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IX Parada Orkiestr Dętych
Rokrocznie od dziewięciu lat 

w Białej w maju odbywa się Pa-
rada Orkiestr Dętych.

 W niedzielne popołudnie, o godzinie 
13.00 spod siedziby Gminnego Ośrodka 
Kultury w Białej na bialski Rynek wyruszył 
barwny pochód orkiestr dętych, któremu 
towarzyszyły zespoły mażoretkowe. 
W kilkuminutowych odstępach czasowych 
na Rynku pojawiło się sześć orkiestr dętych: 
z Jesenika, Blaskapelle Świbie, z Zabrehu 
z Mechnicy, z Komprachcic i Białej.
 Poszczególne orkiestry przybyły 
na bialski Rynek w  asyście mażoretek 

z Jesenika, Sonerio z Boguszyc i trzech 
grup z Białej prezentując układy taneczne 
i marszowe w takt muzyki wykonywanej 
przez orkiestry.
 Na scenie ustawionej przy Urzędzie 
Miejskim wszystkich przybyłych na im-
prezę i widzów powitał bialski burmistrz 
Edward Plicko, życząc przyjemnej zabawy. 
Wyrazy uznania dla organizowanych 

parad orkiestr dętych przekazał Starosta 
Prudnicki Radosław Roszkowski.
 Następnie Andrzej Dereń – Redaktor 
Naczelny Tygodnika Prudnickiego na ręce 
Rafała Magosza – dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury przekazał certyfikat 
na okoliczność zajęcia przez ubiegłoroczną 
Paradę Orkiestr Dętych w Białej I miejsca 
w plebiscycie czytelniczym na najlepszą 

imprezę w powiecie prudnickim w 2016 r.
 Następnie na Rynku wszystkie orkiestry 
wspólnie odegrały utwory „Most na rzece 
Kwai” pod batutą czeskiego dyrygenta 
Milana Domesa oraz Happy Marching 
Band pod batutą Andrzeja Weinkopfa 
dyrygenta Bialskiej Orkiestry Dętej.

dokończenie na str. 7

Burmistrz otwiera paradę
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Dzień matki i łojca

Tak ech grzebała we starym lejzebuchu 
jeszcze ze szkoły „Für Oberklassen 
katcholischer Volksschulen”. 

Ponbóczku, wiela tał jest pieknych 
opowiadań, przykładów, wierszy, ło tyj 
jak szanować i miłować swoich łojców. 
Nie jyno na Mutertag, jyno wdycki. Jest 
też siłał przysłów i życiowych bajek. 
Pisali do tego lejzebucha poeci jak Go-
ethe, Schiller, Freitag, von Eichendorff 
i Fallersleben.
 Przetłumaczyłach wom jedna geszichta 
o modym cieślu, chtory mioł łosiem 
dzieci i jeszcze wzioł do siebie starego, 
sparaliżowanego łojca. Rołz szoł z roboty 
z kamratał i po drodze kupił loł tygo fotra 
konsek jasnego chleba, bo już nie umieli 
tygo czołrnygo chleba strołwić. Jerunie, 
co tyj mołsz za krzyż z tyj staryj – padoł 
mu ten kamrat. I bestusz do niczego nie 
umiesz przyjść. Lepszi by boło coby 
entlich umarł, wtedy baniesz móg jego 
izbetka wynajmnołć i przyjdziesz do jakis 
piniondzów. Co tyj rzondzisz- padoł 
cieśla. My z kobietoł soł jak śpiewajonce 
ptołszki na zielonej gałanzi jak możemy se 
siednołć przy łóżku naszego fotra. A łoni 
wszystkie nasze starości od nołs weznoł 

i w swoji różańcu Matce Boskiej oddajo. 
Już kiedyś mój brat, co mieszkoł w rajchu, 
chcioł ich wejś do siebie, a my ich nie 
puściyli. Bo jyno Ponbóczkowi naszego 
fotra domy jak przyjdzie czas.
 Nołwiancej gedichtów jest tał ło matce, 
jak ten w tytułe, „Das Erkennen” tzn. 
Poznanie. Jest to ło jedni syjnu, co siłał 
lołt wandrował po świecie aż entlich 
stanoł pod wrotóma swojego miasteczka. 
Zollbeamter podniósł szlagbaum, prze-
puścił go, ale nie poznał, choć se piyrwj 
kamracjyli. Nie poznała go też jego lipsta 
co siedziała w łoknie i chtoroł z radościoł 

pozdrowioł. Jyno jego Mütterchen, co szli 
z kościoła łoparci na kosturze pochylonoł 
do ziemi, po jednym Grüss Gott syjna 
poznali. Choć był cały posiwiały i gałba 
mioł społlonoł łod słońca. Bo kożdy łoczy 
matki widzoł siłał wiancyj niż inszy.
Rołz jedna matka dała swojej cerze 
po wydaniu se takoł rada. Jak baniesz 
miała dzieci, powinnaś loł nich mieć 
dwa razy wiałci czasu i dwa razy myni 

piniondzi – wtedy wyrosnoł na dobrych 
ludzi. Z tyj to akuratnie w naszych cza-
sach jest na łopak i widać to na każdyj 
kroku. Abo, takie jest też przysłowie: 
pamiantej jak ci muter powioł „baniesz 
tygo żałowała”, to zicher tak banie.
 Terołz nie ma takich lejzybuchów, 
kaj kożdy słowo uczy szacunku loł ludzi, 
a na pierwszym miejscu loł matki i łojca. 
Piyrwyj tyż se dzieci źle łobchodziły 
z łojcoma. Czyjtałach, iż już w XIII wieku 
biskupi sporzondziyli taki statut, kaj boła 
lista nołciałższych grzechów. Na tej liście 
na piyrszi miejscu boło poniewiyranie 

i bicie matki i łojca. Łodpuszczony ten 
grzech móg być jyno przy spowiedzi 
łotwartej, przy wszystkich ludziach 
w kościele.
 Joł myśla, że być matkoł to jest wielkie 
szczeście. Choć muszymy ty nasze dzieci, 
jak soł wielkie łoddać blank cudzym 
ludziom. Jakijś tał szwigertochtrze abo 
szwigerzonowi..Choć to piyrwyj wcale 
nie boło źle, wszystkie dzieci, jak wyszły 

z domu mieszkały po blisku., gospodarstwo 
łojcowie przepisali nołmodszymu syjnowi 
i sami szli na wycug,, kaj mieli u notara 
zapisane tz. Dożywocie, mieszkanie, 
żywność i opieka, chtoroł syjn musiał 
im zapewnić. Terołz soł inszy czasy, siła 
dzieci jest daleko łod swoich łojców, choc 
bardzo se ło nich starajoł, nie wiela mogo 
pomoc. Niechtorzy zwonioł kożdy dzień 
rano by se upewnić, czy foter i mmuter 
szcześliwie przeżyli noc.

27 kwietnia odbyła się XXIII se-
sja Rady Miejskiej w obecnej 
kadencji.

 Burmistrz Edward Plicko poinfor-
mował, że w majowym wydaniu gazety 
wyjaśniona zostanie sprawa wzrostu opłat 
na wywóz nieczystości stałych. Zgłoszony 
został wniosek o nadanie Wiejskiemu 
Centrum Kultury i Integracji w Chrze-
licach imienia Eryka Murlowskiego, 
zasłużonego społecznika w Chrzelicach, 
historka propagującego historię regionu 
i jego zabytków, założyciela i propagatora 
klubu monocyklistów.
 Radni zostali zapoznani z  oceną 
zasobów pomocy społecznej opracowaną 
przez pracownice Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Białej opracowaną przez 
Teresę Suchodolską, Urszulę Muchę 
i  Marię Wieszołek. Omówione zostało 
sprawozdanie z  Programu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 
roku oraz Analiza stanu systemu Gospodarki 
odpadami na terenie Gminy Biała. Przed-
stawioną informację z działalności Spółki 
Wodociągi i Kanalizacja za 2016 r., którą 
przedstawiamy w oddzielnym materiale.
 Podjęte zostały uchwały w sprawach:
–  przedłużenia do 31 maja 2018 r. obo-

wiązywania dotychczasowych stawek 
zaopatrzenia w  wodę i  zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Uchwała 
została podjęta na wniosek Spółki WiK 
po dokonaniu analizy obowiązywania 
dotychczasowych taryf w tym zakresie. 
Przypominamy, że nadal przez okres 

12 miesięcy będą obowiązywały 
stawki opłat:

–  za dostarczaną wodę 3,42 zł netto-
za 1 m. sześc.

–  stała opłata abonamentowa – 5,50 zł 
miesięcznie,

–  opłata za licznik – 3,50 zł.,
–  opłata za ścieki – 8,05 zł za m. sześc.,
–  opłata abonamentowa – 6,00 zł za miesiąc.
 Radni przyjęli uchwałę w  sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 
zawierającego zadania w zakresie:
–  budowy bezpieczeństwa socjalnego 

rodzin,
–  wspomagania potencjału rozwojowego 

rodziny,
–  wspomagania dziecka w środowisku 

szkolnym,
–  opieki nad dziećmi z rodzin niewy-

dolnych wychowawczo,
–  poprawy stanu bezpieczeństwa rodziny, 

dzieci i młodzieży oraz zapobieganie 
zależnościom i zjawiskom przemocy.

–  zatwierdzono Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
oraz Analizę stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi.

 Przyjęte zostały zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2017 -2028.
Zgodzono się na zaciągnięcie pożyczek 
długoterminowych dla UKS White MTB 
Team Biała i dla OSP w Białej.
 Przewodniczący Rady zaproponował 
wyróżnienie dla Bialskiej Orkiestry Dętej 
za osiągnięte dotychczas działania na rzecz 
rozwoju kultury i promocji gminy.

Kwietniowa sesja

Rewitalizacja 
bialskiego Rynku

Nowy sołtys

Gmina planuje przystąpienie 
(w najbliższych miesiącach) 
do rewitalizacji bialskiego 

Rynku. To kolejny etap poprawia-
jący wizerunek reprezentacyjnego 
placu miasta.

