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Miś Ratowniś

nazwa akcji na rzecz dzieci
poszkodowanych w wypadkach, zapoczątkowanej
w tym roku z inicjatywy strażaków.

Po wypadku drogowym, w którym
poszkodowanych zostało troje dzieci,
przybyłe na pomoc ekipy strażackie
dwojgu dzieciom podarowały pluszowe
misie. Dla jednego z poszkodowanego
dziecka zabrakło maskotki.
Obdarowywanie dzieci pluszowymi
maskotkami – łagodzi skutki stresu wywołanego tragicznymi skutkami zdarzeń
drogowych. Po powrocie z akcji ratunkowej strażacy zastanawiali się nad rozwiązaniem problemu obdarowywania
dzieci pluszakami. Postanowili gromadzić dla nich zabawki.

Za pośrednictwem plakatów oraz informacji zamieszczanych na portalach społecznościowych zwrócili się z apelem
o gromadzenie i przekazywanie jednostkom straży pożarnych na terenie bialskiej
gminy pluszowych zabawek. Ich zbiórkom zainteresowali młodzież szkolną.
Po nagłośnieniu akcji jednostki OSP
na terenie gminy otrzymały pokaźną ilość
maskotek dla dzieci. Akcją zainteresowała
się również lokalna TVP Opole i telewizja kablowa w Prudniku. One również
przyczyniły się popularyzacji tej akcji,
która jest nadal kontynuowana.
Strażacy dziękują wszystkim darczyńcom za okazane serce i za zbiórkę
zabawek dla dzieci. Liczą również na
kontynuację tej pożytecznej akcji.
Ryszard Nowak.

Modlitewne czuwanie

M

odlitewne czuwanie ze św. Walentym odbyło się w piątek 10.
lutego 2017 r. w kościele parafialnym w Łączniku
Konferencję wygłosił ks. Mariusz
Ołdak, były wikariusz z Łącznika.
Oprawę muzyczną zapewnił: zespół
„Bele co” z Ujazdu. Młodzież i dorośli, narzeczeni, zakochani i zaręczeni

wzięli udział w dekanalnym modlitewnym czuwaniu ku czci św. Walentego, które trwało od 18.30 do
23.00. Proboszcz parafii Łącznik Damian Cebulla wraz z organizatorem
spotkania ks. wikariuszem Adamem
Łoteckim dziękują uczestnikom za
wspólną modlitwę i spotkanie.
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Kolejne laury dla bialskiej
Parady Orkiestr Dętych

S

pośród kilkudziesięciu propozycji
na miano imprezy roku 2016,
drugi rok z rzędu najwięcej głosów
(163) uzyskała Parada Orkiestr Dętych.
Ta impreza cieszy się nie słabnącym
zainteresowaniem nie tylko mieszkańców
bialskiej gminy. Impreza ta gromadzi wielu
prudniczan i sympatyków z sąsiednich

miejscowości. Gratulujemy. Spośród
finalistów, którzy uzyskali największą
ilość oddanych głosów i mają szansę
wyboru przez Kapitułę Wieży Woka
do tytułu Człowieka Roku są m.in.
ojciec Waldemar Wołowski z Białej,
a do tytułu Firmy Roku – Cukiernia
Renaty Kimmel z Grabiny.

Styczniowa sesja

31

stycznia odbyła się XIX
w obecnej kadencji sesja
Rady Miejskiej w Białej.

W czasie jej trwania nowy kierownik Komisariatu Policji w Białej Jarosław Kociuga złożył informację o stanie bezpieczeństwa na
terenie gminy Biała za 2016 rok, porównując
ją do wyników osiągniętych przez poszczególne gminy wchodzące w skład powiatu
prudnickiego.
W dalszej części przewodniczący Rady
Robert Roden i burmistrz Edward Plicko
wręczyli Andrzejowi Bani dotychczasowemu
kierownikowi posterunku, który po czterdziestoletniej służbie w policji przeszedł na emeryturę list i podziękowaniami za długoletnią
pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na
naszym terenie oraz pamiątkową książkę.
PSrzedstawiona została również informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Biała za 2016 r.
Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na grogach
i chodnikach powiatowych na terenie bialskiej gminy. Pomoc ta obejmuje realizację
następujących zadań:
– dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej relacji Biała – Sowin w kwocie 500.000 zł.,
– przebudowę chodnika w miejscowości
Śmicz w kwocie 65.000 zł,
– przebudowę chodnika w miejscowości
Chrzelice w kwocie 25.000 zł,
– przebudowę chodnika w miejscowości
Chrzelice w kwocie 5.000 zł,
– przebudowę chodnika w miejscowości Kolnowice 5.000 zł.
Rada podjęła również uchwałę w spra-

wie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu
na finansowanie zadania „Przebudowa ulicy
Opolskiej w Białej” realizowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 w wysokości:
– w 2017 roku w kwocie – 1.268.740 zł,
– w 2018 roku w kwocie – 543.745 zł.
Spłata pożyczki nastąpi w 2018 roku,
a źródłem jej pokrycia będą wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie
z umową o dofinansowaniu projektu.
Uchwała dotycząca zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w kwocie 3.188.000 zł
dotyczy realizacji następujących zadań:
– termoizolacji obiektu szkolnego w Białej na ul. Tysiąclecia w kwocie 1.240.000 zł,
– dokapitalizowania spółki Wodociągi i Kanalizacja z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Opolskiej w Białej
w kwocie 600.000 zł,
– budowy drogi gminnej na ul. Szynowice
w kwocie 600.000 zł,
– budowy drogi Opolskiej w Białej w kwocie 748.000 zł.
Kredyt wraz z odsetkami będzie spłacany w latach 2018 – 2028 z dochodów własnych z tytułu podatków od nieruchomości
i podatku rolnego.
Zatwierdzone zostały plany pracy komisji
stałych Rady i komisji rewizyjnej na 2017 rok.
Zabierając głos w dyskusji radny do Rady
Powiatu – Janusz Siano poinformował o przygotowywaniu dokumentacji na przebudowę
drogi na odcinku Biała – Górka Prudnicka.
Zwrócił także uwagę na konieczność rozwiązania trudnego problemu dotyczącego kwestii płacowych pracowników obsługi placówek oświatowych.
R. Nowak

Karnawał seniorów

K

arnawał to szczególny okres balów, maskarad i zabaw. 16 lutego
seniorzy spędzili karnawałowy wieczór w restauracji „Pod Łysą”.
Szampańska zabawa trwała do blisko północy w rytmach muzyki lat 80. i 90., granej przez Damiana Weikopfa. W programie nie
zabrakło również poczęstunku dla uczestników zabawy.

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026, e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl
Redaktor naczelny: Rafał Magosz; Opracowanie: Ryszard Nowak;
Autorzy tekstów i zdjęć: Anna Myszyńska, Ryszard Nowak, Leokadia Schneider, Bartosz Sadliński
Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47-303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

K

PANORAMA BIALSKA • LUTY • 2017

arnewal to znaczy muzyka, zabawa,
tańce, jednym słowem wielki bal.
Ale nołwiancyj przebieranie.
Pierwyj se tał ludzie wiela nie musieli
nawróżyć, w co by se przebrać. Wszystko
boło tonie i proste. Siłał balów robiły szkoły
i przedszkoła. Łojcowie do kupy z rechtoroma naszykowali papiórzane czołpki,
larwy i kotyliony. Boł wdycki bufet i roztomajity loteryje. Co z takiego balu karnewalowego se utarzyło, to za to Komitet Rodzicielski kupioł nowe graczki dla
dzieci, naprawiyli ławki, abo pomalowali
za to jakołś klasa. Kożdy uszył se jakiś strój
i te stroje boły długo modne, chtory se potyj
na insze muzyki pomieniało z somsiadoma
abo z komratkoma. Tak se to łunaczyli, iż
nigdy na dwóch muzykach nie mieli tych
samych luntów. Na przykłołd boła sierotka
Marysia, królewna ze złotoł gwiozdoł, abo
szmatyrlołk czyli motyl. Chopi se przebóczyli za Zorro, trzech muszkieterów,
abo za Wilhelma Tella.
A rołz se jednymu chopowi ubzdurało
przeblec se za śmierć. Pozszywał se biołoł pościołka, czołrni tuszał namalował
kości, jeszcze kosał zmajstrował ze sztila
łod kopaczki i to łostry z pabdeklu łobciołgnoł zilberpapierał. Jak już boł fer-

3

tich, kobieta nie chciała z nij iść na ten bal,
bo se wystraszyła iże ze śmiercią tańcować
to nie jest do szpasu, jeszcze jak moł kosa.
A rok jest długi i nie wiadomo co se Józowi
może niedobrego przytrefić- padała. Lepszy
nie wołać wilka z lasu. Jak widzicie halloween to nic nowego i nie z Hameryki jyno
ze ślonskiej wsi. Jednak niewiela nowego
nie idzie wymyśleć na tyj świecie, abo już
było, abo nom se śniło.
Wiela to razy baby przy pierzu rozprawiały o kostusze, co to o północy na kerchofie straszyła i zambska szczerzyła i genał
by somsiada szlag nie trefił, jak tak nie-

