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Klasycznie, popowo, noworocznie

Gwiazda wskazała drogę

Wystąpiła również Andrea Rischka

Grupa taneczna STARS

Trębaczki także mogły się wykazać

Dyrygował Andrzej Weinkopf

Grzegorz Wilk - zaproszony gość

Dominika i Janusz Żyłka

Justyna Grelich

21 stycznia w sali widowi-
skowej Urzędu Miejskiego 
w Białej odbyła się pierw-

sza odsłona koncertu noworocz-
nego „Złote przeboje” w wykonaniu 
Bialskiej Orkiestry Dętej.

 Zgromadzoną publiczność powitał prowa-
dzący imprezę Joachim Kosz, który w cha-
rakterystyczny dla siebie dowcipny sposób 
zapowiadał grane utwory i wykonawców.
 Pierwsza część koncertu utrzymana 
była w bardziej klasycznej tonacji, usłyszeć 
można było kompozycje takich twórców jak: 
Jacob de Haan, Johann Strauss czy Vladimir 
Ondrašek. W tej części solowe wykonania 
utworu (na trąbce) zaprezentowały Wanessa 
Przyklenk oraz Karolina Nowak.
 W drugiej części, jak sama nazwa wska-

zuje, publiczność mogła usłyszeć złote 
przeboje takich wykonawców jak: Maryla 
Rodowicz, Zbigniew Wodecki, Skaldo-
wie, a także hity szwedzkiej grupy Abba. 
Umiejętności wokalne w  tej części kon-
certu zaprezentowały: Andrea Rischka, 
Justyna Grelich oraz znany z  programu 
„Jaka to melodia?” Grzegorz Wilk.
 Bialską Orkiestrą Dętą dyrygował 
niezawodny Andrzej Weinkopf, program 
uświetniła grupa taneczna STARS (pro-
wadzona przez Aleksandrę Hinderę), 
a dekorację – przestrzenną grafikę sali 
balowej – wykonała Renata Sznejweis.
 Druga odsłona koncertu zaplanowana 
została na 28 styczna, a więc tydzień później.
 Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości: 
Andrzeja Derenia („Tygodnik Prudnicki”).

Dominika Rak

6 stycznia, o  godz. 15.00, 
w  Kościele Paraf ialnym 
w Białej wystąpili Dominika 

i Janusz Żyłka. Duet zaśpiewał 
kilka kolęd, utwory o uniwer-
salnym przesłaniu – o miłości, 
wzajemnym szacunku, o rodzi-
nie. W repertuarze znalazły się 
także piosenki z dedykacją dla 
mam i ojców. Koncert odbył się 
w ciepłej i rodzinnej atmosferze 
– podczas wykonywania ostat-
niego utworu artyści złożyli pu-
bliczności życzenia wszelkiej po-
myślności w nowym roku.

dokończenie na str. 3
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Ciołg dalszy mojej podróży do Rajchu

Układ z Schengen ma już 10 lat. 
Co to znaczy loł nołs wszystkich 
w Europie? Znaczy to, że nie ma gra-

nic, że żołdyn celnik woł nie kopie w kofsze 
i nie traktuje jak złodzieja, bo mie to spo-
tkało siła razy, coch tyż siła razy łopisała 
w moich rozprołwkach.
 Jak już miałam ty bilety do tych muzeuw, 
to nie mogłach poti stamtąd wyleźć, wszystko 
mie interesiyrowało. Bołach też w Aachener 
Dom, kaj na pawoczy stół wielky, wymuro-
wany fotel, a podspodkał boł narychtowany 
piec. Zaiste leżały na nij piyrwyj rube, czer-
wione zygowki z wielkiymi kićkoma, kaj ceso-
łrz Karol Wielki grzoł 
swoja rzyć i kukoł na dół 
na łoltołrz.
 Nołgorzyj mi szło 
w kałfchałzie, C&A se zwioł, to boł richtig 
szok – te wielkie hałdy tołwaru – pierszy 
rołz ech coś takiego widziała. Ludzie kopali 
tał driny, łołrołcali tymi stołoma, a kuzina 
mie jeszcze pyjtała – co ci mam kupić. A joł 
jyno kukała jak by tu wyleźć. Całoł byłach 
mokroł i luftu nie mogłach chycić. Już bych 
wołała całyj dzień gnój ciepać, niż w tyj 
wielki sklepie coś tu wybierać.
 Na drugi dzień to mi se już tał tro-
chał podobało. Na kafej szły my na takoł 
wieża, co se łobrołcała i kaj szło przeczy-
tać wiela kilometrów jest do Pekinu, Tokio 
i wszystkich stolic świata. Rołz ech szła 
sama do sklepu i kupiłach se takie pisma 
dloł kobiet, jak „Brigitte” i „Bild”, kaj tela 
boło do czyjtanio o królowych, grołfkach 
i princessach. Potyj jeszczech szła szał-