 O projekcie pisaliśmy w kwietniowym 
wydaniu „Panoramy Bialskiej”. Teraz poda-
jemy dodatkowe informacje o zamierzonych 
pracach. Sprawy te zostały omówione 
w ramach konsultacji z mieszkańcami 
(podanymi przez bialskiego burmistrza 
Edwarda Plicko) na spotkaniu 13 maja 
w bialskim Urzędzie Miejskim. Plano-
wana rewitalizacja zostanie w 65 proc. 
sfinansowana w formie dotacji. Projekt 
przewidzianych do wykonania prac przy-
gotowała Pracownia Projektowa „Arteria” 
z Nysy. Dokument uwzględnia wszystkie 
wymogi architektoniczne ustalone przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Na Rynku ma powstać nowa przestrzeń 
rekreacyjna (dużych rozmiarów) oraz 
nowy układ komunikacyjny, w tym 
dwukierunkowy ruch drogowy w ciągu 
ulic Armii Ludowej i Prudnickiej. Na-
wierzchnia rekreacyjna pokryta zostanie 

płytami betonowymi o wymiarach 60 x 
90 cm lub 80 x 80 cm. W centralnej części, 
na Rynku, pomiędzy zabytkowymi kolum-
nami – Maryjną i św. Jana Nepomucena 
ma zostać zbudowana fontanna. Ta część 
placu będzie uzupełniona pasem zieleni.
 W ramach rewitalizacji odrestaurowany 
zostanie obiekt po byłym kościele ewan-
gelickim przy ul. Kościuszki, gdzie planuje 
się przeniesienie biblioteki miejskiej; 
powstanie tam również dom dziennego 
pobytu, inkubatory przedsiębiorczości 
(pomieszczenia dla małych firm) oraz 
sala wystawiennicza. 
 Prawdziwą bolączką jest brak wystar-
czającej liczby miejsc parkingowych na 
Rynku. Częściowo problem ten może 
rozwiązać budowa dodatkowych parkingów 
po obu stronach terenu rekreacyjnego 
oraz parkingów na terenie obecnego 
placu zabaw i ul. Krótkiej. 
 Spotkanie z  mieszkańcami nie 
wzbudziło większego zainteresowania 
bialszczan, chociaż ci, którzy w  nim 
uczestniczyli, uznali projekt za potrzebny 
dla poprawy wizerunku i funkcjonowania 
centrum miasta.

Ryszard Nowak

Realizacja gminnych inwestycji

Rozmowa z Magdaleną Sobota
– nowym sołtysem w Grabinie.
Rozmawia Ryszard Nowak

– Jest pani, od końca kwietnia, nowo 
wybranym sołtysem w Grabinie. Co 
wpłynęło na decyzję o kandydowaniu?
– Poprzednia pani sołtys Joanna Słowińska 
zmieniła miejsce zamieszkania, rezygnując 
tym samym z pełnienia roli sołtysa w 
naszej wsi. Nie było chętnych do objęcia 
tej funkcji na okres do końca obecnej 
kadencji. Za namową wielu mieszańców 
zgodziłam się zostać sołtysem, licząc 
na ich pomoc przy realizacji zadań na 

rzecz naszej wsi. Liczę, że te obietnice 
i deklaracje pomocy sprawdzą się.
– Do końca obecnej kadencji pozostało 
jeszcze tylko półtora roku, wiele więc 
nie można planować do wykonania 
w tak krótkim czasie...
– To prawda, poza tym mamy niewielki 
fundusz sołecki, wynoszący dwadzieścia 
tysięcy złotych. To kwota niewystarczająca 
do realizacji wielu prac.
– A jakie prace uważa Pani w Grabinie 
za niezbędne do wykonania?
– Przede wszystkim myślę o  pracach 
porządkowych, zasypaniu rowów 
przydomowych. Poza tym – wykonanie 
drogi do Otok, budowa przy naszej szkole 
placu zabaw dla dzieci. 
– Które z  zamierzonych prac winny 
być wykonane w pierwszej kolejności?
– O tym zdecydują mieszkańcy wspólnie 
z  Radą Sołecką. Ważnym zadaniem 
do realizacji jest również dokończenie 
remontu świetlicy wiejskiej. Przy wyko-
naniu niektórych prac liczę na pomoc 
mieszkańców. Podkreślam jednak, że 
do końca kadencji pozostało niewiele 
czasu, ale ważne, aby w tym czasie część 
planów została zrealizowana. Ja dopiero 
nabieram doświadczenia w pracy spo-
łecznej. Liczę, że powiedzie mi się, przy 
wsparciu mojej rodziny i mieszkańców.

29 kwietnia na kościelnym placu parkingowym w Białej zorganizowany został – po 
raz pierwszy w tym roku – pchli targ, na którym tradycyjnie już swoje artykuły (te 
stare i nowsze) oferowali (na stoiskach handlowych) mieszkańcy z terenu bialskiej 

gminy i gmin sąsiednich. Tym razem chętnych do wystawiania przedmiotów było mniej niż 
w ubiegłym roku, najprawdopodobniej z powodu kapryśnej i chłodnej pogody – nie sprzy-
jała ona tego rodzaju przedsięwzięciom. Wiele trudu w przygotowanie targu włożyły pra-
cownice Gminnego Centrum Kultury: Agnieszka Zuziak i Dominika Rak.

Na zamku Piastów Śląskich w Brzegu 11 maja 2017 r. odbyło się Colloquium 
Prawno-Historyczne zorganizowane przez Wojewódzki Oddział Kato-
lickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Opolu przy współpracy 

z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. 
Podczas spotkania tradycyjnie zostały wręczone nagrody Peregryna z Opola – za umiłowa-
nie sprawiedliwości, przyznawane od 2004 roku.
Peregryn z Opola był dominikaninem żyjącym na przełomie XIII i XIV w., znanym kaznodzieją 
i inkwizytorem działającym na Śląsku. Cechowała go szlachetność i poszanowanie prawa.
 Wśród laureatów nagrody znalazła się Anna Myszyńska. Została ona doceniona za cało-
kształt twórczości literackiej, popularyzowanie śląskich tradycji i języka, a także za założe-
nie grupy Al-Anon i i działania na rzecz wspierania osób uzależnionych i współuzależnio-
nych. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło po laudacji, którą wygłosiła Danuta Starzec, 
dziennikarka Radia Doxa (wcześniej Radia Opole).

Pchli targ Pani Anna wyróżniona

Do przedszkola w Po-
górzu uczęszcza 25 
dzieci, w wieku od 

trzech do sześciu lat. 

– W  tym roku – mówi nauczycielka 
Agnieszka Kuzak – zorganizowano dla 
nich kilka znaczących imprez, między 
innymi dwa spotkania z leśniczym, spo-
tkanie ze stomatologiem i pielęgniarką. 
 26 kwietnia dzieci spotkały się 
z Józefem Müllerem – prowadzącym 
w Solcu zbrojownię zakonu rycerskiego 
joannitów, który zaprezentował inte-
resujące eksponaty. W interesującej 
formie opowiadał dzieciom o zwy-
czajach i życiu rycerzy zakonnych. 
 Ciekawie zapowiadają się kolejne 
tegoroczne imprezy dla najmłodszych. 

2 czerwca odbędzie się festyn z okazji 
Dnia Rodziny, na który przedszkolaki 
przygotują zabawy i  program arty-
styczny. 12 czerwca przyjedzie z Opola 
teatrzyk, który zaprezentuje program 
edukacyjny pn. „Bezpieczne wakacje”. 
 Znacząca jest pomoc przy opiece 
nad dziećmi ze strony zatrudnionej 
w  niepełnym wymiarze godzin 
Diany Danek, tym bardziej, że dla 
przedszkolaków przygotowywane 
są codziennie dwudaniowe obiady 
(przez szkolną stołówkę w Łączniku 
w ramach cateringu). 
 Do przedszkola w Pogórzu uczęsz-
czają  również dzieci z Frącek. Na 
kolejny rok (2017/2018) zapisanych 
jest następnych 25 dzieci. 

(n)

Przedszkole czekają 
ciekawe wydarzenia

Powoli dobiega końca budowa 
kompleksu boisk sportowych 
i zaplecza sanitarno-rekreacyjnego 

przy zespole szkół w Białej. Obecnie 
są nakładane sztuczne nawierzchnie 
na poszczególne boiska, montowane 
jest ogrodzenie wokół boisk oraz trwają 
prace wykończeniowe na całym placu 
budowy. Również w budynku socjalnym 
zostały już ułożone kafelki i zamon-
towane drzwi wewnętrzne. Do końca 
czerwca zgodnie z harmonogramem 
obiekt powinien być zakończony 
i  po odbiorach oddany do użytku. 
Mamy nadzieję, że obiekt ten spełni 
oczekiwania naszych mieszkańców 
oraz dzieci i  młodzieży głównie go 
użytkujących.
 Przebudowa drogi na ul. Kiliń-
skiego w Białej również powoli do-
biega do końca, pozostała do ułożenia 
najważniejsza warstwa ścieralna 
nawierzchni oraz kosmetyczne prace 
wykończeniowe wraz z malowaniem 
linii pasa drogowego.
 Obecnie w  ramach ogłoszonych 
przetargów trwa wyłanianie wykonaw-
ców na budowę kanalizacji sanitarnej 
na ul. Opolskiej oraz oczyszczalni 
ścieków w Białej. Obie te inwestycje 
ruszą jeszcze w tym roku.
 W  drugiej połowie roku ruszy 
również pierwszy etap przebudowy 
ul. Opolskiej w Białej wraz z budową 
ścieżki pieszo-rowerowej i  zakątka 
rekreacyjno-przesiadkowego przy 
obwodnicy Białej.