Umieli se ludzie pierwyj bawić, a muzyykanci, ci to dopiero umieli robić sztimung. Rozciągali te ciharmoniki i walili
w bembne. Ty biały, sztajfny kragle co mieli
przy foremglach na poczontku, wisiały
potyj luźno na karku. Pot se z nich lał
a my walcowali. Jernika, jeszcze widza
ty kragle loł tych chopów jak muter
to piyrwyj ekstra prali, w garcu na blołcie warzyli, a potyj w misce fest naszkrobieyli i biglowali tak długo, aż stoły jakby
boły z blachy. W lato, jak nie boło czasu,
to mie posłali z nimi do takiej kobiety
w Gogówku, Frau Werner, co to loł ludzi

Karnewal

skoro tał musioł przelyść. Joł potyj nie
mogła usnołć, a jak już, to siłał razy mi se
śniyła ta kostucha. Zajś jeden inszy chop
przeblek se za rocznego bajtla. Wszyscy
legali ze śmiechu. Na gowie mioł myjcka
z krałsko, laclik, jakielka i światły sztrampelhołzy. Do tego wielkoł flasza z nuplał,
a w niej nie było mleka jyno coś łostrygo.
Żołdyn potyj nie połznoł czy jest naprany,
czy jyno udołwoł roczniołka, co pod stołoma krabluje.

prali i biglowali. Szpanowała też gardiny i insze rzeczy. Jeszcze po wojnie tał
do nich chodziyłach. Znany pisarz niemiecki August Scholtys mioł łojca muzykanta. W swojej książce pt. „Die Katze im
Schlesischen Schrank” tzn. kot w śląskiej
szafie, opisuje te jego granie i te białe kołnierzyki. Było to jeszcze przed I wojną
światową, wtedy muzykanci na wsi grali
i do tańca i do różańca. Rołz ten jego
fater mieli grać na procesyji, ale mało

Ostatkowe rarytasy
9

lutego w restauracji OAZA
w Prudniku odbyło się szkolenie specjalistyczne połączone
z podsumowaniem rocznej działalności PZDR w Prudniku za 2016 r.
Jego organizatorem był Opolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – Terenowy Zespół Doradztwa
w Prudniku.
W czasie trwania spotkania przeprowadzono konkurs kulinarny pod hasłem
„Ostatkowe rarytasy”. W konkursie
tym wzięło udział osiem kół gospodyń
wiejskich. Dwa z nich reprezentowały
panie z Radostyni i Chrzelic. Głównymi

kryteriami był wygląd i smak potraw,
pracochłonność i dekoracja wyrobów.
Pierwsze miejsce zajęło KGW w Radostyni za bitki siekane z podgrzybkiem
i ryżem zapiekanym. Drugie miejsce
przyznano KGW z Kazimierza za kaczkę
w pomarańczach z pieczonymi ziemniakami i sałatą lodową. Przyznano również
dwa trzecie miejsca. Przypadły one
Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Szybowice
„Szybowiak” za kurę z kurkami i KGW
Odnowy Wsi Słoków za mięsne przekąski.
Wyróżnienia otrzymały Samodzielne Koła
Gospodyń Wiejskich w Lubrzy, Chrzelicach,
Racławicach Śląskich i Czyżowicach.
W czasie spotkania około 30 rol-

ników z terenu powiatu prudnickiego
zostało wyróżnionych nagrodami
za innowacyjność w rolnictwie i osiągnięte wyniki w produkcji roślinnej
i zwierzęcej. Z terenu bialskiej gminy
otrzymali je rolnicy: Wiktor Morawiec
z Prężyny, Michał Grelich z Rostkowic,
Adrian Czaja ze Śmicza oraz Korneliusz
Wycisk z Solca.
Specjalne nagrody ufundował również Bank Spółdzielczy w Prudniku.
Z terenu bialskiej gminy przypadły one
rolnikom: Janowi Przyklenk z Radostyni,
Rajmundowi Przibilla z Gostomi, Jerzemu
Wybraniec z Radostyni oraz Romanowi
Chrząszcz z Białej.

kiedy byli trzeźwi, to potyj wszyscy doma
drabko musieli pomołgać ich łobuczyć.
August lecioł do tego szranku po te kragle,
a tu widzi miedzy mandrzetoma, skrzypcoma i fletu, w tych biołych kraglach leży
kot i pięć młodych i wszystko zmaraszone
– to dziepiero był szpas i muzyka, a procesyjoł musiała czekać.
Terołz Karnewal wyglondoł ganz inakszy, ale służy tymu samemu: jak piyrwyj:
zabawie, spiywu i radości, bo po nim przyjdzie wielki post.
Czytelnicy proponują
Otrzymaliśmy sygnały od naszych czytelników, którzy proponują zainstalowanie ławek
przy chodniku na ul. Prudnickiej pomiędzy
budynkiem „Flory” a parkiem miejskim. Tą
ulicą na spacery do miejskiego parku udaje
się wielu mieszkańców, część z nich jest
w podeszłym wieku z problemami zdrowotnymi. Przydałyby się więc co najmniej
dwie ławki, gdzie spacerowicze mogliby
odpocząć wybierając się na dłuższe spacery.
Ludzie mówią
W poprzednich latach wzdłuż chodnika
na ul. Opolskiej od ośrodka zdrowia w kierunku do pawilonu „Rolnik” znajdowało
się kilka koszy na śmieci. Z niewiadomych
przyczyn zostały one zdemontowane. Część
uczniów korzysta z tego odcinka udając się
do szkoły i wyrzuca zbędne opakowania na
pobliski żywopłot i znajdującą się za nim
skarpę. Czas pomyśleć o ponownym zamontowaniu na tym odcinku koszy na śmieci.
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Informacja o stanie bezpieczeństwa
Na terenie działania posterunku policji w Białej za okres styczeń-grudzień 2016 roku

P

w przestępstwach kryminalnych w 2015 roku
71,43%, a w 2016 roku 76,47%.
Pocieszający jest fakt, że w omawianym
okresie odnotowano 1 przestępstwo, w których sprawcą była 1 osoba nieletnia.
Analizując poszczególne przestępstwa
w zakresie miejsca i czasu ich popełnienia
nie można jednoznacznie wytypować miejsc
szczególnie zagrożonych na terenie Miasta
i Gminy Biała. Stwierdzone i ujawnione przestępstwa występowały w zorganizowanych
grupach przestępczych działających na tutejszym terenie, jak też sprawców, którzy działaliby w określony i schematyczny sposób.

osterunek Policji w Białej obsługuje obszar Miasta i Gminy Biała,
w jego skład wchodzi trzech
dzielnicowych, dwóch policjantów
pionu operacyjno-dochodzeniowego oraz kierownik Posterunku.
Przestępczość kryminalna
W okresie od stycznia do grudnia 2016
roku Posterunek Policji w Białej wszczął
ogółem 71 postępowań przygotowawczych,
a odnotował w sumie 103 przestępstwa.
W tym samym okresie Posterunek
Policji w Białej wszczął 46 postępowań
przygotowawczych i odnotował w sumie
67 przestępstw.
Nastąpił spadek dynamiki wszczętych
postępowań przygotowawczych ogółem
i wyniósł 67,62%, natomiast wskaźnik dynamiki stwierdzonych przestępstw wyniósł
106,19%.
Nastąpił spadek dynamiki wszczętych
postępowań przygotowawczych kryminalnych i wyniósł 67,65%, natomiast wskaźnik dynamiki stwierdzonych przestępstw
wyniósł 106,35%.
Powyższy stan rzeczy wskazuje na spadek przyjętych i ujawnionych zgłoszeń przy
procentowym wzroście wykrycia w 2015
roku 80,41% w 2016 roku 83,96% dot. przestępstw ogółem, wzrosła także wykrywalność

Na terenie Miasta i Gminy Biała w okresie
od stycznia do grudnia w 2016 roku odnotowano 5 wypadków drogowych, w tym 3
wypadki śmiertelne.
Miejsce w wykrywalności zarówno w przestępstwach ogółem jak i kryminalnych
na terenie powiatu prudnickiego.
Czas prowadzenia postępowań przygotowawczych:
– do 5 dni
– 19
– do 30 dni
– 22
– do 60 dni
– 13
– do 90 dni
–6
– do 180 dni
–7
– powyżej 180 dni – 2
Powyższe dotyczy tylko postępowań zakończonych.

Skala przestępstw według wybranych kategorii
Lp.

Rodzaj przestępstwa

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

uszczerbek na zdrowiu
bójka lub pobicie
rozbój, kradzież rozbójnicza
rozbój z bronią
kradzież cudzej rzeczy
uszkodzenie cudzej rzeczy
przestępstwa narkotykowe
zgwałcenie
przeciwko f. publicznemu
przestępstwa gospodarcze
kradzież z włamaniem
przestępstwa drogowe
w tym prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwym
przestępstwa korupcyjne

13
14

Ilość
WykrywalIlość
Wykrywalw 2015 r.
ność
w 2016 r.
ność
7
100%
3
100%
1
100%
0
14
28,57%
5
20%
2
0%
6
33,33%
3
100%
1
100%
1
100%
0
2
50%
19
95,24%
9
44,44%
4
22
100%
12
100%
15

100%
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100%

0

-

2

100%

Powyższe postępowania prowadzili trzej policjanci z zespołu operacyjno
-dochodzeniowego przy współpracy z dzielnicowymi i kierownikiem, którzy
brali czynny udział w procesie wykrywczym.