fenstry połoglondać, aż sie ćma zrobiyło 
– bo boło to w oktołbra. Jak ech przyszła 
nazołd, kuzyna całoł wystraszono! Myślała 
żech se straciła w tyj wielkij mieście i chciała 
na połicyjoł zwonić. Rołz zaprosiyła swoje 
znajome na kafej, coby mie przedstawić. 
Ty to mie ze wszystkich stron łobtakso-
wały i na koniec padały, iż nie wiedziały, 
iż w tyj komunistycznyj reżimie ludzie tyż 
soł fajnie łobleczoni.
 Boły my też na łobiedzie, kaj w restołra-
cyji wszandzie wisiały chomonta, koła łod 
wozów na glanc wypucowane, roztomajte 
koszyjki, stoły z kwiołtkoma, tak ech kukała 

na to ich se myślała, jak to u nołs belekaj 
leży pod szopoł i se niszczy, a tu to tak faj-
nie wyglondoł. Wtedy mi se jeszcze nie 
śniyło, że starymi kołoma i wołgoma baną 
ludzie stroić swoje chałupy też u nołs. Za 3 
łobiady kuzina zapłołciyła 74 marki, a joł 
zarołz zaczła rachować wiela to jest na nasze 
i wiela szło by kupić za to. To rachowanie 
boło nołgorsze co mogło być. Zepsuło cały 
szpas jak se coś kupiyło. Joł ani nie chciała 
coby mi jakieś chwanty kupiyli, bo wdycki 
myślałach, że to jest za drogo. W Aachen 
widziałach tyż piyrszy rołz sklep Beaty 
Uhse – tzw. Sexshop. Kuzina mie ciągła 
na drugoł strona ulicy, cobych tał za długo 
nie stoła pod tyj szałfenstra, bo łona boła 
takoł pobożnoł, zarołz wołała: „chodź już 
chodź, to nie jest nic dloł ciebie”. A poti 

wszystko przyszło do nołs i kożdy se łoglon-
doł porno wiela chce.
 Chciałyśmy też rołz jechać na małoł piel-
grzymka do Belgii, blisko granicy. Telefono-
wała przed tyj na zollamt, czy może weź kuzi-
nał aus den Osten – padali iż tak. A tu na gra-
nicy mie nie chcieli przepuścić, bo dlo nich 
Osten boło DDR, a nie Polska. Dwóch star-
szych celników nie chciało ryzykować swoje 
penzyjy. Dziepiero jak jedyn z nich przeczyj-
toł, iżech jest z opolskiego, a łon mioł szwi-
gerzona z Krapkowic, to mie jednak prze-
puściyli na 3 godziny i sztempla mi do pasu 
nie dali. Nie ma to jak być z Opolszczyzny, 