 Obecnie jest przygotowywany 
przetarg na budowę asfaltowej drogi 
transportu rolnego w  Nowej Wsi 
Prudnickiej w ramach dofinansowania 
z FOGR-u. W Grabinie została wyas-
faltowana gminna droga, a planowana 
jest do wykonania droga w Krobuszu 
oraz Śmiczu.
 Na odcinku Pogórze-Górka Pru-
dnicka jest realizowana inwestycja 
powiatowa budowy tejże drogi z  ½ 
mln wkładem do tej inwestycji gminy.
 Został złożony wniosek do do-
finansowania w  ramach programu 
rewitalizacji na przebudowę rynku 
w  Białej, remont byłego kościoła 
ewangelickiego, budowę parkingu 
i  placu zabaw za budynkiem OPS 
w  Białej. Również został złożony 
wniosek do RPO na przebudowę 
PSZOK-u w Białej.
 Oczekujemy na rozstrzygnięcie zło-
żonego wniosku na termomodernizację 
budynków zespołu szkół w Białej.
 Trwają rozmowy z zarządem dróg 
wojewódzkich na przebudowę drogi 
wojewódzkiej 407 relacji Łącznik-Po-
górze wraz z chodnikami wzdłuż tej 
drogi w miejscowości Pogórze.
 W wyniku dofinansowania przez 
naszą gminę w kwocie 100 tys złotych 
kolejnych inwestycji powiatowych 
na terenie gminy Biała, zostaną 
wyremontowane jeszcze w tym roku 
chodniki w  Śmiczu, Olbrachcicach, 
Chrzelicach i Kolnowicach, a w 2018 
w Miłowicach.
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7 kwietnia 2017 r. w Krobuszu od-
było się roczne zebranie Gmin-
nego DFK w Białej.

 Koła Mniejszości Niemieckiej skupiają 
1.579 członków, zrzeszonych w 12 kołach 
działających w: Białej (171 członków), Brzeź-
nicy (66), Chrzelicach (125), Gostomi (28), 
Grabinie (65), Łączniku (156), Nowej Wsi 
(136), Olbrachcicach (48), Pogórzu (270), 
Radostyni (130), Solcu (251) i Śmiczu (133).
 W sprawozdaniu Zarządu Gminnego 

DFK za 2016 rok wskazywano na fakt, 
że we wszystkich szkołach na terenie bial-
skiej gminy prowadzone jest naucza-
nie języka niemieckiego. Na 11 para-
fii tylko w 4 prowadzone są msze św. 
w języku niemieckim. W piętnastoosobo-
wej Radzie Miejskiej dziewięciu radnych 
należy do koalicji mniejszości w sojuszu 
z radnymi Naszej Ziemi i SLD. Radnymi 
z ramienia Mniejszości są: Karol Biskup, 
Lidia Cziomer, Gabriela Neugebauer, Leon 
Peszel, Robert Roden i Monika Wollny.

 W sprawozdaniu i dyskusji zwró-
cono uwagę na brak dobrej współpracy 
pomiędzy burmistrzem Edwardem Plicko 
i Mniejszością, co było źródłem wielu kon-
fliktów, przedstawianych między innymi 
na łamach prasy lokalnej. Do najważniej-
szych projektów realizowanych w 2016 r. 
należały między innymi: Noc Bajkowa 
Braci Grimm, jednodniowy wyjazd mło-
dzieży do Berlina, wyjazd do Czech oraz 
na galę największych gwiazd szlagierów, 
a także udział w Jarmarku Bożonarodze-

niowym we Wrocławiu.
 W dyskusji wskazywano również 
na potrzebę ściślejszego współdziałania 
z młodymi członkami mniejszościowej 
organizacji. Wśród uczestników spotkania 
w Krobuszu obecni byli między innymi: 
przewodniczący TSKN Rafał Bartek, czło-
nek Zarządu TSKN Norbert Rasch, radna 
Sejmiku Wojewódzkiego Karina Grelich-
-Deszczka oraz przewodniczący Zarządu 
Powiatowego TSKN Arnold Hindera.

Gminne zebranie w DFK

I Komunia
Święta

Święto 3 Maja

W kolejną rocznicę święta narodowego – 3 Maja – w godzinach popołu-
dniowych, w bialskim kościele parafialnym WNMP, wikary o. Maciej 
Kostecki odprawił uroczystą Mszę św. w intencji ojczyzny oraz wygłosił 

okolicznościową homilię.
 W godzinach wieczornych w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej 
zorganizowany został koncert polskich pieśni patriotycznych „Na góralską nutę – 
hej” w wykonaniu czteroosobowej Folk Kapeli „Góralska Hora”, z Zakopanego.

Gdzie jesteś
Moje marzenia
spotkanie z ogrodem kwiatów
zapach ich spełnienia.
To jak w latach młodości,
odezwał się we mnie wulkan.

 Chciałem Cię zabrać na wycieczkę,
w głąb mojej duszy.
Ty byłaś górą, ja wędrowcem,
lawa trysnęła spływając po zboczach.

Straciłem ogród, jego zapachy
zastygły, wygładzony
czarny kamień młodzieńczych marzeń.

Twoje milczenie,
zastygła lawa.

kącik
poetycki

Od kilku lat łączniccy gimna-
zjaliści odnoszą na olimpia-
dach recytatorskich w ję-

zyku niemieckim znaczące sukcesy. 
Duża w tym zasługa nauczycielki ję-
zyka niemieckiego Doroty Haberecht, 
pracującej w tej szkole od dziesięciu lat.

 Joanna Lisson – z klasy III b – została po raz 
kolejny tegoroczną laureatką Wojewódzkiego 
Dyktanda Języka Niemieckiego w Walcach, 
jak również zdobyła tytuł Laureatki Przed-
miotowego Konkursu Języka Niemieckiego. 
Joanna poznawała język niemiecki od naj-
młodszych lat. Doskonaliła językowe zdol-
ności pod kierunkiem swojej babci, a także 
zdobywała dodatkową wiedzę za pośrednic-
twem kuzyna zamieszkałego w Niemczech. 
Druga z laureatek to Wiktoria Ernst – z klasy 
III a  –po raz trzeci zdobyła tytuł Laure-
atki Przedmiotowego Konkursu Języka Nie-
mieckiego. Ogromnym sukcesem jest rów-
nież zdobycie tytułu Finalistki Ogólnopol-
skiego Konkursu z Języka Niemieckiego dla 
Gimnazjalistów. Wiktoria może poszczy-
cić się również wyróżnieniem w Konkursie 

Recytatorskim w języku niemieckim Mło-
dzież Recytuje Poezję na etapie rejonowym. 
Język naszych zachodnich sąsiadów pozna-
wała oglądając od małego niemieckie pro-
gramy telewizyjne, poza tym doskonaliła 
umiejętności w  czasie pobytów w  Niem-
czech, u rodziny. Laureatka po ukończeniu 
gimnazjum zamierza podjąć dalszą naukę 
w  liceum dwujęzycznym. Otrzymała sty-
pendium Marszałka Województwa Opol-
skiego. Wiktoria była również w Wiedniu, 
także na tygodniowym turnusie kolonijnym 
w Budziszynie, w nagrodę za językowe laury.                                                                                 
Obie uczennice mogą pochwalić się również 
tytułem Finalistek Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej, w ramach 
którego pojadą w okolice Lipska. Cieszymy 
się, że trud i serce naszych uczniów włożone 
w naukę języka niemieckiego od lat jest doce-
niany przez włodarza gminy.
 Panią filolog Dorotę Haberecht cieszą 
sukcesy językowe podopiecznych i zachęca 
wszystkich uczniów do nauki języków obcych.

R. Nowak
 Na zdjęciach: Laureatki konkursów 
z nauczycielką – Dorotą Haberecht

Językowe sukcesy Dzień patrona

Magdalena Preusner, uczen-
nica II klasy Gimnazjum 
w Łączniku, została te-

goroczną laureatką konkursu re-
cytatorskiego w języku polskim, 
na szczeblu powiatowym.

 Magdalena wspomina, że jej pierwsze 
popisy recytatorskie odbywały się przed 
rodzicami i w kręgu najbliższej rodziny. 
Zachęcali ją do tego mama i tata, ucząc 
niełatwych zasad poprawnej recytacji.
 Laureatka pamięta, że pierwszym 
wierszem, z którym wystąpiła publicznie 
był „Hipopotam” Brzechwy. Udzie-
lała się również w teatrzyku „1–2–3” 
prowadzonym przez instruktorkę 
Elżbietę Malik.
 Kolejne laury w konkursach recy-
tatorskich Magda zdobywała w klasie 
IV, V i VI. Na ostatnim, 62. Ogólno-
polskim Konkursie Recytatorskim 
na szczeblu powiatowym okazała się 
najlepsza spośród 18 osób. Przygoto-
wała wiersz Janusza Stycznia pt. „Być 
wieczną muzą” i prozę Bogusławy 
Andrzejewskiej „Marzenie”.

 – Magda jest osobą utalentowa-
ną – mówi gimnazjalna polonistka 
Małgorzata Knapa. – Potrafi przekazać 
w sposób przekonujący to, co chce 

Laureatka konkursu 
poetyckiego

powiedzieć. Jest też pracowita. Śpiewa 
i gra na instrumencie, robiąc to z pełnym 
zaangażowaniem. Dla nauczyciela 
sukcesy uczennicy to także wiele 
satysfakcji, stanowią one motywację 
do dalszej pracy.

R. Nowak

Rostkowice gospodarzem dożynek
Organizatorem tegorocznych dożynek gminnych, które 
odbędą się 27 sierpnia, będą Rostkowice. Szczegółowy 
program zamieścimy w lipcowym wydaniu gazety.

26 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej w Łączniku 
zorganizowano uroczy-

sty apel z okazji święta patrona 
szkoły Filipa Roboty.

 Przedstawiono inscenizację słowno 
-muzyczną o życiu i działalności tego 
wybitnego nauczyciela polskiego, któ-
rego aktywność zawodowa i społeczna 
przypadała na drugą połowę XIX wieku.
W czasie uroczystości Janusz Siano 

– dyrektor placówki – wręczył pamiąt-
kowe dyplomy (nadane przez opolskie 
Kuratorium) uczniom klas VI: Annie 
Haberecht i Gabrielowi Miczce – fina-
listom wojewódzkiego etapu konkursu 
dotyczącego języka niemieckiego.
 Dyplom został przyznany również 
finalistce konkursu: Wiktorii Wistubie. 
Część artystyczna apelu została przygo-
towana pod kierunkiem nauczycielki 
Iwony Preusner.

(n)

W kwietniu powstało Stowa-
rzyszenie Rozwoju Eduka-
cji w Grabinie, powołane 

dla zapewnienia dalszego istnienia 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w tej miejscowości. 