Wspomnienie o Walterze Staffa

Jeżeli chodzi o poszukiwania osób
to w okresie od stycznia do grudnia
2016 r. Posterunek Policji prowadził
10 spraw poszukiwawczych za osobami
gdzie podstawą poszukiwań były nakazy
doprowadzenia do Aresztu Śledczego lub
Zakładu Karnego gdzie w tym okresie
zatrzymano 8 poszukiwanych sprawców
przestępstw.
Zwalczanie wykroczeń
Na terenie działania Posterunku Policji w Białej w okresie od stycznia do grudnia 2016r. ujawniono 588 wykroczeń, które
represjonowano w 31 przypadkach sporządzeniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Prudniku, 27 postępowań umorzono z powodu nie wykrycia sprawców, natomiast w 527 przypadkach sprawców wykroczeń ukarano w drodze postępowania mandatowego oraz zastosowano 3 pouczenia.
Podział sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Prudniku przedstawiał się następująco:
– z art. 51 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń – 0
– z art. 86 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń – 5
– z art. 87 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń – 2
– z art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń – 2
– z art. 124 § 1 kodeksu wykroczeń – 1
– z art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń – 0
– z art. 70 § 2 kodeksu wykroczeń – 0
– z art. 97 kodeksu wykroczeń – 0
– z art. 141 kodeksu wykroczeń – 0
– z art. 92a kodeksu wykroczeń – 4
– z art. 145 kodeksu wykroczeń – 1
– z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 0
– inne wykroczenia – 16
Razem: 31
Podział nałożonych mandatów na poszczególne wykroczenia:
Wykroczenia
2015 2016
drogowe:
159 163
z ust. o wychowaniu
47
88
w trzeźwości
przeciwko obyczajności
23
71
publicznej
zakłócenia porządku
51 104
i spokoju publicznego
przeciwko mieniu
0
4
inne
29
97
razem:
309 527

Na archiwalnym zdjęciu grupa przedwojennych strażaków
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lutego dotarła do nas wiadomość
o śmierci byłego długoletniego i zasłużonego komendanta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ligocie Bialskiej. Z panem Walterem mieliśmy okazję często rozmawiać
o jego działalności społecznej w czasie gdy
zamieszkiwał w rodzinnej wsi. Wspominał
często o swoim ojcu, który w latach przedwojennych był strażakiem, a następnie komendantem jednostki.
Od naszego rozmówcy dowiedzieliśmy się,
że w czasie wojny wielu młodych mieszkańców zostało powołanym do służby w wojsku
niemieckim. Wówczas to działalność w strażackich szeregach podjęły się kobiety, zastępując z powodzeniem nieobecnych mężczyzn.
Po wojnie jak wspinał. Staffa początkowo
nabór mężczyzn strażackich szeregów był
trudny. Wielu młodych niechętnie decydowało się na zapisy w strażackie szeregi obawiając się działania w szeregach zmilitaryzowanej organizacji za czasów stalinowskich.
Po wojnie Walter Staffa pracował w Gromadz-

Na terenie działania Posterunku
Policji w Białej miały miejsce kolizje
drogowe, których odnotowano ogółem
52, natomiast w analogicznym okresie
roku ubiegłego było ich 53.
Główną przyczyna kolizji było:
– nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu
– nadmierna prędkość
– nieprawidłowe skręcanie
– nieprawidłowe wyprzedzanie
– wymijanie
– inne
Działania policjantów PP Biała nie miały
wpływu na zaistniałe kolizje drogowe.
Działania prewencyjne
Wzorem lat ubiegłych policjanci
Posterunku Policji w Białej w analizowanym okresie czasu prowadzili działania
prewencyjne i profilaktyczne takie jak:
„Bezpieczne Ferie”, „Dzień wagarowicza”,
„Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna droga
do Szkoły”
Ponadto prowadzone były akcje
takie jak: „Bezpieczeństwo w Ruchu
Drogowym”, „Bezpieczeństwo w szkole”,
„Przemoc w rodzinie”, „Bezpieczeństwo
w miejscach publicznych i w miejscu
zamieszkania”. Dzielnicowi przeprowadzili
również spotkania z dziećmi i młodzieżą
w szkołach, których tematami były
głównie zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach oraz unikanie sytuacji
kryminogennych.
Dzielnicowi wspólnie z kierownikiem
odbywali również spotkania z mieszkańcami poszczególnych miejscowości.
Spotkań tych odbyto 39. Na tych spotkaniach przekazywane były informacje na
temat zabezpieczenia mienia, sposobach
informowania Policji o ewentualnych
zagrożeniach oraz inne. Dzielnicowi na
bieżąco odbywali spotkania z młodzieżą
w szkołach i przedszkolach.
Sporządzono 2016 roku 4 skierowania
do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, celem skierowania na leczenie osób uzależnionych
od alkoholu.
Nadal tutejszy Posterunek realizuje
czynności w zapobieganiu przestępstw
przeciwko rodzinie, objęte programem
„Niebieskiej Karty”, takim programem
objętych było 12 rodzin.
kiej Radzie narodowej w Ligocie Bialskiej,
zajmując się między innymi sprawami bezpieczeństwa i zagrożeń pożarowych w miejscowościach należących do ligockiej gminy.
Walter Staffa pamiętał kolejne lata wzbogacania się o nowy sprzęt miejscowej jednostki, a także budowę nowej remizy w latach
dziewięćdziesiątych. Jako jeden z nielicznych strażaków na Opolszczyźnie prowadził kronikę strażacką, w które zamieszczał
informacje z kart historii OSP i Ligoty Bialskiej. Jego kronika kilkakrotnie zdobywała
wyróżnienia w konkursach kronikarskich.
Stanowi cenne źródło informacji i historii ligockich strażaków i wsi. Po rezygnacji
z funkcji w straży nadal aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczył w życiu lokalnej
OSP, interesując się sprawami ważnymi dla
strażaków. Przez ostatnich kilka lat mieszkał
u córki w Białej. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnej Ligocie Bialskiej.
Pozostanie w naszej pamięci jako wzorowy strażak i przyjaciel.
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Skrócona informacja dotycząca realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Biała za rok 2016

Ś

rodki finansowe na realizację
zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem
narkomanii pochodzą z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców
z tytułu korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2016r. wpływy z tytułu opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych wyniosły
174.103,23 zł. Kwota ta została powiększona o 8.607,00 zł. tj. o środki
niewykorzystane w 2015 r. na realizację
gminnego programu profilaktyki.
Łączna kwota 182.710,23 zł została
przeznaczona na realizację zadań ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2016 rok przyjętym uchwałą nr
XII.110.2015 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zadanie I: Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu
oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
W celu zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych
od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie, członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Białej podjęli szereg działań.
Razem koszty: 11.362,23 zł.
Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
i narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej, w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
Koszty realizacji zadań:
1. Prowadzenie świetlic: 122.505,05 zł,
w tym:
– 120.000 zł – dotacja dla Gminnego
Centrum Kultury, tj. jednostki
prowadzącej świetlice,
– 2 .505,55 zł – remont w świetlicy
w Kolnowicach, w celu dostosowania
do obowiązujących przepisów
sanitarnych i budowlanych;
2. Wynagrodzenie dla psychologa –
13.200,00 zł;

Razem: 135.705,75 zł.
Zadanie III: Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych.
Koszty realizacji zadań:
Realizowanie działań profilaktycznych
w placówkach oświatowych: 15.754,97 zł,
w tym:
– w spieranie szkolnych programów
profilaktyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej: 5.666,60 zł,
– w spieranie szkolnych programów
profilaktyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku: 3.126,94 zł,
– w spieranie szkolnych programów
profilaktyki w Publicznym Gimnazjum
w Białej: 6.961,43 zł;
– Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
801.74 zł, w tym zakup nagród dla
dzieci uczestniczących w turnieju
wiedzy o bezpieczeństwie – 801,74 zł;
3. Dotacja na zadanie publiczne „Ferie
z Bogiem” – 2.000,00 zł.
Razem: 18.556,71 zł.
Zadanie IV: Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
Na funkcjonowanie komisji przeznaczono następujące kwoty:
– 9.472,00 zł – wynagrodzenie dla członków
komisji za udział w posiedzeniach,
– 747,64 zł – zakup materiałów biurowych
przeznaczonych do użytku służbowego
przez komisję.
Razem: 10.289,62 zł.
W sumie na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Biała w 2016 r. wydatkowano kwotę
175.914,11 zł czyli 96,28% wszystkich
środków przeznaczonych na ten cel.
Kwota, która pozostała niewykorzystana,
zostanie przeznaczona na zwiększenie
środków przeznaczonych na realizację
gminnego programu profilaktyki w 2017 r.

Sporządziła Sabina Morawiec

Spójrz na te serca zlęknione
Złaknione gwiazd w noc bezsenną
Skąd je znasz? Przecież je spotkałeś
W swoim i moim dawnym świecie
Nauczyły Cię płakać.
Tak pięknie, tak słodko
Pozwoliły Ci odejść, by odetchnąć
życiem.