to se wszandzie przyjdzie durch.
 Rołz ech se tał jednak zblamierowała. 
Kuzina miała w łazience tela roztomaji-
tych flaszków, parfimów i tubków, toch se 
po umyciu włosów posikała pierwszy lepszy 
lakierał. Dziepiero jak my wylazły na dwór, 
łona poczuła iż nie boł to szprej do włosów, 
jyno do ustempów. Potyj to już ech genał 
czytała, czyj sie popryskoł na gowa abo 
po gambie. Bo tyjch roztmajtnych pułapek 
i nowości boło dloł nołs na kożdyj kroku 
tela – iż trza boło dobrze łoczy i uszy mieć 
łotwarte, coby se gańby nie najeść.
 Co mie ganz na poczontku u moje kuziny 
zszokowało, to boł wielki miech papi-
juru toaletowego w łajzience. Nie chciała 
wierzyć, iż u nołs nie ma, kaj my poti 
jechały raza do inszych moich krewnych, 

boł to tyjma nr 1. „Die Anke hat kein Klo-
papier, was machen wir”, a my mieli sto 
sposobów, by se poradzić styj problema. 
Zarołz po wojnie, jak jeszcze na wsi nie 
boło gazet, to moja ciotka dołwali do hajżla 
kwity, chtory łostały po moim ujku, co po 1. 
wojnie światowyj sztudowali na inżyniera 
wy Wrocławiu. Technische–Hochschule 
in Breslau, se to zwjało. I tak, jako bardzo 
modoł dziołcha dowiedziałach se, wiela 
to moi starzykowie musieli tyjch marek 
uszporować, coby kożdy miesionc zapła-
cić za nauka. My, dziszejsi dziadkowie 
już tego nie musieli, i dobrze, a że momy 
w styczniu swoje świanto, to życza wszyst-
kim babcioł, dziadkom, omoł i ołpom siła, 
zdrowioł, pogody ducha i to, co mi padała 
jedna seniorka: ALLELUJA i DO PRZODU. 

TYLE ZEBRANO 
W RAMACH WIELKIEJ 

ORKIESTRY

Jeśli chodzi o wieczorną aukcję gadżetów (w Gminnym Centrum 
Kultury) – kalendarz książkowy WOŚP został zlicytowany za 
40 zł; czerwone body dla dziecka poszło za 60 zł; koszulka 

(rozmiar 146-152) – 160 zł, koszulka L – 100 zł, koszulka M – 
70 zł; kalendarz trójdzielny – jeden zlicytowano za 50, drugi za 

55 zł; książka "Nieoczywista układanka polska" – pierwszy 
egzemplarz: 40 zł, drugi: 50 zł; trzypak książek Agnieszki 
Tomczyszyn poszedł za 70 zł.
W kwestii pieniędzy zbieranych przez wolontariuszy 
– Biała działała w połączeniu z Głogówkiem. Razem, 
w tych dwóch sztabach, udało się zgromadzić 18.765.79 zł, 

z czego Glogowek zebrał 10.836,89, a Biała: 7.928,90. 
Jeśli chodzi o inną walutę – Glogowek: 11,59€, Biała: 7€.

BS

Zarząd klubu piłkarskiego LZS Ligota Bialska – Radostynia 
wraz z zawodnikami oraz kibicami serdecznie dziękuje 
wszystkim sponsorom.
 Dzięki Wam możemy rozwijać się sportowo, tworzyć 
nowe sekcje młodzieżowe i spajać społeczność.
 Podziękowania szczególnie kierujemy w stronę 
następujących osób i podmiotów:
Zespół Muzyczny VENTO; Stolarstwo Łukasz i Bernard 
Waniek; Jan i Kamil Badura; Michał Badura Biuro Projektowe; 
Norbert Pientka; Instalacje grzewcze Marcin Machura; Bank 
Spółdzielczy w Białej; Ustronianka; Mineral Pasz Heda 
Jadwiga; Strzoda – Maszyny Rolnicze; A uto Kompleks 
Michał Stroka  – Dziękujemy

LZS Ligota Bialska – Radostynia

INFORMUJĘ
wszystkich mieszkańców gminy Biała, że w  styczniu 
i lutym 2018 roku planuję przeprowadzić zebrania wiejskie 

w sołectwach oraz zebranie Osiedla w Białej.
W uzgodnieniu z Sołtysami i Przewodniczącą Osiedla 
w Białej zebrania zostaną przeprowadzone w terminach 
określonych w harmonogramie dostępnym w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
www.bip.biala.gmina.pl w zakładce Jednostki Pomocnicze
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej

www.biala.gmina.pl w zakładce Aktualności
Burmistrz Białej Edward Plicko

Zapraszamy
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od godz. 15:00 do 18:00

na wystawę historyczną "Ocalić od zapomnienia".
Ekspozycja mieści się w budynku dawnej szkoły w Chrzelicach.