 W skład siedmioosobowego Zarządu 
Stowarzyszenia wchodzi dwoje rodziców. 
Zastępcą przewodniczącego została 
Magdalena Sobota, przewodniczącym 
natomiast – nauczyciel Łukasz Dziarmaga. 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 
i podejmuje się działań na rzecz załatwie-
nia wszystkich formalności związanych 
z ponownym otwarciem placówki. Ze 

wstępnie dokonanych wyliczeń wynika, 
że wysokość należnej subwencji na 35 
zgłoszonych do szkoły dzieci będzie 
wystarczająca do zapewnienia funkcjo-
nowania placówki. 
 Naukę chciałoby podjąć 35 dzieci 
z Grabiny, Otok i Rzymkowic oraz jedno 
z  Białej. Na zebraniu organizacyjnym 
większość nauczycieli zgodziła się na 
proponowane warunki finansowe. Bra-
kuje tylko kadry do nauki przedmiotów 
w klasie siódmej i ósmej. 
 Przy szkole działać będzie również 
przedszkole dla 25 dzieci. Chętnych do 
uczęszczania jest więcej niż miejsc.

(n)

Stowarzyszenie w Grabinie

14 maja 2017 r. w kościele parafialnym pw. 
Wniebowzięcia NMP w Białej do I Ko-
munii Świętej przystąpiło 35 uczniów 

Szkoły Podstawowej w Białej, w tym 19 dziew-
cząt i 16 chłopców. Uroczystą Mszę Świętą od-
prawił bialski proboszcz o. Franciszek Bieniek. 
Na zakończenie uroczystości dzieci i ich rodzice 
złożyli koncelebransowi podziękowania i wrę-
czyli symboliczne wiązanki kwiatów.
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Policja ostrzega

dokończenie ze str 1

Sukces najmłodszych piłkarzy

Przegląd Zespołów Artystycznych
Propagujących Kulturę Niemiecką – Głogówek 2017

Przegląd odbył się w Domu Kultury 
w Głogówku w dniu 30.04.2017 r. 
W Przeglądzie uczestniczyły nastę-

pujące zespoły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
TSKN Głogówek, Glogovia Brass z Głogówka 
oraz Bialska Orkiestra Dęta. Chóry, „Die 
Neudorfer” z Nowej Wsi Prudnickiej, „Senio-
res” z Łącznika, „Glogovia” z Głogówka oraz 

kabaret „Bez Szansy” z Rzymkowic. Gwiazdą 
wieczoru była Andrea Rischka. Koncert pro-
wadził Leonard Malcharczyk. Organizato-
rem Przeglądu był Zarząd Powiatowy TSKN 
w Prudniku z siedzibą w Białej. 
 Współorganizatorzy: GCK w Białej. MGOK 
w Głogówku, Konsul Niemiec w Opolu, MSW 
w Warszawie, Zarząd TSKN w Opolu.

 Sponsorzy: BS Biała, Ustronianka sp. z o.o. 
w Białej, BS Głogówek, GSSCH Głogówek, 
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa 
WIKTOR Barbary i Ryszarda Hanko z Bia-
łej, Zakład Murarski Romana i Damiana 
Badury z Solca. 
 Przegląd spotkał się z bardzo ciepłym 
przyjęciem. Sala wypełniona po brzegi bar-

dzo mile przyjmowała występy artystów. Cie-
szy bardzo fakt, ze pomimo długiego week-
endu wielu mieszkańców naszego powiatu 
i nie tylko znalazło chęć uczestniczenia w 
tym ciekawym wydarzeniu artystycznym. 
Wielu artystów i widzów już dzisiaj szykuje 
się do kolejnego „Przeglądu” w 2018 roku.

Sukces dotyczy obecnej serii 
rozgrywek turnieju, w którym 
uczestniczą zawodnicy w gru-

pie wiekowej 2008–2009.

 Wszystkie kolejne turnieje zostaną 
rozegrane na nowo otwartym kompleksie 
boisk w Opolu. Dwa z nich odbyły się 
już w kwietniu br. Młodzi zawodnicy 
z Akademii Piłkarskiej z Białej występują 
jako drużyna Nigerii. Bialscy piłkarze 
zremisowali z zespołem chorwackim 
(4:4) i Niemcami (1:1). Odnieśli również 
dwa zwycięstwa, pierwsze z Brazylią 3:2, 
drugie z Włochami 6:0. W turniejowych 
zmaganiach U-9 uczestniczy 15 drużyn 
piłkarskich. Bialscy piłkarze wystąpili 
w dotychczasowych meczach w skła-
dzie: Paweł Duda, Jakub Dudzik, Jan 
Wróblewski, Kacper Grygiel, Bartłomiej 

Olajossy, Oliwer Sobek, Leonard Botta, 
Tomasz Kopka, Szymon Pilich i Łukasz 
Puzio. Jak dotąd najlepszym strzelcem 
jest Bartłomiej Olajossy.
 Trener drużyny to Jarosław Olajosy. 
Dotychczasowe sukcesy są efektem 
zaangażowania piłkarzy, rodziców i jego 
samego.
 Na przełomie marca i kwietnia br. 
piłkarze z Akademii Piłkarskiej w Białej 
– roczniki 2009 – wzięli również udział 
w trzydniowym turnieju piłkarskim 
rozgrywanym na obiektach sportowych 
w Krapkowicach, w meczach 2 x 25 min. 
Codziennie odbywały się dwa mecze. 
Zwycięzcą turnieju został zespół Spiders 
z Krapkowic, bialszczanie zajęli drugie 
miejsce. Bialscy zawodnicy trenują 
na obiekcie sportowym Polonii Biała 
dwa razy w tygodniu.

IX Parada Orkiestr Dętych
Bu r m ist rz  E dwa rd Pl icko 

na ręce kapelmistrza orkiestry 
Andrzeja Weinkopfa przekazał 

list gratulacyjny dla Bialskiej Orkie-
stry Dętej za osiągnięte dotychczas 

znaczące sukcesy w kraju i za granicą 
oraz organizowanie od dziewięciu 
lat Parad Orkiestr Dętych.
 Na scenie każda z sześciu uczestni-
czących w Paradzie orkiestr wystąpiła 

z godzinnymi prezentacjami utworów 
muzycznych. Opracowane układy 
taneczne w czasie pomiędzy przerwami 
w występach orkiestr prezentowały 
poszczególne grupy mażoretkowe.  

Na zakończenie tegorocznej Parady 
wystąpił zespół 2 plus 1 popularny 
zwłaszcza w latach siedemdziesiątych.

zdj. R. Nowak i M. Doskocz

Sponsorzy IX Parady Orkiestr Dętych 
21 maja 2017 r.

• Bank Spółdzielczy w Białej
• Ustronianka Sp. o.o.

• Moszna Zamek Sp. z o.o.
• Restauracja Malwa

• Pizzeria Quattro w Białej
• Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o.

Zwracamy się do Państwa z prośbą  
o zachowanie ostrożności, szczegól-
nie w przypadku oszustw na osobach 

starszych – metodami „na wnuczka” i „na 
policjanta”. Oszuści zwykle w sposób losowy 
wybierają swoje ofiary, które w wyniku swej 
łatwowierności, dobroci i bardzo często braku 
świadomości, tracą niejednokrotnie oszczęd-
ności całego  życia.
 Przestępcy najczęściej kontaktują się tele-
fonicznie i podają się za osobę bliską, zwykle 
wnuka, wnuczkę, siostrzeńca lub innego krew-
nego. Następnie proszą o pożyczenie okre-
ślonej kwoty pieniężnej pod pozorem trud-
nej sytuacji w jakiej się znaleźli. Najczęściej 
od razu informują „babcię” lub „dziadka”, że 
nie będą mogli przyjechać po pieniądze i w 
związku z tym pieniądze odbierze znajomy 
lub kolega, a ofiara nie podejrzewając niczego 
złego przekazuje pieniądze przestępcom.
 Coraz częściej oszuści w takich sytuacjach 
powołują się także na Policję lub sytuacje, 
w których rzekomo uczestniczą policjanci. 
Przestępca dzwoni do osoby starszej poda-
jąc się za policjanta, który próbuje zatrzy-
mać oszustów i prosi o pomoc w ich zatrzy-

maniu. Prosi także o przekazanie pieniędzy, 
które po całej akcji policyjnej zostaną zwró-
cone. Zdarza się, że seniorzy w takiej sytu-
acji zostawiają pieniądze w śmietnikach, 
klombach, na ławce w parku licząc, że Poli-
cja schwyta oszusta, a pieniądze odda.
 Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem 
o zachowanie szczególnej ostrożności. To w 
głównej mierze od nas samych zależy nasze 
bezpieczeństwo – od naszej rozwagi, przezor-
ności oraz wspólnej postawy  w przeciwdzia-
łaniu negatywnym zjawiskom. Zwracam się 
również z apelem  do osób młodych – dzieci 
i wnuków – informujcie waszych rodziców 
i dziadków o tym, że są osoby, które mogą 
chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedz-
cie im, jak zachować się w sytuacji kiedy 
ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożycze-
nie dużej ilości pieniędzy.
 Pamiętajmy, że nigdy nie należy przekazy-
wać pieniędzy osobom, których się nie zna, 
policja nigdy nie prosi o przekazanie pienię-
dzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. 
Kiedy mamy podejrzenia, że ktoś usiłuje 
nas oszukać natychmiast skontaktujmy się 
z policją dzwoniąc pod numer 997 lub 112.

27 kwietnia w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbyło się 
spotkanie z mieszkanką Białej, autorką książek – Agnieszką Tom-
czyszyn, która zaprezentowała dotychczasowe swoje twórcze do-

konania oraz plany w tym zakresie. 

Spotkanie z pisarką

Orkiestra z Komprachcic

Bialskie mażoretki

Mażoretki z Boguszyc

Występ zespołu 2 plus 1

Orkiestra Dęta z Jesenika
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Biała na szlaku poetyckim
W gminie Biała nie brakuje 

wydarzeń związanych z po-
ezją, tą większą i tą mniejszą, 

tą ściśle lokalną i tą „z importu”. Oto 
krótki, nieco subiektywny, przegląd 
inicjatyw, wydarzeń, miejsc i postaci 
związanych z twórczością literacką 
i kojarzących się z ziemią bialską.