Autorka wierszy
Joanna Scholz

A Ty tu jesteś, mój stary Przyjacielu.
I liczysz te gwiazdy… na moim niebie…
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Mówią sołtysi

apytaliśmy kilku naszych sołtysów jaki był miniony 2016 rok
i o plany na rok bieżący. Przedstawiamy ich wypowiedzi.
Lidia Cziomer – sołtys Radostyni:
Od kilku lat nasze panie z Koła
Gospodyń Wiejskich odnoszą sukcesy
kulinarne w różnych konkursach organizowanych przez organizacje rolnicze.
. W tym roku 11 lutego – podobnie jak
w latach minionych zorganizowaliśmy
Dzień Chorych dla mieszkańców naszej
wsi i Ligoty Bialskiej. Na spotkanie
z chorymi zaprosiliśmy policjanta,
który poinformował nas o wyłudzeniach
pieniędzy od osób starszych metodą
między innymi na wnuczka. W lutym
zorganizowaliśmy imprezę dla dzieci
w ramach koła DFK. Obecnych było
czterdzieścioro maluchów. Wystąpił
teatrzyk zorganizowany przez prudnickiego
Tygryska. Tegoroczny fundusz sołecki
przeznaczymy na utwardzenie placu
koło naszej remizy strażackiej. Część
środków przeznaczymy na zakup zieleni
i utrzymanie czystości.
Jacek Niedorozow – sołtys Krobusza:
W minionym roku został wyremontowany odcinek drogi w naszej wsi. W tym
roku zamierzamy wyremontować kolejny
odcinek drogi wiejskiej. Ze środków
z funduszu sołeckiego oczyszczony
został rów przydrożny. Na odcinku
przewidzianym do remontu drogi w tym
roku położona została kanalizacja.
Barbara Wilczak – sołtys Śmicza:
W tym roku wspólnie z kołem DFK
zorganizujemy piknik dla mieszkańców
w maju lub w czerwcu. Planujemy zorganizowanie również dożynek parafialnych.
Dziesięć tysięcy złotych przeznaczymy
na remont odcinka drogi gminnej przy
dofinansowaniu ze środków gminnych.
Zamierzamy zlecić opracowanie projektu
na budowę wielofunkcyjnego boiska
sportowego oraz zakup pewnej ilości
sadzonek krzewów do obsadzenia skarpy
przy drodze w kierunku Białej.
Joanna Słowińska – sołtys Grabiny:
W poprzednim roku wszystkie środki
z funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy na
utwardzenie placu przed naszą świetlicą.
Położone zostały w kuchni i korytarzu
kafelki. W tym roku planujemy wyłożenie kafelkami dużej sali i łazienki.
Wyposażyliśmy kuchnię w nowe meble.
W ramach inicjatywy lokalnej urządziliśmy
siłownię na zewnątrz obiektu świetlicy.
Ewentualny zakup kolejnych urządzeń

Może i za nami
dzika radość z samych siebie
Może…
Może nie poznamy już siebie
Patrząc innym w oczy
Może…
Może i w tobie mnie odrobina
A może mniej
Może…
Ktoś kiedyś podziwiał tę miłość
Ktoś w nią całym sobą wierzył…
Znasz ich? Pamiętasz?
Może…

zależy od zainteresowania mieszkańców
tą inicjatywą. W minionym roku złożyłam
rezygnację z dalszego pełnienia funkcji
sołtysa, ale ją wycofałam, ponieważ
nikt z mieszkańców nie wyraził zgody
na powierzenie mu tej funkcji, a brak
sołtysa spowodowałby utratę w tym
roku funduszu sołeckiego. Taką decyzję
ponowię w tym roku, ponieważ mam
zamiar wyjechać na stałe z Grabiny.
Klaus Bremer – sołtys Wilkowa:
Nas mieszkańców Wilkowa bulwersuje brak od dziesięciu lat remontu
drogi w kierunku Rostkowic i Mionowa.
Część drogi w kierunku Wierzchu
przebiegającej na terenie naszej gminy
została wykonana, ale brak jej remontu
na odcinku należącym do głogóweckiej
gminy. W fatalnym stanie jest również
nasza droga przebiegająca przez wieś.
Niesprawna kanalizacja powoduje, że
droga w czasie opadów jest systematycznie
zalewana przez gromadzącą się wodę.
Urszula Wottka – sołtys Frącek:
Prowadzimy remont świetlicy wiejskiej.
Zaplanowaliśmy zakup mebli kuchennych.
Planujemy również położenie płytek
i malowanie świetlicy.
Gabriela Neugebauer – sołtys Pogórza:
W tym roku, podobnie jak w latach
minionych zorganizujemy dożynki
wiejskie i po raz kolejny uroczystość ku
czci św. Marcina w listopadzie. Cieszy nas
zakończenie remontu boiska sportowego
w naszej wsi. Do Stowarzyszenia Borów
Niemodlińskich zgłosiliśmy kolejny
projekt do realizacji. W minionym roku
przeprowadziliśmy remont i malowanie
świetlicy, zakupiliśmy dwa namioty,
pięć tysięcy złotych przeznaczyliśmy na
zakup sztandaru dla naszej Ochotniczej
Straży Pożarnej, po jego zakupie zostanie
on uroczyście wręczony strażakom na
zorganizowanym strażackim festynie.
Przydałby się również remont dachu
na obiekcie naszej remizy.
Beata Czaja – sołtys Józefowa:
W minionym roku został zakończony
remont drogi prowadzącej przez wieś.
Droga wzbogaciła się o nową kanalizację burzową oraz o chodniki po
obu jej stronach. Wyremontowaliśmy
salę w świetlicy wiejskiej. W tym roku
fundusz sołecki zostanie przeznaczony
na remont jednej z bocznych dróg
wiejskich. Chcemy przy tej drodze
wykopać studzienki odpływowe.

Zebrał: R.Nowak
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Turnieje piłkarskie dla najmłodszych

15

i 17 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łączniku w ramach zajęć w czasie ferii zimowych Gminne Centrum Kultury
w Białej zorganizowało dwa turnieje piłkarskie w dwóch grupach wiekowych: grupa pierwsza roczniki 2001–2006, grupa
druga roczniki 1997–2000.

W grupie młodszej do zawodów
przystąpiło sześć drużyn piłkarskich
(Iskra Smoleńsk, Coco jumbo Biała,
Leszczyny, Orlik Łącznik, Piłkarki,
Akademia Piłkarska). Wygrał zespół
Coco jumbo z Białej, w skład którego
wchodzili zawodnicy urodzeni w 2006 r.
W rozgrywkach w tej grupie wiekowej
uczestniczyła drużyna dziewcząt z Łącznika prowadzona przez nauczycielkę

Annę Lewandowską.
Skład zwycięskiej drużyny Marsel
Kostka, Michał Cajzner, Marcel Schneider, Jakub Rogosy, Dawid Wojtala,
Denis Wocka, Roman Manieta.
W drugiej kategorii wiekowej
(roczniki 1997-2000) wystąpiły cztery
zespoły (Pięciu wspaniałych, Heda
end Company, Woźniak i przyjaciele,
Fortuna Łącznik). Bezkonkurencyjna

okazała się drużyna Fortuny Łącznik
w barwach której wystąpili zawodnicy
– uczniowie Wojewódzkiego Ośrodka
Szkolenia w Prószkowie (szkółka
piłkarska), w składzie: Przemysław
Jakwert, Denis Kołek, Michał Fiebich,
Michał Szulc, Fabian Lorenz i Oskar
Nowak.
Sędziował i prowadził turniej
Joachim Kosz.

Turniej skata

W

niedzielne popołudnie 19 lutego w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbył się
w trzech rundach po 24 rozdania turniej
skata, w którym wzięło udział dwudziestu zawodników z Opolszczyzny.
W poprzednich latach klub skata
działał w ramach Polonii Białej. Obecnie zawodnicy z terenu naszej gminy
występują w ramach sekcji w Kujawach.

Zdobywcy czołowych pięciu miejsc zostało nagrodzonych, a trzech pierwszych
zawodników otrzymało pamiątkowe
puchary.
Kolejność zajętych miejsc: I. Bernard
Nowak (Kujawy) / 2.380 pkt., II. Franciszek
Kesner (Opole) - 2.116 pkt., III. Joachim
Gibas (Ligota Bialska) - 2.010 pkt., IV.
Stanisław Byczek (Borki) - 1.960 pkt., V
Waldemar Kesner (Opole) - 1.956 pkt.
Zwycięzcy kolejnych trzech rund

rozgrywek: I. runda - Joachim Gibas
(Ligota Bialska), II. runda - Waldemar
Kesner (Opole), II. runda - Bernard
Nowak (Kujawy).
Najlepszym zawodnikiem zamieszkałym na terenie bialskiej gminy okazał
się po raz kolejny Joachim Gibas z Ligoty
Bialskiej, grający w skata od sześćdziesięciu lat. Pierwsze kroki w tej grze
stawiał pod kierunkiem doświadczonego
skacisty – swojego dziadka.