Wstęp wolny.

Zapraszamy
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od godz. 15:00 do 18:00

na wystawę historyczną "Ocalić od zapomnienia".
Ekspozycja mieści się w budynku dawnej szkoły w Chrzelicach.

Wstęp wolny.
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Maria i Herbert Koszyk
– Gostomia – ślub: 06.01.1968 r.
Teresa i Marian Głogowscy
– Biała – ślub: 09.02.1968 r.

Sprawdź termin ważności 
swojego dowodu osobistego!

Liczba stałych mieszkańców
w poszczególnych miejscowościach gminy Biała – stan na 31.12.2016 r.

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców
1 Biała 2.441
2 Browiniec Polski 137
3 Brzeźnica 251
4 Chrzelice 614
5 Czartowice 120
6 Dębina 95
7 Gostomia 431
8 Górka Prudnicka 191
9 Grabina 417

10 Józefów 114
11 Kolnowice 233
12 Kolnowice-Kokot 5
13 Krobusz 290
14 Laskowiec 90
15 Ligota Bialska 374
16 Łącznik 1.028
17 Miłowice 126
18 Mokra 140
19 Nowa Wieś Prudnicka 205
20 Ogiernicze 144
21 Olbrachcice 335
22 Otoki 179
23 Pogórze 705
24 Prężyna 294
25 Radostynia 402
26 Rostkowice 208
27 Solec 201
28 Śmicz 468
29 Wasiłowice 161
30 Wilków 172

RAZEM: 10.571

Informujemy mieszkańców, że w roku 
2018 upływa termin ważności do-
wodów osobistych wydanych 

w 2008 r. Wydane obecnie dowody 
osobiste mają określony, 10-letni 
okres ważności. Przypominamy więc 
o konieczności sprawdzania terminu 
ważności swojego dowodu oso-
bistego, aby uniknąć w przyszłości 
problemów w bankach lub innych 
instytucjach, wymagających aktual-
nego dokumentu tożsamości.
 Data ważności dowodu osobi-
stego umieszczona jest w prawym 
dolnym rogu dokumentu, na stro-
nie ze zdjęciem.
 Wymiana dowodu osobistego 
polega na złożeniu wniosku wraz 
z jedną aktualną fotografią w Refe-
racie Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miejskiego w Białej (I piętro,  pokój 
nr 14), w godzinach urzędowania.
 Wniosek należy złożyć co najmniej 
30 dni przed upływem terminu waż-
ności dowodu.
 W przypadku osób, które ze wzglę-
dów zdrowotnych mają problemy, 
by osobiście dotrzeć do urzędu, 
istnieje możliwość załatwienia tej 
sprawy w domu przez jednego z na-
szych pracowników. W takim przy-
padku prosimy o kontakt telefo-
niczny pod numerami telefonów: 77 
4388553 lub 77 4388543. Dowody 
osobiste wydawane są bezpłatnie.
 Wszelkich niezbędnych informa-
cji oraz pomocy w przedstawionym 
zakresie udzielają pracownicy Refe-
ratu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Białej.

Po koncercie nadszedł czas na przemarsz Orszaku Trzech Króli 
– rozpoczął się krótką inscenizacją w kościele; następnie Trzej 
Królowie oraz parafianie przemaszerowali ul. 1 Maja; okrążając 

budynek Urzędu Miejskiego, wkroczyli na rynek – krótko po tym 
rozbłysła gwiazda betlejemska, która wskazała orszakowi drogę do 
stajenki. Tam odbyła się druga część inscenizacji oraz wspólne kolę-
dowanie, chętni mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku.