 Czy poeci na Opolszczyźnie trzymają 
się razem? Niezupełnie, jednak pewnych 
środowisk na pewno to dotyczy. Opolski 
oddział Związku Literatów Polskich, 
Nauczycielski Klub Literacki (także 
ze stolicy województwa), Robotnicze 
Stowarzyszenie Twórców Kultury (nyska 
odsłona tej mającej nieco ekscen-
tryczną nazwę organizacji), prudnicki 
Klub Ludzi Piszących (i towarzystwo 
o tej samej nazwie w Głuchołazach), 
Bialska Kawiarenka Poetycka, Nyska 
Grupa Literacka (w przypadku dwóch 
ostatnich – lokalizacja oczywista), Klub 
Literacki „Brzeg” – i byłoby to już chyba 
wszystko – w tych środowiska członkowie 
powtarzają się, jedna osoba należy nieraz 
do kilku z nich, czasem też piastując 
w nich „kierownicze stanowiska”. Oczy-
wiście – pozostając na gruncie naszego 
województwa – nie sposób nie wymienić 
poetów osobnych – nie wyklętych (broń 
Boże!), ale osobnych, bo szczególnie nie 
udzielających się w grupach poetyckich. 
Dotyczy to w dużej mierze tych z naj-
wyższej półki: Tomasza Różyckiego, 
Jacka Gutorowa, Pawła Marcinkiewicza 
czy Jacka Podsiadłę. Reguły tu nie ma, 
bo np. Radosław Wiśniewski, który śmiało 
poczyna sobie na niwie literackiej, jest też 
wysoko uspołeczniony w tej dziedzinie 
swoich zainteresowań (Stowarzyszenie 
Żywych Poetów w Brzegu, wychodzące 
niegdyś pismo „Red”. itd.). Harry Duda 
(z Opola) prowadził przez wiele lat 
opolską odsłonę Związku Literatów 
Polskich, a także kierował działającą 
przy niej oficyną „Wers”. Zatem... różnie 
to bywa, a jak się ma ściśle do Białej – 
o tym za chwilę.

Nie tylko męska tonacja
 Zacznijmy od tego, kto z terenu 
gminy udziela się na niwie poetyckiej. 
Z pewnością pominę tu osoby piszące 
do szuflady lub występujące publicznie 
na tyle rzadko, że być może nie udało się 
mi się ich „zarejestrować”. Jeśli chodzi 
o tych, których widać – będzie to wynik 
jednocyfrowy, ale to i tak nieźle, zważyszy 
na to, że mówimy tu o dziedzinie niszowej.
Witold Hreczaniuk z Gostomi to typowy 
piewca ziemi, na której mieszka. W jego 
twórczości (która dopiero parę lat temu 
doczekała się tomiku, pt. „Krajobrazy 
bliskie i dalekie”) roi się od pochwały 
miejsc znajdujących się na wyciągnięcie 
ręki i serca. Ksiądz Manfred Słaboń, także 
autor wierszy, niestety wciąż rozproszonych 
po antologiach (i pewnie też prywatnych 
notatkach), co nieco osłabia ich „siłę 
rażenia”. W formie dygresji można też 
powiedzieć, że również inna dziedzina 
twórczości byłego łącznickiego proboszcza 
oczekuje zwartej publikacji – chodzi 
mianowicie o jego kolekcjonerstwo 
z zakresu słówek i zwrotów pochodzących 
z gwary śląskiej (a właściwie gwar, bo jest 
to rzecz zróżnicowana subterytorialnie). 
Jan Szczurek – człowiek o wesołym 
usposobieniu, lubiący pisać konkretnie 
i po męsku, nieraz z przymrużeniem 
oka, czasem na zasadzie włożenia kija 
w mrowisko; autor (mieszkający w Łącz-
niku) również nie wydał jak na razie 

tomiku, choć swoje akcenty zostawił 
w czasopismach i almanachach).
 Piotr Myszyński – kolejna osoba – 
tym razem już nie z peryferii gminy, 
a z samej jej stolicy (w dodatku z jej 
centrum, bo spod zamkowej wieży, 
do czego autor nie omieszkał odnieść 
się w swojej twórczości). Jego wiersze 
to impresje lub krótkie refleksje, zresztą... 
najlepiej wybrzmiewają one, gdy łączone 
są z malarstwem i pantomimą (tej samej 
osoby) – powstaje wówczas ciekawy, 
spójny program. Także matka pana Piotra 
– Anna Myszyńska – para się pisaniem 
wierszy. To osoba, której czytelnikom 
„Panoramy Bialskiej” (i z pewnością paru 
jeszcze innych czasopism) przedstawiać 
nie trzeba. W jej przypadku raczej pasja 
gawędziarko-etnograficzna zdaje się 
wysuwać się na prowadzenie, jednak 
wiersze także (polskie, niemieckie, śląskie) 
– zresztą nie sposób ich wydestylować 
(koniec końców) ze wspomnianych już 
kulturoznawczo-regionalnych zaintere-
sowań pani Anny. Skoro o rodzinach 
mowa – jest jeszcze Teresa Hreczaniuk, 
żona wspomnianego na początku tej 
wyliczanki pana Witolda. To osoba 
raczej organizująca środowisko literackie, 
robiąca plenery, „wyhaczająca” fundusze 
zewnętrzne dla różnych inicjatyw kultu-
ralnych, czasem ujawniająca się ze swoim 
pisarstwem. Również ją zaliczyć można 
do pasjonatów kwestii regionalnych, 
ze sporym zacięciem do kulinariów.
 Joanna Scholz – kolejna autorka – 
od niedawna pojawiająca się na lokal-
nych poetyckich „salonach” – jeszcze 
bez tomiku. Jej teksty ukazywały się 
parokrotnie w „Panoramie Bialskiej”. 
W raczej zmaskulnizowanym środowisku 
osób piszących wiersze, przyda się jej 
delikatne, kobiece pióro (cokolwiek 
to znaczy, bo ilekroć rzucam na jakimś 
spotkaniu hasło „literatura kobieca”, 
wywiązuje się dyskusja; czasy to wszak 
niełatwe dla podziałów „męskie–dam-
skie”). Wracając jednak do męskiego 
świata – ostatnimi czasy w przestrzeni 
publicznej pojawia się też twórczość 
Mirosława Dąbrowskiego z Chrzelic. 
W „Tygodniku Prudnickim” ukazał się 
jego tekst pt. „Mój sąsiad”, będący wspo-
mnieniem o Eryku Murlowskim (wiersz 
o podobnym charakterze, choć w innej 
zupełnie stylistyce, napisał wspomniany 
już wcześniej Jan Szczurek). W jego 
przypadku widać zacięcie do twórczości 
okolicznościowej, komentatorskiej, nieco 
satyrycznej, opartej na melodii i prostych 
rymach. Zacięcie do lekkich form posiada 
też dziennikarz naszej gazety – obdarzony 
poczuciem humoru Ryszard Nowak. 
Jego fraszki nieprzypadkowo znalazły 
się w roczniku „Ziemia Prudnicka” 
(2004). Elementy twórczości poetyckiej 
(choć zdecydowanie nie satyrycznej) 
widać także w działalności Piotra Kołka 
z Łącznika – współautora mini-filmu 
dokumentalnego „Eryk Murlowski – pasja 
i konsekwencja”, zakończonego własnie 
słowami nie tak do końca prozatorskimi 
(w połączeniu z charakterystycznie 
wyjącym podkładem).

Jest ich wielu
 Nie brakuje autorów, którzy kojarzą 
się ze spotkaniami poetyckimi lub 
prezentacjami wierszy na terenie gminy 
Biała, mimo iż na jej terenie nie miesz-
kają. Marek Karp był współautorem 
szopek (nie tylko bożonarodzeniowych), 
które znaleźć możemy w archiwalnych 
numerach „Panoramy Bialskiej”. Choć 

autor – słynący raczej z dziennikarsko-
-publicystycznej działalności – odżegnuje 
się od nazywania siebie poetą, jednak 
przy różnych okazjach ukazuje się jego 
zdolność pisania okolicznościowego, 
bajkowego czy satyrycznego. Na nie-
jednym spotkaniu w Białej gościł też 
Tadeusz Soroczyński – poeta mieszkający 
w Prężynce – ale często zapraszany, 
jako człowiek mający swoje zasługi 
i będący częścią środowiska. Również 
Jerzego Stasiewicza z Nysy stosunkowo 
łatwo spotkać w Białej na rozmaitych 
wieczorkach, on zresztą stanowi typowy 
przykład wysoko uspołecznionej osoby 
jeśli chodzi o literackie środowisko (sam 
zorganizował już wiele spotkań dla 
lokalnych autorów w „Stasiewiczówce”, 
swoim domu, a wszystko przy okazji 
cyklicznej bitwy nyskiej). Niejeden 
prudniczanin – lubiący posługiwać się 
piórem – także gościł już na bialskich 
wieczorkach: Edmund Działoszyński, 
Daniela Długosz-Penca, Zofia Kulig itd. 
W końcu Biała to przysłowiowy rzut 
beretem od stolicy powiatu.
 A skoro już jesteśmy przy osobach 
spoza ziemi bialskiej – nie sposób nie 
wspomnieć o Konfraterni Poetów oraz 
Najazdach Poetów na Zamek Piastów Ślą-
skich w Brzegu. Pierwsza z wymienionych 
nazw opisuje krakowskie środowisko, 
kojarzone z Jackiem Lubartem-Krzy-
sicą, chętnie zresztą przyjmujące osoby 
z zewnątrz. Tym sposobem lokalni poeci 
niejednokrotnie gościli w antologiach. 
„Ojczyzny naszych serc”, „Ilu przyjaciół 
pozostało w wierszach”, „Świętość codzien-
na” – to tylko niektóre z wymienionych 
publikacji, w których zaistniało wielu 
autorów – od wierszokletów, poprzez 
twórców średniego szczebla, aż po sławy 
(nieżyjące już) typu Czesław Miłosz 
czy Wisława Szymborska. Kofraternia 
Poetów to nie tylko almanachy, ale 
również organizowanie poetyckich 
opłatków czy zaduszek (stąd zbiorowe 
publikacje nawiązujące tematycznie 
do okresów w roku czy ważnych idei). 
Osoby z tego środowiska wielokrotnie 
można już było zobaczyć podczas 
wspomnianych Najazdów. Miasto Brzeg 
pojawiające się w nazwie tej inicjatywy 
mówi wyraźnie, gdzie ulokowane zostało 
centrum działań, jednak Opole, Biała czy 
Prudnik również znajdują się na mapie 
odwiedzanych przez poetów miejsc. 
Wtedy wielu z nich prezentowało teksty, 
między innymi: Wojciech Ossoliński 
(Prudnik), Witold Hreczaniuk (Biała) czy 
Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz 
(Głuchołazy).
 Gdyby zaś określić miejsca w gminie 
Biała, gdzie spotykają się poeci (przy róż-
nych okazjach) – hm – można wymienić 
kilka. Gminne Centrum Kultury – rzecz 
oczywista – sam (jako prudniczanin, 
a ostatnio krapkowiczanin) nieraz tam 
gościłem, jako widz (np. przy okazji 
spotkania z Ireną Rup z Głuchołaz), 
autor (promocja tomików „Piosenki 
na zadany temat” i „Korytarz przyjmie 
pośpieszny kroki”) oraz prowadzący 
(z Maciejem Dobrzańskim). Biała to jedno 
z tych miejsc, gdzie spotkania literackie 
odbywają się raczej w domu kultury niż 
w połączonej z nim instytucjonalnie 
bibliotece. W Prudniku jest tak samo i taki 
stan rzeczy wydawał mi się oczywisty, 
póki nie pomieszkałem przez parę lat 
w Opolu, tam bardziej raczej w otoczeniu 
książek odbywają się spotkania autorskie 
czy różne poetyckie wydarzenia. No ale 