Szkole grozi likwidacja

P

olska szkoła w Grabinie istniała
w latach przedwojennych w latach 1931–1939. Uczęszczanie
w tamtych latach, pod rządami faszystowskimi było dowodem wielkiej odwagi i dzieci i ich rodziców.
W szkole grabińskiej nauczycielem był
Alfred Liczbański, na którego wydano
po wkroczeniu hitlerowców do Polski wyrok śmieci. Liczbański brał udział
w obronie Warszawy, a następnie wyemigrował do Francji. Po wojnie nauka w szkole
w Grabinie odbywała się do 1999 r., kiedy
to zapadła decyzja o zamiarze jej likwidacji.
W obronie szkoły wystąpili między innymi
Waleria Nabzdyk z domu Augustyn, której
ojciec był czynnie zaangażowany w budowę
polskiej szkoły. W obronie szkoły stanęli
rodzice dzieci ogłaszając strajk Do obrony
zagrożonej szkoły zaangażował się Janusz
Dobrosz. Nieskuteczne okazały się starania rodziców u prezydenta Kwaśniewskiego. Przyczyny likwidacji szkoły w Grabinie miały bezpośredni związek związany
z niżem demograficznym i z tym, że subwencja oświatowa przy zbyt małej liczbie
dzieci w wieku szkolnym nie wystarczałaby
na pokrycie wszystkich kosztów utrzymywania tej placówki oświatowej.
Podjęte zostały przez rodziców dzieci
starania o utworzenie w Grabinie niepu-

blicznej szkoły. Po rozmowach z Górnośląskim Związkiem pod jego patronatem założone zostało w Grabinie Koło tego Związku.
Do szkoły przez kolejne lata uczęszczało również kilkanaścioro dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym z Rzymkowic, co pozwalało
na zapewnienie wystarczających środków
finansowych. Szkoła ma w swym dorobku
wiele osiągnięć. Jej uczniowie w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych zdobywali
wiele nagród w eliminacjach powiatowych
i wojewódzkich. Z dniem 1 września 2017 r.
szkoły stopnia podstawowego muszą tworzyć placówki ośmioklasowe. Rzecz w tym,
że przez kolejne dwa lata do klasy siódmej w Grabinie uczęszczałoby tylko dwóch
uczniów. W tym roku szkolnym placówka
nie dysponuje klasą pierwszą. Rodzice przedszkolaków nie wyrazili zgody na wcześniejsze wysłanie sześciolatków do szkoły.
Jak nas poinformowała przewodnicząca
koła Związku Górnośląskiego w Grabinie Ewa
Kontny w najbliższych dniach zostanie wypowiedziana umowa o dalszym funkcjonowaniu
grabińskiej szkoły z dniem 31 sierpnia 2017 r.
Mówi Ewa Kontny: – W najbliższych
dniach będziemy prowadzili rozmowy ze Stowarzyszeniem Kół Katolickich w Częstochowie w sprawie objęcia patronatem szkoły
w Grabinie. Od efektów tych rozmów zależy
„być albo nie być” szkoły w Grabinie.
(n)
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Biała moje miasto moja gmina

W

dniach 06.02.-08.02.2017 r.
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej prowadzone były różne działania w ramach
projektu poświęconego tematyce
miasta i gminy Biała.
Na I. piętrze znajdowała się wystawa
dotycząca historii miasta. Znajdowały
się tam makiety zabytków Białej wykonane przez uczniów, cenne pamiątki
z ubiegłego stulecia pochodzące z zamku
w Białej i byłego hotelu „Goldene Krone”.
Na wystawie znajdowały się również
książki i broszury związane z miastem
i gminą, kroniki szkolne, wystawa zdjęć
pt.: „Biała dawniej i dziś” oraz gazetka
„Atrakcje turystyczne gminy Biała”.

28

stycznia 2017 w Domu
Katolickim w Białej odbył
się III Babski Comber organizowany przez Parafialny Zespół Caritas.
Organizatorzy zaserwowali dwa gorące
dania, zimną płytę, przekąski, zimne napoje,
kawę, herbatę i ciasto; nie zabrakło oprawy
muzycznej. Na bal przybyły 44 kobiety, przepięknie przebrane: były czarownice, był żoł-

nierz, policjant, robotnik budowlany, ekipa
„rolnik szuka żony”, księżniczka, czerwony
kapturek, pokojówka, japonka, muszkieterki, ekipa „kowbojów”, a do tego pszczółki,
marynarz, szlachcianki, hipisi i pielęgniarka.
Stroje były bardzo pomysłowe i wielobarwne.
Podczas zabawy przeprowadzono konkursy,
m.in. wyścigi z łopatą do odśnieżania. Organizatorzy bardzo dziękują za liczne przybycie i zapraszają wszystkie panie za rok, na
IV Babski Comber.

Przedszkolaki Babciom i Dziadkom

W

tym miesiącu w zamiejscow ych placówkach
przedszkolnych Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Białej odbyły się uroczyste obchody
Dnia Babci i Dziadka.
Nauczyciele wraz ze swoimi wychowankami wytrwale prowadzili przygotowania.
Wszystko zaczęło się od ciężkiej pracy nad
tekstami, które były prezentowane podczas
uroczystości. Po rozdaniu ról i wierszy dzieci
codziennie ćwiczyły swoje zdolności na próbach, uczyły się piosenek i kroków tanecz-

Szkolne korytarze przystrojone były
pracami uczniów.
Klasy I miały za zadanie pokolorować
herb Białej, klasy II wykonały kolaż
na temat zabytków Białej, a klasy III
plakaty poświęcone swoim miejscowościom. W ramach projektu klasy IV
rysowały różnymi technikami zabytki
miejscowości, a klasy V ciekawe miejsca
w swoich miejscowościach. Wszystkie prace
przyozdobiły szkolne korytarze. Klasy VI
w ramach lekcji zajęć komputerowych
wykonały prezentacje multimedialne
poświęcone miastu i gminie Biała.
Pierwszego dnia 6 lutego o godzinie 900
w szkolnej auli odbył się pokaz prezentacji
multimedialnych poświęconych miastu
i gminie Biała dla klas I-III.

nych, by swoim ukochanym dziadkom zaprezentować się z jak najlepszej strony. Następnym etapem przygotowań było sporządzenie zaproszeń oraz upominków w postaci
własnoręcznie wykonanych laurek wykonanych przeróżnymi technikami. Babciom
i dziadkom zostały przedstawione wierszyki,
piosenki, układy taneczne oraz złożone serdeczne życzenia z okazji ich dnia. Dzieci prezentowały swoje umiejętności także w języku
niemieckim. Po występie małych artystów
goście spędzili czas we wspólnym gronie
przy kawie i słodkim poczęstunku.
Magdalena Przybyszewska

O godz. 1000 wszyscy uczniowie klas
nauczania początkowego na szkolnych
korytarzach malowali zabytki miasta,
natomiast trzech przedstawicieli z każdej
z klas IV-VI brało udział w Szkolnym
Turnieju Wiedzy o Mieście i Gminie
Biała. W drugim dniu uczniowie klas III
brali udział w konkursie wiedzy o swojej
gminie, a po konkursie wszyscy uczniowie
klas I-III wraz z wychowawcami oglądali
na korytarzach przygotowane wystawy
i gazetki wykonane przez uczniów.
W trzecim dniu uczniowie klas V-VI brali
udział w spotkaniu z przewodniczącym
Rady Miejskiej w Białej, połączonym
z oglądaniem prezentacji. Radny Robert
Roden przybliżył nam obowiązki i pracę
radnego, odpowiedział na pytania uczniów

a następnie wraz z organizatorami wręczył
dyplomy i nagrody uczniom biorącym
udział w turnieju Wiedzy o Gminie Biała.
Wystawy i prace uczniów były również
oglądane i podziwiane przez rodziców,
którzy przez 2 dni, tj. 7 i 8 lutego brali
udział w zebraniu śródsemestralnym.
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Uczniowie
chętnie brali udział w zaplanowanych
zadaniach i wkładali wiele starań
i wysiłku w wykonywane prace. Dzięki
projektowi uczniowie poszerzyli swoją
wiedzę na temat miasta i gminy Biała.
Sponsorem nagród przyznanych
uczniom był Urząd Miejski w Białej.

Aneta Graba
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Terminarz rozgrywek
klasa A grupa 4

runda wiosenna

Kol.

Drużyny

14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
26
26

LZS Lubrza – LZS Ligota B.-Radostynia
LKS Polonia Biała – LZS Sudety Moszczanka
Gryżów – LKS Polonia Biała
LZS Ligota B.-Radostynia - LZS Niemysłowice
GKS Głuchołazy – LZS Ligota B.-Radostynia
LKS Polonia Biała – LZS AGUA Prusinowice
LKS Polonia Prószków – LKS Polonia Biała
KKS Czarni Korfantów – LZS Ligota B.-Radostynia
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Sudety Moszcz.
LKS Polonia Biała – KS Metalowiec Łambinowice
MKS Sokół Niemodlin – LKS Polonia Biała
LZS Gryżów – LZS Ligota B.-Radostynia
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS AGFA Prusinowice
LKS Polonia Biała – LKS Rusocin
LKS Polonia Biała - GKS Głuchołazy
LKS Polonia Prószków . LZS Ligota B.-Radostynia
LZS Ligota B.Radostynia – Metalowiec Łambinowice
LZS Ścinawa Nyska – LKS Polonia Biała
LKS Polonia Biała – LZS Lubrza
MKS Sokół Niemodlin – LZS Ligota B.-Radostynia
LZS Ligota B.-Radostynia – LKS Rusocin
LKS Niemysłowice-Dębowiec – LKS Polonia Biała
LKS Polonia Biała – LZS Ligota B.-Radostynia
KKS Czarni Korfantów – LKS Polonia Biała
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Ścinawa Nyska

klasa B grupa 14

Data Godzina
15.00
15.00
15.00
14.00
16.00
16.00
16.00
16.00
14.00
16.30
17.00
17.00
14.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
14.00
17.00
17.00
17.00
17.00

runda wiosenna

Kol.