DR

Gwiazda wskazała drogę

Dominika i Janusz Żyłka wystąpili w bialskim kościele, w bożonarodzeniowym klimacie

Święto Trzech Króli symbolizuje m.in. kontakt kulturowy, uniwersalny wymiar chrześcijaństwa

dokończenie ze str. 1
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W 2017 roku przez kilka wsi 
w gminie Biała przetoczyły 
się jubileusze związane 

z uczestnictwem w programie Od-
nowa Wsi. W grudniu świętował także 
Łącznik, wspominaliśmy o tym w po-
przednim numerze „Panoramy Bial-
skiej”. Teraz czas na przedstawienie 
najważniejszych sukcesów.

 Gazeta „Głos Łącznika” wydawana 
była do końca 2002 roku. Wtedy też 
miejscowość została organizatorem 
dożynek wojewódzkich. Całością 
prac mieszkańców kierowała – wtedy 
jeszcze – Rada Liderów, a także sołtys 
wsi. Delegacja z Łącznika uczestniczyła 
również w Dożynkach Prezydenckich 
w Spale – korona zdobyła wówczas II 
miejsce.
 Ze środków finansowych pochodzą-
cych z budżetu gminy (przeznaczonych 
jednak na odnowę wsi) wykonano: maszt 
(na którym znalazły się symbole zawodów 
wykonywanych lokalnie – także dawniej), 
kamienny plan wsi (z  nazwami ulic), 
nowe ławki na boiskowych trybunach, 
nasadzenia na placu obok remizy.
 Prężnie działało również koło TSKN 
– do dziś organizuje ono duże muzyczne 
święto: „Dźwięk blaszanego bębenka”. 
Zaprzyjaźniona ze wsią Łącznik orkiestra 
z  miejscowości Stetten w  Niemczech 
przyjeżdża co 3 lata. Do dziś działa – 
odnosząc różne sukcesy – chór Seniores 
(ten akurat miejscowy). Koło Caritas 
organizuje wigilie dla samotnych, Dzień 
Chorych oraz Wielkanoc.

Po starej strzelnicy
 W  2005 roku zostaje założone 
Stowarzyszenie Odnowy wsi Łącznik, 
zaś rok 2010 jest przełomowy w życiu 
wsi – powstaje i zostaje przyjęty „Plan 
odnowy miejscowości Łącznik na lata 
2010–2017” – dokument niezbędny, aby 
występować o środki z PROW. Członkowie 
stowarzyszenia (wspólnie z mieszkań-
cami wsi) opracowali też „Koncepcję 
Modernizacji Centrum Rekreacji i Sportu 
w Łączniku” – do realizacji gmina Biała 

wybrała (w pierwszej kolejności) budowę 
boiska wielofunkcyjnego.
 Stowarzyszenie zorganizowało rajdy 
rowerowe pod wspólnym tytułem „Po-
znajemy ciekawe miejsca naszej parafii”, 
w letnie niedzielne popołudnia (spotka-
nia z ciekawymi miejscami i  ludźmi). 
W rajdzie uczestniczyło około 80 osób 
(w wieku od lat 3 do 70); w ogólnopol-
skim konkursie ministerialnym – „Jako 
nietypowa lekcja bioróżnorodności” 
otrzymał on III miejsce.
 Za otrzymaną dotację Stowarzyszenie 
Odnowy Wsi zakupiło materiały budow-
lane i wykonało w szatni nawietrzniki, 
zlecono rozplantowanie części skarp 
po starej strzelnicy na boisku. Z  fun-
duszu sołeckiego wybudowano miejsce 
na ognisko, tzw. „Piekiełko”.
 W 2011 roku zrealizowanych zostało 
w Łączniku kilka projektów. Jeden z nich 
to „Od nowa z komputerem” – dla 30 
mieszkańców Łącznika w  wieku 45+ 
przeprowadzono kurs komputerowy; 
wyposażono powstającą świetlicę w ekran 
projekcyjny. W wyniku realizacji kolejnego 
projektu „Wyposażenie nowoczesnej 
świetlicy wiejskiej” zakupiono sprzęt 
AGD, laptop, zastawę stołową, zmywarkę, 
monitor.
 Stowarzyszenie zrealizowało także 
dwa projekty z  inicjatywy lokalnej. 
Pierwszy: „Modernizacja pomieszczenia 
w świetlicy”, drugi: „Urządzenie świetlicy 