to już zależy od zasobów konkretnego 
miasta i konkretnej instytucji. W przy-
padku bialskiego GCK widać natomiast 
trend poprzedzania lub przeplatania 
literackich wydarzeń muzyką i śpie-
wami – coby pokazać przy okazji inne 
utalentowane osoby (i nieco urozmaicić 
wieczorki ze słowem). Warto też dodać, 
że to właśnie w tej instytucji odbywają 
się spotkania Kawiarenki Poetyckiej.

Znani i nieznani
 Jednym z ośrodków życia literacko-
-towarzyskiego na terenie gminy Biała 
jest Gostomia. Tam, w swoim domu, 
państwo Hreczaniuk gościli niejednego już 
autora; słyną oni z organizacji plenerów: 
w Wieszczynie, Prudniku, Gostomi i nie 
tylko. A że zainteresowania kulinarne nie 
są im obce (zwłaszcza pani Teresie), jest 
gwarancja ciekawych urozmaiceń. W for-
mie dygresji wypadałoby też przybliżyć 
(lub po prostu przypomnieć), czym jest 
plener poetycki, gdyż słowo „plener” raczej 
łączony jest z przymiotnikiem „malarski”. 
Rzeczywiście – podobieństwo jest. Twórcy 
spotykają się w jednym miejscu, integrują, 
coś zwiedzają, czegoś się dowiadują, piszą 
teksty i na koniec ukazuje się poplenerowa 
publikacja, almanach.
 Są też nieśmiałe przymiarki do tego, 
by na mapie wieczorków poetyckich 
na serio zaistniał Solec, a konkretnie 
Komandoria Joannitów, prowadzona 
przez Józefa Müllera – obiekt stopniowo 
się rozrasta i przybywa mu funkcji. 
To już nie tylko rodzaj rekonstrukcyj-
nego quasi-muzeum, ale także zaciszne 
miejsce, by sobie posiedzieć, także 
cyklicznie. Jak pisaliśmy wielokrotnie 
– ze względu na niepokaźne” zasoby 
kadrowe, ta solecka atrakcja rozwija 
się dosyć powoli. Na mapie szlaków 
rowerowych już zaistniała. Zobaczymy, 
jak ze spotkaniami poetyckimi.
 No i trzecie miejsce, które należałoby 
wymienić, dom wspomnianej już w tym 
artykule Anny Myszyńskiej, w którym 
mieszka z synem Piotrem i po sąsiedzku 
z drugą dorosłą latoroślą – Pawłem. Tam 
też odbywają się – raczej nieformalne 
i ze zmienną regularnością – spotkania 
dla przyjaciół, sympatyków określonych 
zainteresowań, wśród których ważne 
miejsce zajmuje poezja.
 Trudno też zliczyć rozmaite spotkania 
z autorami odbywające się w szkołach 
czy przedszkolach. Sam kiedyś czyta-
łem najmłodszym z Gostomi wierszyk 
o ślimaku, a potem o pajacykach. Jestem 
prawie pewien, że pominąłem niejedną 
na wpół prywatną czy maksymalnie 
lokalną inicjatywę (może jakieś wieczorki 
w salce parafialnej, może jakiś cykl 
spotkań w którymś centrum integracji 
wiejskiej), niewykluczone też, że niejedna 
osoba na terenie gminy nie ujawnia 
się zanadto z twórczością. Zachęcamy, 
można wysyłać nam wiersze, inoformo-
wać o wydarzeniach. Bez promocji ani 
rusz. A spór o to jak promować poezję 
stanowi już temat-rzekę – czy łączyć 
ją z muzyką, czy robić jakieś uliczne 
performensy, a może wieszać teksty 
na płotach, tworzyć kącik w gazecie, 
inwestować w konkursy recytatorskie, 
bardziej skupić się w ramach edukacji 
szkolnej na Marcinie Świetlickim czy 
Krzysztofie Siwczyku (a ciutkę, dosłownie 
odrobinę mniej na autorach z XIX wieku). 
Szeroki temat. Zdecydowanie nie na ten 
artykuł.

Bartosz Sadlińki

Sprawozdanie z działalności WiK
Sprawozdanie zarządu z dzia-

łalności Spółki Wodociągi 
i Kanalizacja w Białej za okres 

od 01.01.2016 do 31.12.2016

 W roku sprawozdawczym 2016 Zarząd 
Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej 
reprezentował:
•  w okresie od 01.01.2016 do 29.06.2016 

– Władysław Podróżny – prezes za-
rządu,

•  w okresie od 30.06.2016 do 31.07.2016 
– Jarosław Janusz – przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej oddelegowany 
do wykonywania obowiązków prezesa 
zarządu,

• w okresie od 01.08.2016 do 31.12.2016 
– Marcin Haberecht – prezes zarządu.

W Spółce ustanowiony jest prokurent 
(samoistny) w osobie pani Beaty Kubis.
W okresie sprawozdawczym w Spółce 
działała Rada Nadzorcza:
• w okresie od 01.01.2016 do 28.06.2016 

w składzie:
• Jarosław Janusz – przewodniczący,
• Dorota Zasłonka –  zastępca przewod-

niczącego,
•  w okresie od 29.06.2016 do 31.12.2016 

w składzie:
• Jarosław Janusz – przewodniczący,
• Dorota Zasłonka – zastępca przewod-

niczącego,
• Mirosław Libront – członek.

W 2016 roku w spółce średnioroczne 
zatrudnienie wynosiło 41 pracowników. 
Na stanowiskach administracyjnych 
pracowało 12 osób, a na stanowiskach 
robotniczych 29 osób. Na 41 osób 
średniorocznie zatrudnionych w spółce 8 
osób stanowiły kobiety, a 33 mężczyźni, 
co oznacza, że 20 procent załogi stanowiły 
kobiety a 80% mężczyźni.

W roku sprawozdawczym działalność 
Spółki była podzielona na cztery na-
stępujące podstawowe działy:
• wodno-kanalizacyjny,
• higieny komunalnej,
• remontowo – budowlany,
• zarządzanie wspólnotami mieszka-

niowymi.

Ponadto Spółka zarządza cmentarzem 
komunalnym w Białej, prowadzi dzia-
łalność usługową w zakresie podstawo-
wym związanym z naprawą i budową 
chodników, naprawą dróg, budową sieci 
wodociągowych
i kanalizacyjnych wraz z przyłączami, 
a  także w  miarę posiadanego parku 
maszynowego usługi transportowe oraz 
inne usługi ogólnobudowlane.

Dział wodno-kanalizacyjny
W roku 2016 dział wodno-kanalizacyjny 
wykonał:
1. Budowa nowych przyłączy wodociągo-

wych na terenie gminy Biała – 14 sztuk.
2. Wyremontowano 137 sztuk przyłączy 

wodociągowych.
3. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej 

do budynków jednorodzinnych oraz wie-
lorodzinnych – 7 sztuk.

4. Wykonywanie niezbędnych robót celem 
utrzymania ciągłej dostawy wody pitnej 
na terenie działania naszej Spółki: Ujęcia 
SUW i wodociągi grupowe Biała, Gosto-
mia, Pogórze i Józefów.

5. Wykonywanie niezbędnych robót na sie-
ci kanalizacji sanitarnej na przepompow-
niach oraz na oczyszczalni ścieków w Bia-

łej celem odbioru ścieków oraz ich odpro-
wadzenia po ich uprzednim oczyszczeniu.

6. Usuwanie awarii wodociągowych (112) 
oraz kanalizacji sanitarnej (238), wy-
miana hydrantów (47 sztuk) oraz zasuw, 
oznaczenie urządzeń wod – kan (tablice 
informacyjne), wymiana podejść wodo-
mierzowych (67 sztuk), wymiana agrega-
tów pompowych oraz ich remont (w stud-
niach głębinowych), remont zbiorników 
wyrównawczych (z czystą wodą), wymia-
na uszkodzonych zasuw (7 sztuk).

7. Usługa dla Urzędu Miejskiego w Białej: 
montaż znaków drogowych na terenie 
gminy i miasta Biała.

8. Montaż i naprawa przystanków autobu-
sowych na terenie gminy i miasta Biała.

9. Awaryjne naprawianie i asfaltowanie na-
wierzchni dróg na terenie gminy.

10.  Wykonywanie czyszczenia i udrożnie-
nia kanalizacji sanitarnej jednostkom 
uspołecznionym, zakładom pracy oraz 
klientom indywidualnym.