Drużyny

12
13
14
15
16
17
18
19
20

LZS Olbrachcice – LZS Stare Kotkowice
LZS II Lisięcice – LZS Olbrachcice
LZS Stal Grobniki – LZS Olbrachcice
LZS Olbrachcice – LZS Zawada
LZS Sparta Zawiszyce – ŁZS Olbrachcice
LZS Olbrachcice – LZS Rzepce
LKS Rolnik II Brzedrzych. – LZS Olbrachcice
LZS Olbrachcice – LZS Benfica Klisino
LZS Victoria Pomorzowice – LZS Olbrachcice

klasa B grupa 13

19.03.
19.03.
26.03.
26.03.
1.04.
2.04.
9.04.
9.04.
23.04.
23.04.
30.04.
30.04.
7.05.
7.05.
14.05.
14.05.
21.05.
21.05.
28.05.
28.05.
4.06.
4.06.
11.06.
18.06.
18.06.

Data Godzina
2.04.
9.04.
23.04.
39.04.
7.05.
14.05.
21.05.
28.05.
4.06.

16.00
16.00
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
17.00
17.00

runda wiosenna

Kol.

Drużyny

14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26

LZS Kolnowice – LZS Grom Szybowice
LZS Czyżowice – LZS Chrzelice
LUKS Polonia Pogórze – LZS Przechód
LZS Rudziczka – LZS Kolnowice
LZS Łąka Prudn. – LUKS Polonia Pogórze
LZS Chrzelice – LZS Dytmarów
LZS Kolnowice – KS Unia Tułowice
LUKS Polonia Pogórze – GKS II Konradów
LZS Chrzelice – pauza
MKS Grodziec-Niemodlin – LZS Kolnowice
LZS Rudziczka – LUKS Polonia Pogórze
LZS Chrzelice – LZS GROM Szybowice
LZS Kolnowice – LZS Ligota Tułowicka
Unia Tułowice – LZS Chrzelice
LZS GROM Szybowice - LZS Przechód
LUKS Polonia Pogórze – LZS Kolnowice
LZS Chrzelice – LZS Ligota Tułowicka
LZS Kolnowice – LZS Chrzelice
LZS Czyżowice – LUKS Polonia Pogórze
LZS Czyżowice – LZS Kolnowice
LUKS Polonia Pogórze – LZS Dytmarów
LZS Przechód – LZS Chrzelice
LZS Kolnowice – LZS Przechód
LZS Chrzelice – LZS Łąka Prudnicka
LUKS Polonia Pogórze – pauza
LZS Dytmarów – LZS Kolnowice
LUKS Polonia Pogórze – LZS GROM Szybowice
GKS Konradów – LZS Chrzelice
LZS Kolnowice- LZS Łąka Prudnicka
LZS Rudziczka – LZS Chrzelice
KS Unia Tułowice - LUKS Polonia Pogórze
LUKS Polonia Pogórze – LZS Ligota Tułowicka
MKS Grodziec-Niemodlin – LZS Chrzelice
LZS Kolnowice – pauza
LZS Kolnowice – GKS II Konradów
LZS Chrzelice - LUKS Polonia Pogórze

Data Godzina
19.03.
19.03.
19.03.
26.03.
26.30.
26.03.
2.04.
2.04.

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
16.00

9.04.
9.04.
9.04.
23.04.
23.04.
23.04.
30.04.
30.04.
7.05.
7.05.
14.05.
14.05.
14.05.
21.05.
21.05.

16.00
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

28.05.
28.05.
28.05.
4.06.
4.06.
4.06.
11.06.
11.06.

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

18.06.
18.06.

17.00
17.00

Kibiców informujemy, że w terminarzach rozgrywek rundy wiosennej możliwe są zmiany, dlatego prosimy o ich sprawdzenie przed meczami na stronie internetowej OZPN.

Dotacje do programu niskiej emisji

W

FOŚiGW w Opolu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa, w październiku 2016 r.
uruchomił „Program ograniczenia
niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale
środków WFOŚiGW w Opolu”.
Program został podzielony na cztery części:
EKO-PIEC w ramach którego mogą być
finansowane przedsięwzięcia polegające
na wymianie starych źródeł ciepła
opalanych węglem na nowoczesne
o wysokiej jakości,
EKO-TERM, który umożliwia przeprowadzenie termomodernizacji budynku
np. wymianę okien, drzwi, ocieplenie ścian
zewnętrznych, dachu, stropu, podłogi,
EKO-DOM finansujący przedsięwzięcia
polegające na termomodernizacji budynków wraz z wymiana źródeł ciepła,
OZE obejmujący przedsięwzięcia związane z zakupem i montażem urządzeń
wykorzystujących energię odnawialna
np. pompy ciepła, kolektory słoneczne,
systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie
wiatrowe, źródła ciepła opalane biomasą.
Dofinansowanie w ramach Programu
udzielane jest w formie pożyczki w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia, z możliwością jej
umorzenia w wysokości do 30% w ramach EKO-PIEC lub do 20% wartości
w pozostałych częściach Programu.
Proponowana pożyczka jest niskooprocentowana – obecnie 2,5% w skali
roku, bez prowizji i dodatkowych opłat,
z okresem kredytowania od 5 lat do 10 lat.

W ramach promocji Programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu nawiązał
współpracę z jednostkami samorządu
terytorialnego – gminami, bo to na ich
szczeblu widać najdokładniej, jak duży jest
problem z proekologicznym ogrzewaniem.
W ramach podpisanych w dniach 01–02
lutego 2017 r. porozumień z Gminami
województwa opolskiego, zainteresowane
osoby fizyczne w Gminie mogą uzyskać
druki wniosku o pożyczkę i załączników.
Zgodnie z opublikowanym na stronie
internetowej WFOŚiGW w Opolu programem PONE jego realizacja potrwa
do 2020 roku.
Szczegółowe informacje nt. programu
są dostępne w internecie, na stronie www.
wfosigw.opole.pl, na plakatach i ulotkach,
dostępnych m.in. w urzędach i niektórych
sklepach czy placówkach usługowych.
Można też zadzwonić: tel. 77 456 78 73, w.
116, 108, 148, 147, 123, 117 (EKO-PIEC,
EKO-TERM i EKO-DOM) lub 77 454
58 91 w. 150, 103 (OZE).
Jednocześnie informujemy, że Zarząd
WFOŚiGW w Opolu podjął prace nad
rozszerzeniem programu PONE o grupę
Beneficjentów – przedsiębiorców działających w sektorze MŚP. Zapraszamy
do śledzenia zakładki „Aktualności”
umieszczonej na stronie internetowej Funduszu w której zamieszczane
są wszystkie informacje dotyczące
Programu i wprowadzanych zmian, mających na celu zwiększenie atrakcyjności
i przystępności oferowanych pożyczek.

Katarzyna Smoter

Działania proekologiczne

J

an Smiatek – sołtys Olbrachcic
od lat interesuje się działaniami
i wdrażaniem we własnym gospodarstwie rolnym urządzeń proekologicznych.

Między innymi posiada kominek
opalany drzewem dębowym, który
ogrzewa pozostałe pomieszczenia
(w okresie grzewczym). Opalanie
drewnem powoduje bardzo niską emisję
gazów cieplarnianych.
Kolejnym działaniem Jana Smiatka
był montaż na dachu jednego z pomieszczeń gospodarczych ogniw
fotowoltaicznych (łącznie 24 sztuki).

Taka ich liczba wystarcza do pokrycia
zapotrzebowania na energię elektryczną
dla gospodarstwa rolnego i budynku
mieszkalnego, nadwyżki przekazywane są natomiast do państwowej
sieci energetycznej.
Łączny koszt zakupu i montażu ogniw
fotowoltaicznych wyniósł 50 tys. zł.
Taka inwestycja zwraca się już po ośmiu
latach korzystania z tego rozwiązania.
Ma to – zważywszy na okresowe podwyżki
cen energii elektrycznej – tym większe
znaczenie. Zamontowane urządzenia
są objęte trzydziestoletnim okresem
gwarancji. Warto więc pokusić się
o takie rozwiązanie.
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Cel: integracja

K

onrad Moszczeński – prezes zarządu Stowarzyszenia Odnowy
Wsi Łącznik opowiada o blaskach i cieniach, szansach i wyzwaniach, z którymi styka się w swojej
pracy społecznej.

w żadnych aktywnościach, inicjatywach,
które są organizowane. Nasze stowarzyszenie nie jest zamknięte – zawsze
chętnie zobaczy nowe twarze, nie tylko
na organizowanych wydarzeniach, ale
także w samym stowarzyszeniu.

– Jakie jest twoje główne paliwo
mot y wac y jne do d zi a ł a l no ś c i
społecznej?

– Co postrzegasz jako największe
trudności w działalności społecznej?

