest co roku z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Pluszo-

wego misia.

 W tegorocznym spotkaniu zorganizo-
wanym w grudniu rozstrzygnięty został 
konkurs na „wiersz o misiu”, a utwory 
oceniało jury w składzie: Martyna Miel-
nik, Joanna Scholz i  Elżbieta Malik. 
Pierwsze miejsce za wiersz pt. „Miś 
w oknie biblioteki” przyznano Agnieszce 
Kasprowicz, drugie Dominikowi Miążek 
(wiersz „Miś Dominika”), a trzecie Julii 
Krokosz (wiersz „Misiu, misiu nasz”. 
Pozostali uczestnicy, autorzy wierszy 
na konkurs otrzymali dyplomy oraz 
nagrody pocieszenia.
 Przyznano również nagrody bi-
bliotekarzy dla Agnieszki Kasprowicz 
za zainteresowanie naszą biblioteką 
oraz wnikliwą obserwację i dostrzeżenie 

pracy wykonywanej na rzecz czytelników, 
a za oprawę plastyczną Jagoda Szymczyna. 
Wszystkie dzieci podobnie jak co roku 
otrzymały dyplomy przyznające im tytuł 
„Przyjaciela Pluszowego Misia”, a szcze-
gólne wyróżnienie przypadło Kamili 
Glombicy wykonanie i  podarowanie 
bibliotece drewnianego misia. Nagroda 
publiczności przypadła Julii Krokosz.
 W czasie spotkania dzieci wysłuchały 
historii pluszowego misia przedstawio-
nej przez Julię Pikotę, wzięły udział 
w  zabawie ruchowej pt. „Misie lubią 
miód” oraz chętnie odgadywały zagadki 
o  misiach. Na zakończenie odbył się 
konkurs na największego, najmniejszego, 
najbardziej puszystego i  najbardziej 
kolorowego misia. Spotkanie zakoń-
czyło się zorganizowaniem słodkiego 
poczęstunku dla dzieci. W  imprezie 
wzięło udział 40 uczestników.

Wioletta Mazur

Kupon do krzyżówki świątecznej
Rozwiązania krzyżówki należy przesłać na tym kuponie na adres: 
Gminne Centrum Kultury 48-210 Biała, ul.Prudnicka 35 na kartkach 
pocztowych lub dostarczyć osobiście  w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 stycznia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Hasło..................................................................................................

….......................................................................................................

Imię i nazwisko ….............................................................................

adres …........................................................................................................

Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów rozlosujemy trzynaście 
bonów pieniężnych. Regulamin krzyżówki dostępny w siedzibie GCK. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w 
Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 
z późn.zm.) przez Gminne Centrum Kultury w Białej. Przekazanie danych osobowych przez 
uczestników konkursu jest dobrowolne, mają oni prawo dostępu do ich wglądu i poprawienia.

 …..................................
(podpis)

Kronika 
policyjna

• 5.11.   w Prężynie sprawca lat 63 gro-
ził pozbawieniem życia mieszkance 
tej miejscowości.

• 11.11. w Łączniku sprawca lat 21 
kierował po drodze publicznej sa-
mochodem osobowym w stanie 
nietrzeźwości.

• 19.11. w Chrzelicach sprawca lat 50 
kierował motorowerem po drodze 
publicznej będąc w stanie nietrzeź-
wym. W tym samym dniu sprawca lat 
26 kierował w Górce Pr. po drodze 
publicznej samochodem po spoży-
ciu alkoholu.

• 22.11. w Białej 22 –letni sprawca 
groził pozbawieniem życia miesz-
kance Białej.

• – W okresie od lipca 2014 do grud-
nia 2015 42-letni sprawca znęcał się 
psychicznie i fizycznie nad członka-
mi rodziny.

Miś, w oknie 
biblioteki

Gdy do szkoły codzień brykam, 
w oknie biblioteki misia 
po drodze spotykam.

Misiu brązowy z błyszczącymi oczkami
i podniesionymi łapkami.
Jakby machał do mnie dziś!

A gdy smutno samej do szkoły iść, 
spojrzę na misia w okiennej 
witrynie
i od razu weselej mi!

Znowu rano uśmiech z twarzy 
nie znika.
Pomacham misiowi 
i do szkoły brykam.

Agnieszka Kasprowicz

Misiu, 
Misiu nasz

Misiu, misiu nasz
 pulchniutki.
Zjadłbyś miodu ul 
calutki.

Pszczółki miodek 
Ci zrobiły.
Jak go zjesz żebyś 
dużo siły miał.

Więc w szkołę pouczysz się
 z nami troszeczkę.
Za to my damy
 Ci miodu całą beczułeczkę.

Julia Krokosz

Miś 
Dominika

Mam małego misia,
Który nazywa się Krysia.
Idziemy razem spać, 
To mój mały skrzat.
Jemy razem śniadanie,
To nie pora na spanie.

Pluszak milutki, 
Ciepły i mięciutki.
To maleńki przyjaciel
Kochany misiaczek.

Dominik Miążek
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Regeneracja wyrobów z pierza. Pranie i czyszczenie kołder.
Oferujemy ręczniki dla firm.

Krzyżkowice 50, tel. 77/4360988, kom. 608 769 437