11. Czyszczenie i naprawa kanalizacji desz-
czowej na terenie miasta i gminy.

12. Wykonywanie usług sprzętem budow-
lanym oraz specjalistycznym.

13. Wykonywanie wymian uszkodzonych 
podejść wodomierzowych z  winy od-
biorcy – usługa odpłatna.

14. Wydawanie warunków technicznych 
podłączenia do sieci wod – kan.

15. Wykonywanie usługi koparką dla Gmi-
ny Biała i osób fizycznych.

16. Usunięcie awarii wodociągowej na tran-
zycie Związku Gmin Aqua Silesia Walce.

17. Wykonanie przepustów drogowych oraz 
udrożnianie rowów na terenie Gminy Bia-
ła – usługi zlecane przez Gminę.

18. Wykonanie przyłącza wodociągowego 
do kąpieliska otwartego w Białej.

19. Usunięcie awarii wodociągowej na sie-
ci rozdzielczej Ø 100 żeliwo w Mosznej 
(Centrum Terapii Nerwic).

20. Wykonanie odwodnienia ul. Nyskiej 
w Białej.

21. Wykonanie remontu chodnika wzdłuż 
ul. Prudnickiej i Kochanowskiego w Białej.

22. Wykonanie robót rozbiórkowych, ziem-
nych i montażowych dla Gminy Biała.

23. Wymiana sieci wodociągowej ul. Opol-
ska w kierunku lecznicy zwierząt.

24. Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami ul. Lipowa w Białej.

25. Budowa sieci wodociągowej PE Ø 110 
dla Ustronianka Sp. z o.o. w Białej.

Informacja dotycząca wskaźników 
technicznych

Produkcja wody
Ujęcie Biała
Zaopatruje w wodę miasto Biała oraz 
sołectwa: Prężyna, Olbrachcice, Ligota 
Bialska, Radostynia, Wasiłowice, Miłowice, 
Kolnowice, Laskowiec
1. Woda pobrana z ujęć: 

Plan 180.000 m3 wykonanie 175.549 
m3 tj. 97,5%

2. Ilościowa sprzedaż wody: 
Plan 165.000 m3 wykonanie 
162.546 m3 co stanowi 98%

3. Straty wody: 
13.003 m3 Straty 7,4%

Ujęcie Pogórze
Zaopatruje w wodę sołectwa: Pogórze, 
Frącki, Górka Prudnicka, Brzeźnica, 
Łącznik, Chrzelice, Grabina, Otoki, 
Śmicz, Dębina, Mokra, Ogiernicze
1.  Woda pobrana z ujęć: 

Plan 110.000 m3 wykonanie 102.394 

m3 co stanowi 93%
2. Woda pobrana na cele technologiczne 

przed wtłoczeniem do sieci 
(płukanie filtrów) 5.838 m3

3. Ilościowa sprzedaż wody: 
Plan 95.000 m3 wykonanie 88.271 m3 
co stanowi 93%

4. Straty wody: 18% 14.123 m3

Ujęcie Gostomia
Zaopatruje w wodę sołectwa: Rostko-
wice, Solec, Browiniec Polski, Wilków, 
Czartowice, Nowa Wieś
1. Woda pobrana z ujęć: 

Plan 90.000 m3 wykonanie 88.837 
m3 co stanowi 98%

2. Woda pobrana na cele technologiczne 
przed wtłoczeniem do sieci 
(płukanie filtrów) 3.552 m3

3. Ilościowa sprzedaż wody: 
Plan 80.000 m3 wykonanie 75.286 m3 
co stanowi 94%

4. Straty wody: 13.551 m3 15%

Ujęcie Józefów
Zaopatruje w wodę sołectwo Józefów.
1. Woda pobrana z ujęcia: 

Plan 5.000 m3 wykonanie 4.806 m3 
co stanowi 96%

2. Ilościowa sprzedaż wody: 
 Plan 4.600 m3 wykonanie 4.492 m3 
co stanowi 97%

3. Straty wody: 314 m3 7%

W straty wody zostają wliczane następujące 
wielkości z podaniem grup:
a) ubytki związane z  występującymi 

awariami na sieci i  przyłączach 
wodociągowych

b) płukanie sieci wodociągowej poprzez 
hydranty

c) woda pobierana na różnorodne cele 
przez Straż Pożarną

d) ubytki wody poprzez nieszczelność 
w sieciach nie identyfikowane w postaci 
awarii sieci oraz nielegalny pobór wody

e) błędne wskazania +/- 3% wodomierzy 
domowych.

Planowana sprzedaż wody w 2016 roku 
to 350.000 m3 wykonanie w 2016 roku 
to 330.595 m3 tj. 94%
Prowadzenie gospodarki konserwacyjno-
-remontowej w celu utrzymania ciągłej 
sprawności eksploatacyjnej:
1. stacji uzdatniania wody i urządzeń znaj-

dujących się w nich,
2. ujęcia: w Białej, Gostomii, Pogórzu, Jó-

zefowie i  oczyszczalni ścieków w  Bia-
łej, oraz dwóch przepompowni ścieków 
na terenie miasta Biała,

3. sieci magistralnej i rozdzielczej wodocią-
gowej łącznej długości 98 km oraz sie-
ci kanalizacji sanitarnej o  łącznej dłu-
gości 16,9 km

4. przyłączy wodociągowych o łącznej ilo-
ści 2816 szt. i o łącznej długości 60,2 km, 
z których korzystają odbiorcy wody oraz 
przyłączy kanalizacji sanitarnej w  ilo-
ści 426 sztuk o łącznej długości 12,5 km

5. hydrantów p.poż. 462 szt.

Gospodarka ściekowa
Informacja o stanie technicznym oczysz-
czalni ścieków w Białej oraz kanalizacji 
sanitarnej

1. Wykonano remont komory zlewnej 
ścieków dowożonych oraz remont kraty 
wstępnego mechanicznego oczyszczania.

2. Dokonano regeneracji studzienki dezyn-

fekcji ścieków przed odprowadzeniem 
do odbiornika.

3. Wymieniono uszkodzone włazy żeliw-
ne oraz uzupełniono brakujące (w wy-
niku kradzieży i zużycia technicznego) 
na kanalizacji sanitarnej oraz uszczel-
niono studzienki rewizyjne.

4. Dokonano remontu studzienki pomia-
rowej przepływu ścieków wraz z prze-
pływomierzem elektromagnetycznym.

5. Wymieniono metalowe ściany kontenero-
wej oczyszczalni ścieków KOS nr 3 i KOS 
nr 4 (zużycie techniczne, korozja) i za-
bezpieczono powierzchnie farbą.

6. Wyremontowano betonowe poletka osa-
dowe sztuk 5.

7. Przepompownie ścieków kanalizacji ci-
śnieniowej na ul. Franka Suchego i Arki 
Bożka w  Białej: Wykonano przegląd 
pomp, usunięto wtórne wytworzone osa-
dy tłuszczowe oraz dokonano przeglądu 
instalacji obsługującej przepompownie.

Główne zadania realizowane przez 
Spółkę w okresie sprawozdawczym 
w  zakresie zaopatrzenia ludności 
w  wodę i  odprowadzania ścieków 
po uprzednim ich oczyszczeniu

1. Opracowano ocenę kontroli okresowej 
stanu technicznego sprawności i wartości 
użytkowej urządzeń gospodarki wodnej 
(dotyczy wszystkich ujęć będących pod 
administrowaniem Spółki Wod Kan), 
wymóg art. 62, ust. 1 Prawo Budowlane.

2. Dokonano wymiany podejść wodomie-
rzowych na terenie wodociągu grupo-
wego Biała, Gostomia, Józefów, w ilości 
67 szt. (zużycie techniczne oraz wymia-
na legalizacyjna).

3. SUW Józefów zabudowanie układu elek-
troniczno – hydraulicznego zabezpiecza-
jącego falowniki częstotliwości przed dzia-
łaniem podciśnienia uniemożliwiającego 
jego prawidłowe wzbudzenia.

4. Wymieniono węzły, zasuw na wodocią-
gu grupowym Gostomia i Pogórze (zu-
życie techniczne).

5. Wymieniono hydranty wraz z zasuwami 
odcinającymi na wodociągu grupowym 
Biała, Gostomia, Pogórze i Józefów 47 szt.

6. Uzupełniono złoża mineralne na fil-
trach Fe i Mn oraz wymieniono miesza-
cze wodno – powietrzne na SUW Go-
stomia (zużycie techniczne oraz wyższe 
wymogi w zakresie wymienionych war-
tości Fe i Mn w wodzie pitnej).

7. Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi przystąpiono do monito-
ringu jakości wody nadzorowanym przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną obejmu-
jący swoim zakresem kontrolę wewnętrz-
ną zdatności wody do picia. Monitoring 
ma charakter kontrolny i jest realizowany 
w ramach harmonogramu zatwierdzone-
go przez Sanepid wiąże się to z dodatko-
wymi poważnymi nakładami finansowy-
mi (obsługa laboratoriów, zakup sprzętu 
specjalistycznego oraz szkolenie pracow-
ników w tym zakresie). 

8. W ramach utrzymania ciągłej dostawy 
wody pitnej dla odbiorców oraz utrzy-
mania ciągłego odbioru ścieków usunię-
to w okresie sprawozdawczym 112 awa-
rii wodociągowych oraz 238 awarii ka-
nalizacji sanitarnej.

Ciąg dalszy sprawozdania przedstawimy 
w kolejnym numerze Panoramy.
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANE, 

ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 
(nawozy środki ochrony roślin itp.), 

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 17

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na ratyCHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

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

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

Odszedłeś – jeszcze być mogłeś,
zasnąłeś – snem twardym na wieki,

wspomnienia po Tobie zostaną,
pokój Ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga i łza nie płynie. 

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy
i serdeczną myślą oraz uczestniczyli we Mszy św.

i uroczystości pogrzebowej śp. Artura Piontek
składamy serdeczne podziękowania.

Matka, ojciec, siostra i brat
Musimy być silniejsi niż nasze cierpienie.

Sąsiadom, przyjaciołom, znajomym 
i mieszkańcom, którzy wzięli udział 

w ostatnim pożegnaniu
naszej kochanej żony, matki i babci

ś.p. ZUZANNY KUCAŁA
szczere podziękowania składają

Mąż, córki, zięciowie i wnuki

W związku ze śmiercią siostry 
Pani REGINIE OTTE

szczere wyrazy współczucia
składają pracownicy

Gminnego Centrum Kultury 
w Białej

Zebrane ankiety
1. w wersji elektronicznej

a.  w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Białej www.
bip.biala.gmina.pl

b.  na stronie promocyjnej urzędu www.
biala.gmina.pl

2.  ankiety zbierane były do urn, które 
rozmieszczone były:

a.  w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Białej ul. Rynek 10

b.  w sklepie Wielobranżowym w Łączniku 
ul. Świerczewskiego 18

c. u Sołtysa Sołectwa Łącznik
d.  u Sołtysa Sołectwa,, Przedmieście” 

w Białej
3.  poprzez przesłanie droga elektroniczną 

na adres; konsultacje@biala.gmina.pl

Kampania informacyjna
 Informacja o przeprowadzanych 
konsultacjach społecznych została 
przekazana społeczeństwu poprzez:
–  zamieszczenie informacji o konsultacjach 

społecznych w sprawie zmiany nazw 
ulic w Białej i Łączniku Biuletynie 
Informacji Publicznej www.bip.biala.
gmina.pl oraz na stronie promocyjnej 
www.bisla.gmina.pl

–  wywieszenie na tablicach informa-
cyjnych znajdujących się na terenie 
miasta Biała i wsi Łącznik

–  informację w miesięczniku,, Panorama 
Bialska” w marcu 2017 roku.