wiejskiej w Łączniku wraz z wyposaże-
niem”. W świetlicy pojawiły się toalety, 
wyposażono kuchnię w  meble, sprzęt 
AGD oraz nagłaśniający.
 W roku 2013 Stowarzyszenie Odnowy 
Wsi złożyło wniosek i uzyskało dofinan-
sowanie z  PROW na zorganizowanie 
„Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łącz-
niku”. Po raz pierwszy impreza odbyła się 
w nowej hali widowiskowo-sportowej.
 Zorganizowane zostały dwa rodzinne 
rajdy rowerowe, jeden połączony był 
z  grą terenową „Zakładamy własny 
biznes”. Koło DFK z Łącznika zrobiło też 
imprezę sportową „Odpryski z Bundesligi”. 
Młodzież z Łącznika zmodernizowała 
przystanek autobusowy. Członkowie 
Stowarzyszenia Odnowy Wsi nakręcili 
też film o Łączniku.

Do zeskanowania
 W lipcu 2014 roku ukazało się 300 
egzemplarzy „Łącznickiego rodzinnego 
przewodnika kulinarnego – Po sąsiedzku 
na coś dobrego”. Zrobiono też kolejny 
Jarmark Bożonarodzeniowy (za fundusze 
z powiatowej inicjatywy lokalnej) oraz 
imprezę muzyczną „Dźwięk Blaszanego 

Bębenka”. Zrealizowano też kolejną inicja-
tywę lokalną: „Wyposażenie Wiejskiego 
Centrum i Rekreacji” (w namiot wraz 
z  wyposażeniem – ławki, stoły, garaż 
do przechowywania sprzętu.

 Grupa Aktywnych Miłośników 
Przyrody – GAMP z Łącznika, w ramach 
konkursu „Działaj lokalnie” (ogłoszonego 
przez LGD Partnerstwo Borów Niemo-
dlińskich) rozpoczęła realizację projektu 
pt. „Bogactwo przyrody leśnej wokół nas 
i lekcje jej różnorodności w drodze”. Był 
to wieloetapowy projekt – odbyły z 2 rajdy 
rowerowe oraz piesze po lasach Nadle-
śnictwa Prószków, połączone z edukacją 
przyrodniczą o Borach Niemodlińskich, 
konkursami i pogadankami pracowników 
Nadleśnictwa. Jednym z elementów była 
też wyprawa uczestników autokarem 
do Ojcowskiego Parku Narodowego.
 Z konkursu ogłoszonego przez gminę 
Biała w ramach inicjatywy lokalnej zre-
alizowano projekt „Najnowsza historia 
Łącznika jako fotoksiążka w  zwięzłej 
formie 4xF” – wydano 12 albumów 
ze zdjęciami, które dostarczyli nam 
uprzednio (do zeskanowania) mieszkańcy 
wsi. Spotkanie z nimi było podsumowa-
niem tego projektu.
 W 2016 roku Stowarzyszenie Odnowy 
wsi otrzymało (z  inicjatywy lokalnej) 
dofinansowanie na realizację projektu 
„Międzypokoleniowa integracja kultu-
ralna mieszkańców” – zorganizowano 
wówczas warsztaty kulinarne, festyn 

z  okazji Światowych Dni Młodzieży 
oraz uporządkowano stary cmentarz 
ewangelicki.
 Stowarzyszenie pozyskało również 
środki finansowe na przeprowadzenie 
projektu skierowanego do młodzieży: 
„Przyroda wokół nas – uczymy się 
ja poznawać i  fotografować” – człon-
kowie stowarzyszenia przeprowadzili 
warsztaty fotograficzne; zorganizowano 
też wystawę.
 Powyższy materiał powstał na podstawie 
sprawozdania przygotowanego przez 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik 
na jubileusz dwudziestolecia.