– W mojej już prawie siedmioletniej
działalności społecznej (na terenie
miejscowości, w której mieszkam)
głównym motorem działań jest chęć
wprowadzenia zmian – zmieniania
otoczenia na jeszcze lepsze. Kiedy
do realizacji dochodzą nowe pomysły,
które mogą coś dodać (nie tylko materialnie – chodzi też o to, co w ludziach),
energia pojawia się sama i nie kończy
się dopóki wszystkie zamierzone cele
nie zostaną zrealizowane. Poza tym
chce się działać, kiedy widzi się efekty,
tzn. kiedy sami mieszkańcy mówią
o tym, że to, co się dzieje, powoduje
pozytywne zmiany.
– Co uważasz za swoje największe
sukcesy?
– Kiedy udaje się zmobilizować mieszkańców do wspólnego działania – wtedy
można mówić o sukcesie. Największy
to integracja – zespalanie mieszkańców.
Wspólne tworzenie czegoś nowego
– wtedy, gdy każdy uczestnik mówi,

że jest to też jego osiągnięcie. Na tym
polega największa nagroda. Sukcesem
naszego stowarzyszenia jest organizacja
Rodzinnych Rajdów Rowerowych (ten
rok będzie już ósmym, jeśli chodzi
o robienie tego rodzaju wypraw) – około
40 osób wyrusza wspólnie, by poznawać
okolicę: początkowo bliższą, a z biegiem
czasu coraz dalszą. Sukces to także
organizowanie (od 2013 roku) Jarmarku Bożonarodzeniowego (wspólnie
z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
w Łączniku). Cieszymy się też, gdy
nasza praca zostanie dostrzeżona
w jakimś konkursie (zajęliśmy np. III
miejsce jeśli chodzi o Najlepszy Projekt

Odnowy Wsi w 2016 r.).
– Co z kolei mógłbyś nazwać największą porażką?
– Każdy sukces jest połączony z porażką,
bo zawsze jest coś, co się nie uda, co mogło wyjść lepiej. Trudno jasno określić,
co jest największą porażką, bo nigdy nie
może być tak, że przyćmi ona sukces.
Porażką przy prawie każdym działaniu
jest nieosiągnięcie w pełni celu integracji.
Niestety nie jest możliwe, by zespolić
wszystkich. Są ludzie, którzy nie chcą
i nie można ich do tego zmusić; są też
tacy, którzy mówią, że nic się nie dzieje,
ale – z drugiej strony – nie biorą udziału

– W działalności społecznej trzeba
pamiętać o tym, że nie da się dogodzić
każdemu. Nie sposób uszczęśliwić
wszystkich w stu procentach, ale można
próbować... każdego w połowie. Tutaj
nie należy się poddawać, mówić, że się
nie uda; trzeba próbować. Poza tym:
nigdy nic nie robi się samemu – zawsze
są ludzie, którzy chętnie pomogą:
społecznicy, którzy patrzą na świat
przez ten sam pryzmat. Na przykładzie
naszego stowarzyszenia sprawdza się
to doskonale – jest grupa członków,
którzy zawsze pomogą w danej inicjatywie i czerpią z tego radość (działają
dla swojej społeczności). Najważniejsze
to nigdy się nie poddawać, nigdy nie
zamykać się na pomoc i pamięć o tym,
że działamy dla dobra wszystkich, choć
nie zawsze wszyscy będą zadowoleni.
Ważne jest, by słuchać ludzi, być dla
nich otwartym, rozmawiać z nimi –
to społeczeństwo najlepiej nam pokaże,
czego potrzebuje. Nie można bać się
działać, zmieniać, tworzyć.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Motywacja, zabytki, ojczyzna

P

iotr Kołek z Łącznika ma liczne zainteresowania. Legły one u podstaw trzech kanałów YouTube'owych, których jest autorem.
Pierwszy z nich wpisuje się w szeroko
pojęty nurt motywacyjny – jak nie dać
się zniechęceniu, jak osiągać sukcesy, jak
brać przykład z wielkich, z ludzi, którzy
– przynajmniej w dziedzinie zawodowej
– odnieśli sukces. Elvis Presley, Marilin
Monroe, Robert Burneika – to oni (jako
jedni z wielu) pojawiają się na kanale
„Filmy Motywacyjne”. Od niego Piotr
Kołek zaczął swoją audiowizualną
przygodę – ostatecznie jednak ją zawiesił.
Kanał nie jest aktualizowany (choć dostęp
do niego jak najbardziej jest).
– Z perspektywy czasu postrzegam ten
okres jako przygotowanie do dalszej pracy
nad montażem filmowym. Dużo w tym
było bawienia się formą, szukania stylu
oraz zrozumienia istoty łączenia obrazu
i dźwięku – wspomina Piotr Kołek. – Niemniej łączna liczba 100 tys. wyświetleń
na tym kanale sprawiła, że zacząłem
myśleć nad dalszym rozwojem w kierunku
szeroko pojętego montażu filmowego.
Jednak w kwestii pozostałych dwóch
YouTube'owych kanałów, prowadzonych
przez mieszkańca Łącznika, aktualizacji
jak najbardziej można się spodziewać.
„Pałac w Dobrej“ ujawnia regionalistyczne zamiłowanie Piotra Kołka.
Zawodowo jest on przewodnikiem
na zamku w Mosznej. Wspomnianym
sąsiednim zabytkiem zajmuje się jednak
hobbystycznie. Filmiki, które publikuje
w słynnym serwisie, dotyczą nie tylko
historii obiektu. Są także śledzeniem jego

odrestaurowywania przez Franciszka
Jopka, prywatnego właściciela.
– Dużo czasu spędziłem w tamtejszym
parku, żeby dojść do pewnych wniosków,
o których częściowo można poczytać
na fanpage'u pt. „Pałac w Dobrej” –
zaznacza nasz rozmówca, wskazując,
że o zabytku pisze on także na Facebooku.
– Klimat i atmosfera tego miejsca sprzyja
zadumie np. nad kwestią tożsamości. Była
to dla mnie podwalina pod to, by sięgnąć
po tematy równie ważne i wzniosłe, jak
zagadnienia dotyczące naszej małej
i wielkiej ojczyzny.
Tak zrodził się pomysł kolejnego,
trzeciego już kanału – „Polska Podziemna”.
To z kolei nurt patriotyczno-prawicowy.
Kultywowanie pamięci o żołnierzach
wyklętych, kontestacja III RP – to przykładowe tematy (atutem tego kanału
jest kilka clipów do wierszy Zbigniewa
Herberta). Ta dziedzina zainteresowań
Piotra Kołka wymaga z pewnością
najwięcej odwagi i odporności. W końcu
tzw. „wojna polsko-polska” bywa trudna
oraz obciążająca.
– Duch św. daje mi mnóstwo sił, pogody
ducha i optymizmu, a mój niezawodny
Anioł Stróż czuwa nad tym, abym
w to nie wątpił – uśmiecha się mieszkaniec Łącznika. – Żyjemy w dobie
poprawności politycznej, od której zbyt
wiele nie oczekuję, a jej ataki staram się
ignorować. Pierwszy raz zderzyłem się
z realiami, kiedy brałem udział w opolskich manifestacjach upamiętniających
żołnierzy niezłomnych. Lokalna prasa
albo nas przemilczała, albo pokazała
jako odszczepieńców, przyklejając łatkę
fanatyków. Kilkanaście razy przy różnych

sytuacjach zdarzało się, że zasugerowano
mi, że o pewnych rzeczach nie powinienem
mówić. Nie przejmuję się tym i w żaden
sposób nie winię też bliźnich za takie

postawy – robię to, w co wierzę i co daje
mi dużo powodów do szczęścia.

• 17.01. – Nieznany sprawca włamał
się do stolarni RSP w Chrzelicach
skąd skradł przewody elektryczne
wartości 800 zł.

czym groźba ta wzbudziła podejrzenie jej spełnienia.

• 23.01. – sprawca groził pozbawieniem życia mieszkańcowi Białej, przy

Bartosz Sadliński

• 4.02. – kierowca lat 48 poruszał się
samochodem po drodze publicznej
w stanie nietrzeźwym.
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To coś
na wzór misji

R

ozmowa z Jackiem Cieleckim
z Łącznika, autorem książki „Nadzieja wdeptana w błoto. Historia 20. dywizji grenadierów SS. Październik'44 – maj'45”.
– Co cię skłoniło do wyboru tak – w gruncie
rzeczy – wąskiego i hermetycznego tematu?
– II wojną światową interesowałem się
odkąd pamiętam. Zaczęło się od sklejania
modeli, poprzez czytanie o bitwach i kampaniach, a na rekonstrukcji historycznej
kończąc. Zawsze ciekawiła mnie wojenna
historia regionu, w którym mieszkam. Jedną
z takich historii jest obecność Estończyków na Śląsku Opolskim. Kilka lat temu
trafiła mi w ręce książka Rolfa Michaelisa
„Estończycy w Waffen SS”. Podczas lektury tej pozycji okazało się, że Estończycy
bronili przez 7 tygodni wioski Skarbiszów
– od 1945 roku mieszka w niej rodzina
ze strony mamy. Fakt ten skłonił mnie
do głębszego zainteresowania się tą historią. Z czasem okazało się, że jest to prawie
niezbadany temat. Krok po kroku przybywało materiałów oraz kontaktów (głównie z Estonii), które pchały moje badania
naprzód. W pewnym momencie natrafiłem
na materiały mówiące o estońskich mogiłach, którymi nikt się nie zajmował.
– Powiedz w paru zdaniach o wątkach związanych z terenem dzisiejszej gminy Biała,
które pojawiają się w twojej książce.
– Biała w marcu 1945 roku była praktycznie w samym centrum tzw. kotła opolskiego. Właśnie do tego miasteczka ciągnęły z okolic Opola okrążone niemieckie jednostki, aby móc się przebijać w kierunku Głuchołaz. Wśród nich znaleźli się
również Estończycy, którzy z rejonu Wasiłowic mieli rozpocząć natarcie w kierunku
Głuchołaz, aby przerwać pierścień okrążenia. Udało im się, ale nie bez strat. Szczególnie krwawe walki rozegrały się wokół Śmicza i Ścinawy. Dodatkowo należy pamiętać,
że cały teren „kotła” był wypełniony nie
tylko wojskiem, ale i uchodźcami cywilnymi. Potęgowało to chaos.
– Czy zarabiasz na tym, co robisz? Zarabiałeś, chcesz zarabiać?