Analiza wyników 
konsultacji społecznych

 W dniu 10 maja 2017 roku Komisja 
powołana przez Burmistrza Białej 
do ustalenia wyników konsultacji spo-
łecznych dotyczących zmiany nazw ulic 
w Białej i w Łączniku dokonała ustalenia 
wyników.
 Otwarła 3 urny zawierające ankiety 
konsultacyjne i rozdzieliła je na dotyczące 
zmiany nazw w m. Biała i wsi Łącznik.
 W poszczególnych urnach znajdowała 
się następująca ilość wypełnionych ankiet:
a.  w urnie usytuowanej w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 
10 – 174 ankiety

b.  w urnie usytuowanej w sklepie 
Wielobranżowym w Łączniku ul. 
Świerczewskiego 18 – 452 ankiety

c.  w urnie usytuowanej u Sołtysa Sołectwa 
Łącznik 12 ankiet

d.  w urnie usytuowanej u Sołtysa Sołectwa 
„Przedmieście” w Białej – brak ankiet.

 Łącznie w urnach znajdowało się 
638 ankiet konsultacyjnych. Za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
na adres: konsultacje@biala.gmina.pl 
przesłano 18 ankiet konsultacyjnych.

 W urnach i przesłanych drogą elek-
troniczna znajdowało się łącznie 656 
wypełnionych ankiet konsultacyjnych 
z czego 629 głosów jest ważnych, natomiast
27 uznano za nieważne, w związku z tym, 
że: nie podpisano ankiety, głosy oddały 
osoby nie będące mieszkańcami m. Biała 
lub wsi Łącznik, wrzucono puste ankiety.

Wyniki konsultacji społecznych
1. Miasto Biała
•  Obecna nazwa ul. Aleksandra Zawadz-

kiego - nowa nazwa:
1. ul. Jana Kwoczka – 27 głosów
2. ul. Słoneczna – 52 głosy
3. ul. Konrad Adenauer strasse – 1 głos
4. ul. św. Jacka – 2 głosy
5. ul. Śląska – 1 głos

• Obecna nazwa ul. Armii Ludowej - 
nowa nazwa:

1. ul. Armii Krajowej – 56 głosów
2. ul. Plac Zamkowy – 1 głos
3. ul. Lecha Kaczyńskiego – 1 głos

• Obecna nazwa ul. Karola Świerczew-
skiego - nowa nazwa:

1. ul. Przedmieście – 88 głosów
2. ul. Ligocka – 3 głosy
3. ul. Małe Przedmieście – 1 głos

• Obecna nazwa ul. Hanki Sawickiej - 
nowa nazwa:

1. ul. Wodna – 60 głosów

2.Wieś Łącznik
• Obecna nazwa ul. Karola Świerczew-
skiego - nowa nazwa:

1. ul. Opolska – 129 głosów
2. Św. Walentego – 362 głosy
3. ul. Prudnicka – 3 głosy
4. ul. Śląska – 1 głos
5. ul. Starowiejska – 1 głos

• Obecna nazwa ul. 30 lecia - nowa nazwa:
1. ul. św. Walentego – 67 głosów
2. ul. Ogrodowa -350 głosów
3.ul. św. Jana Pawła II – 4 głosy
4. ul. Krótka – 3 głosy
5. ul. św. Jana – 2 głosy
6. ul. Wiejska – 1 głos
7. ul. Wąska – 1 głos
8. ul. Kwiatowa – 1 głos
9. ul. Cmentarna -1 głos
10.ul. Kremowa – 1 głos
11.ul. Karmelowa – 1 głos

Burmistrz Białej
Edward Plicko

 Na podstawie wyników konsultacji 
społecznych Urząd Miejski w Białej 
przygotuje projekt zmian nazw wymie-
nionych ulic w Białej i Łączniku na nazwy, 
które w ramach konsultacji uzyskały 
największą ilość głosów i przedłoży 
je do zatwierdzenia Radzie Miejskiej, 
która podejmie decyzje w tych sprawach.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
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Teren po stacji PKP

• 17.02.2017 r. włamano się do nie-
zamieszkałego budynku w Łączniku 
dokonano włamania, skąd skradzio-
no alkohol i meble.

• 27.02. - w Gostomii sprawca groził 
jednemu z mieszkańców pozbawie-
niem życia.

• 5.03.  sprawca lat 48 kierował pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości i bez po-
siadanych uprawnień.

• 13.03.  w Białej sprawca naruszył mir 
domowy i groził mieszkance miasta.

• 8.04.  w Łączniku lat 51 kierował sa-
mochodem w stanie nietrzeźwości.

• 8.04.  syn znęcał się nad ojcem za-
mieszkałym w Prężynie.

• 8.04.  nieznany sprawca w Białej usi-
łował ukraść  samochód i skradł do-
kumenty pojazdu

• 20.04.  na trasie Krobusz – Dębina 
potrącony został przez jadący samo-
chód pieszy, który doznał obrażeń.

• W nocy z 29 na 30.04. w Białej do-
konano kradzieży 150 euro na szko-
dę mieszkańca miasta.

• 12.05.  w Olbrachcicach sprawca 
dokonał podpalenia ogrodzenia na 
jednej z posesji. Straty wyceniono 
na 740 zł.

Otrzymaliśmy od naszego Czy-
telnika z Białej zamieszkałego 
przy ul. Lipowej informację 

o zaśmiecaniu terenu po byłej sta-
cji PKP. Na tym terenie wyrzucane 
są opakowania po butelkach i inne 
śmieci. Teren ten porasta trawą, 
która zakrywa część śmieci. Jest to 
miejsce odwiedzane również przez 
właścicieli psów, które również za-
nieczyszczają odchodami okoliczny 
teren. Sądzimy, że na tym terenie 

Na wniosek radnej Joanny Sło-
wińskiej w kwestii wyjaśnienia 
bezpodstawnych zarzutów 

Zarządu Gminnego TSKN w Białej 
w artykule z nr 13 Tygodnika Prud-
nickiego informuję, że:

 Podwyżki za wywóz nieczystości sta-
łych nie były spowodowane słabą kondycją 
finansową spółki WiK w Białej (150 tyś zł. 
zysku na koniec roku 2016), ale wzrostem 
cen wywozu śmieci na składowisko RIPO-
K-u (z 60-80 zł za tonę do 160-180 zł za tonę 
wywiezionych śmieci) oraz nowej Ustawy 
Śmieciowej, która od 01.07.2017r. obliguje 
gminę do dodatkowej segregacji. Ustawa 

ta powoduje, że dodatkowo będzie trzeba 
segregować papier i odpady BIO, czyli będzie 
trzeba zakupić dodatkowe worki, dodatko-
wymi naklejkami oznaczyć kubły oraz będą 
dodatkowe dojazdy do osobno segregowa-
nych śmieci. To wszystko powoduje dodat-
kowe koszty, a system śmieciowy jest poza 
budżetem gminy tzn. że ilość wpływów do 
budżetu śmieciowego musi rekompenso-
wać wydatki, a gmina tylko dba aby sys-
tem dobrze funkcjonował. Zarówno zarzuty 
wobec Burmistrza oraz radnych go wspie-
rających są więc bezpodstawne i urągające 
zdrowemu rozsądkowi.

E. Plicko

Zmiana stawek za odpady komunalne

Bernhard Lompa ur. 1936 r. zm. 04.04.2017 r. zam. Biała
Hubert Koschek ur. 1941 r. zm. 06.04.2017 r. zam. Radostynia

Seweryn Witor ur. 1956 r. zm. 08.04.2017 r. zam. Mokra
Maria Gajda ur. 1939 r. zm. 09.04.2017 r. zam. Pogórze
Jan Kontny ur. 1969 r. zm. 11.04.2017 r. ost. zam. Biała

Anastazja Hałambiec ur. 1924 r. zm. 14.04.2017 r. zam. Biała
Jan Bulik ur. 1939 r. zm. 15.04.2017 r. zam. Śmicz

Katarzyna Pacak ur. 1945 r. zm. 17.04.2017 r. zam. Biała
Agnieszka Biela ur. 1929 r. zm. 19.04.2017 r. zam. Śmicz

Adolf Grosch ur. 1934 r. zm. 19.04.2017 r. zam. Radostynia
Józefa Tubek ur. 1933 r. zm. 22.04.2017 r. zam. Grabina

Alfred Barysz ur. 1951 r. zm. 23.04.2017 r. zam. Gostomia
Stanisława Mięsopust ur. 1919 r. zm. 29.04.2017 r. zam. Kolnowice

Gertrud Rak ur. 1923 r. zm. 30.04.2017 r. zam. Radostynia
Zuzanna Kucała ur. 1958 r. zm. 09.05.2017 r. zam. Biała

Ginter Grzeschik ur. 1940 r. zm. 12.05.2017 r. zam. Łącznik
Artur Piontek ur. 1976 r. zm. 12.05.2017 r. zam. Śmicz

Liebe Mutti
dies Gedicht
sag’ ich heute
nur für dich!

Dass du weisst
wie ich dich liebe,

dafür was ich
von dir kriege!

Und am Ende
schöne Grüβe…
und ‘ne Hand

voll von Küssen!

WIR LERNEN:
MINI - WÖRTERBUCH
DIE MUTTI – mamusia
DAS GEDICHT – wiersz
DIE KÜSSE – całusy
DIE BLUMEN – kwiatki
DIE LIEBE – miłość

zapanuje ład i porządek. O sytuacji 
powiadomiliśmy Burmistrza i Poste-
runek Policji w Białej.

Liebe Mutti