Bartosz Sadliński

Łącznik odnawiał wieś

Marek Kasicz (w środku) (zdjęcia autorstwa - Bory Niemodlińskie)

 Zapraszająca do Łącznika okładka broszury

W broszurze jest też co nieco o historii 
najnowszej Łącznika

Na jednej ze stron publikacji - życie codzienne 
mieszkańców Łącznika, dawniej

14 grudnia przewodniczący 
Stowarzyszenia Odnowa 
Wsi Pogórze – Marek Kasicz, 

podczas spotkania zorganizowanego 
przez Partnerstwo Bory Niemodliń-
skie, odebrał nagrodę – wyróżnie-
nie – w kwocie 1000 zł, za udział 
w konkursie „Projekt 5-lecia Działaj 
Lokalnie w Borach Niemodlińskich”.

 Konkurs został przeprowadzony 
dwuetapowo. W pierwszym etapie komisja 
złożona z przedstawicieli Partnerstwa 

Bory Niemodlińskie wytypowała osiem 
najlepszych projektów zrealizowanych 
w latach 2013–2017 w ośmiu gminach 
Borów Niemodlińskich; następnie do końca 
listopada swoje głosy na najlepszy projekt 
mogli oddawać internauci.
 Pogórze za „Wieś ogródkami stoi” 
otrzymało sto dwadzieścia osiem głosów 
plasując się na trzecim miejscu. Odnowa 
Wsi Pogórze serdecznie dziękuje wszyst-
kim, którzy oddali głos na ten projekt.

PB

Wieś, która ogródkami i nagrodą stoi Wyuczone sukcesy

Wśród stypendystów mar-
szałka województwa opol-
skiego znalazły się dwie 

osoby z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Łączniku: Gabriel 
Miczka i Andrea Duda.

 Oboje są w klasie VII, ale stypendium 
otrzymali za osiągnięcia z klasy VI.
 Oboje mogą się poszczycić wysokimi wyni-
kami w nauczaniu oraz osiągnięciami pozasz-
kolnymi. Gabriel Miczka – średnia 5,6 – był 
m.in. laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego, zaś Andrea Duda – 
średnia 5,16 – uzyskała m.in. pierwsze miej-
sce w Gminnym Konkursie Matematycznym.
 Stypendia przyznawane są w ramach pro-

gramu "Wspieramy najlepszych II" (realizo-
wanego w ramach RPO). Przyznawana jest 
kwota co najmniej 200 zł na okres maksy-
malnie 10 miesięcy, do przeznaczenia na 
cele edukacyjne i okołoszkolne, takie jak: 
zajęcia pozalekcyjne, pomoce, dojazd do 
szkoły, zakwaterowanie w ewentualnej bur-
sie, obiady w stołówce itp. 
 W przypadku wyboru stypendystów zna-
czenie mają: średnia, startowanie w olimpia-
dach oraz kryterium dochodowe. W razie 
dużego "tłoku" chętnych brane jest też pod 
uwagę pochodzenie (mała miejscowość) czy 
orzeczenie o niepełnosprawności.
 Stypendystom gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów.

BS

Podziękowanie dla Rady Rodziców 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku

za zorganizowanie 
podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego loterii fantowej, 

z której dochód został przekazany na rehabilitację Michałka. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji loterii 

oraz tym, którzy wzięli w niej udział.
Michałek z Rodzicami
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Bezrobocie w liczbach i nie tylko

Podczas spotkania dominującą grupą wiekową byli seniorzy Spotkanie odbyło się w sali na parterze Gminnego Centrum Kultury w Białej

Jak wigilia, to oczywiście opłatek. Na zdjęciu burmistrz Białej wraz z miejscowym proboszczem-kamilianinem Jeszcze przed posiłkiem był czas na składanie życzeń

Burmistrz Białej Edward Plicko zabrał głos podczas spotkania

Podczas przedostatniej w ubie-
głym roku sesji Rady Miej-
skiej w Białej dyrektor Po-

wiatowego Urzędu Pracy Grażyna 
Klimko przestawiła informację 
o bezrobociu i sposobach prze-
ciwdziałaniu temu zjawisku. Po-
niższy materiał sporządzony zo-
stał na podstawie tych informacji.