– Na książkach o niszowej tematyce w Polsce
nie da się wiele zarobić. Jeśli chodzi o badania nad Estończykami, pieniądze grały
drugo-, a nawet trzecioplanową rolę. Można
powiedzieć, że więcej dołożyłem do tego
„biznesu”. Wynika to z tego, że odkrywanie losów oddziałów oraz historii poszczególnych żołnierzy jest dla mnie pasją – nic
w życiu nie zastąpi radości krewnych poległego żołnierza, którzy po 70 latach dowiadują się, gdzie on spoczywa. Jest to coś
na wzór misji.
– Wymień najważniejsze przeszkody, które
napotykasz robiąc to, co robisz.
– Przeszkody można wyliczać bez końca.
Główną jest brak czasu, aby móc sprawdzić każdy wątek i każde miejsce. Wynika
to z tego, że normalnie pracuję i jedyny
wolny czas na działanie w terenie to weekendy. Kolejna przeszkoda: lata nieubłaganie płyną i świadkowie tamtych wydarzeń
odchodzą. Naprawdę niewielu już zostało
i każdy z nich jest na wagę złota. Bariery
językowe i biurokratyczne można przezwyciężyć, ale stale upływającego czasu już nie.
– Powiedz dwa słowa o powstającej drugiej części książki. Co wnosi w stosunku
do pierwszej?
– Drugi tom to – głównie – publikowane
po raz pierwszy wspomnienia około 30
Estończyków, którzy znaleźli się na froncie
pod Opolem. Są to wspomnienia niezmiernie ciekawe, ale przede wszystkim smutne.
Można w nich jednak znaleźć wiele ciekawostek dotyczących postrzegania naszego terenu
przez obcokrajowców, którym dane było na
nim walczyć przez ponad dwa miesiące.
rozmawiał Bartosz Sadliński

Dorota Rzyszka ur. 1944 r., zm. 19.01.2017 r., zam. Chrzelice
Josef Augustin ur. 1931 r., zm. 20.01.2017 r., zam. Biała
Stefania Heda ur. 1936 r., zm. 23.01.2017 r., zam. Grabina
Edmund Szuster ur. 1929 r., zm. 23.01.2017 r., zam. Olbrachcice
Berta Siemiginowska ur. 1924 r., zm. 23.01.2017 r., zam. Biała
Agnieszka Uliczka ur. 1927 r., zm. 25.01.2017 r., zam. Rostkowice
Irena Sienkiewicz ur. 1947 r., zm. 25.01.2017 r., zam. Biała
Lucja Daniel ur. 1937 r., zm. 25.01.2017 r., zam. Gostomia
Stanisława Kraina ur. 1922 r., zm. 26.01.2017 r., zam. Laskowiec
Ludwika Tomera ur. 1925 r., zm. 29.01.2017 r., zam. Grabina
Helena Abrahamik ur. 1923 r., zm. 01.02.2017 r., zam. Biała
Józef Bierek ur. 1930 r., zm. 01.02.2017 r., zam. Radostynia
Weronika Wieja ur. 1949 r., zm. 02.02.2017 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka
Antoni Fudali ur. 1935 r., zm. 04.02.2017 r., zam. Biała
Ryszard Cimerman ur. 1935 r., zm. 06.02.2017 r., zam. Miłowice
Albert Globisch ur. 1932 r., zm. 07.02.2017 r., zam. Biała
Marta Klein ur. 1926 r., zm. 08.02.2017 r., zam. Grabina

Serdecznie dziękujemy
Ojcom Kamilianom
oraz wszystkim, którzy
wzięli udział w pogrzebie
naszego Męża i Ojca

śp. Alberta Globisch

Szczere podziękowania
sąsiadom, znajomym
i wszytkim, którzy
uczestniczyli w ostatnim
pożegnaniu

śp. Doroty Rzyszka

składa Rodzina

POLICJA OSTRZEGA

składa
Rodzina

Komisariat Policji w Białej informuje o powtarzających
się próbach wyłudzania od mieszkańców naszej gminy
pieniędzy metodą „na wnuczka”. Przestrzegamy przed
tego rodzaju działaniami. O każdej próbie wyłudzenia
gotówki w ten sposób należy powiadamiać Komisariat
Policji w Białej tel. 77/ 4387 160. Przestrzegamy również
przed wyłudzeniami gotówki przez osoby podające się
za rzekomych policjantów.
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Regeneracja wyrobów z pierza
Pranie i czyszczenie kołder
Krzyżkowice 50, 48-231 Lubrza
tel. 77/4360988, kom. 608769437
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Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
wzięli udział w pogrzebie mojego ojca

Edmunda Szuster
składa
syn z żoną

Sąsiadom, znajomym, pracownikom Gimnazjum
oraz wszystkim, którzy okazali współczucie i wzięli
udział w ostatnim pożegnaniu
śp. Antoniego Fudali
szczere podziękowania
składają
żona, synowie, synowe i wnuki

Oferuje w atrakcyjnych cenach:

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

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 17
Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84
www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty
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Pomoc dla
Michałka Zoń

Michałek urodził się z wadą serca (tetralogia Fallota) oraz zwężeniem
podgłośniowym krtani. W wieku sześciu miesięcy miał założoną rurkę
tracheostomijną, dzięki której może swobodnie oddychać. Gdy skończył
jeden rok przeszedł pierwszą operację serca. Do drugiego roku życia rozwijał się prawidłowo był wesołym biegającym chłopcem. Gdy skończył dwa
latka podjęto się drugiej operacji serca, niestety wtedy doszło do niedotlenienia mózgu co spowodowało porażenie czterokończynowe. W tej chwili
Michałek jest poddawany intensywnej rehabilitacji. Osoby którym nie jest
obojętny los Michałka prosimy o przekazanie swojego 1% podatku.
Za okazaną pomoc z góry dziękujemy - Rodzice Michałka zonania@onet.pl
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 26280 Zoń Michał
Darowizny można kierwoać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYC Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem: 26280 Zoń Michał – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Winterferien - Kreutzworträtzel
1. SCHUHE FÜR EISLAUFEN?
2. BEDECKT DIE ERDE IM WINTER?
3. BEWAREN DIE HÄNDE VOR KÄLTE?
4. DER ERSTE MONAT IM JAHR?
5. HÄLT WARM DEIN KOPF IM WINTER?
6. NÖTIG UM SCHLITTSCHUH ZU
LAUFEN?
7. DER MONAT MIT WINTERFERIEN?
8. E N T S T E H T W E N N S C H N E E
SCHMELZT?
9. EISKRISTALCHEN – BILDEN SCHNEE?
10. NIKOLAUS FAHRMITTEL?
11. DAS WINTERSPORT MIT BRETT?
12. IM WINTER LÄNGER
ALS DER TAG?
13. BEWART DEIN HALS VOR KÄLTE?
14. KLEIDUNGSSTÜCK AUS WOLLE?
15. GEFERLICHE SCHNEEMASSEN DIE
SICH WON BERGEN ABLÖSEN?
16. E IN FAHRZEUG – DIENT ZUR
SCHNEERÄUMUNG?

Nazywam się Sandra Rudolf.
Jestem mieszkanką Białej. Od lat choruję na dystrofię
mięśniową. Jeżeli możesz pomóż mi w moich zmaganiach z chorobą przekazując datek z dopiskiem
„Dla Sandry Rudolf” KRS 0005 2038.

17. GEGENTEIL VON KÄLTE?
18. DIE JAHRESZEIT MIT DER KÄLTE
UND SCHNEE?

WINTERZAUBER
DER KALTE ATEM
DES KALTEN FEBRUAR,
PUSTET UND MALT
EISIG UND WUNDERBAR…
DAS EISIGE KUNSTWERK
GEMALT ERST GESTERN,
SIEHT MAGISCH AUS
AUF MEINEM FENSTER!
OBWOHL DAS WERK
VERZAUBERT MEIN ZIMMER,
BLEIBE ICH NICHT
DIE GANZE ZEIT DRINNEN…
ICH MÜCHTE SPIELEN
MIT DEM FEBRUAR,
DRAUβEN IM SCHNEE
- WINTERFERIEN SIND DA!

Wir lernen:
mini – wörterbuch
der februar – luty
das kunstwerk – dzieło sztuki
das fenster – okno
der schnee – śnieg
die winterferien – frtie zimowe
Schick uns die kreutzworträtzellösung und die polnische übersätzung dazu auf die
vorgegebene e-mail adresse. In
der nächsten ausgabe machen
wir den gewinner bekannt!
– Auf den gewinner wartet
ein preis ;)
viel spaβ!
Magdalena Przybyszewska

OSP Biała