 Dane pokazują, że od 2013 roku 
liczba bezrobotnych spadła, widać 
to we wszystkich gminach powiatu 
prudnickiego. Można spodziewać się 
utrzymania tego trendu (pozytywnego 
i  zależnego od różnych czynników – 
oddolnych i  odgórnych). Najbardziej 
dynamicznie bezrobocie spada w gminie 
Prudnik, najmniej – w gminie Lubrza.

Roi się od zmiennych
 Jeśli chodzi o teren bialskiej gminy – 
wśród bezrobotnych największą grupę 
stanowią ci pozostający długotrwale 
bez pracy. To aż 59%, z czego – na 221 
zarejestrowanych osób – 127 to kobiety.
Generalnie – w powiecie prudnickim 
liczba ludności spada. Na koniec grudnia 
2004 zamieszkiwało na jego terenie 
60 585 osób, w  2016 natomiast było 
to już 55 915 osób, a więc o 4 670 osób 

mniej. Jest spore prawdopodobieństwo, 
że ta niekorzystna tendencja utrzyma 
się w kolejnych latach. Według danych 
zebranych w  ramach Narodowego 
Spisu Powszechnego (2011), szacuje 
się, że w roku 2020 liczba mieszkańców 
wyniesie jedynie 53 959, zaś w 2050 – 
39 505 osób.
 Liczba ludności w  gminie Biała 
to (według stanu na koniec 2016 
roku): 10 686 osób, z  czego 5 113 
to mężczyźni, a  5 573 to kobiety. 
Powierzchnia gminy w kilometrach 
kwadratowych wynosi 196.
 Według Rejestru Gospodarki Narodowej 
(REGON) liczba podmiotów w powiecie 
prudnickim wyniosła (na koniec czerwca 
2017 roku) 4 488 (to 4,5% wszystkich 
podmiotów w województwie). 92% sta-
nowią podmioty w sektorze prywatnym. 
Na terenie gminy Biała największa firma 
to Ustronianka.
 Według stanu na koniec października 
(ubiegłego już roku) w  gminie Biała 
zarejestrowanych było 221 bezrobotnych 
(to o 99 osób mniej w stosunku do grudnia 
2016). W tej grupie 127, a więc przeszło 
połowę, stanowią kobiety. Osoby z prawem 
do zasiłku: 21. Dotychczas niepracujące: 
33. Zwolnione z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy: 4. Zamieszkali na wsi: 

154. Bez kwalifikacji zawodowych: 79. 
Bez doświadczenia zawodowego: 43. 
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia 
po urodzeniu dziecka: 45. Do trzydziestego 
roku życia: 65. Do dwudziestego piątego 
roku: 39. Powyżej pięćdziesiątego: 87. 
Długotrwale bezrobotne: 131. Posiadające 
przynajmniej jedno dziecko do szóstego 
roku życia: 40. Niepełnosprawni: 21.
 Osoby z wyższym wykształceniem: 19. 
Z policealnym i średnim zawodowym: 
25. Średnim ogólnokształcącym: 14. 
Zasadniczym zawodowym: 92. Gim-
nazjalnym i poniżej: 71.
 Grupa wiekowa 18–24 – 39 osób. 
W przedziale 25–34 – 52 osoby. Kategoria 
35–44 – 22 osoby. Grupa 45–54 – 48 
osób. Przedział 55–59 – 40. W kategorii 
60+ znalazło się natomiast 20 osób.

O (przeciw) działaniu słów kilka
 W ubiegłym roku – między styczniem 
a październikiem – z aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu skorzystały 
– w gminie Biała – 124 osoby. Spośród 
nich: 49 osób skierowano do odbywania 
stażu (w tym jedną w ramach tzw. bonu 
stażowego), 13 podjęło zatrudnienie 
w  ramach prac interwencyjnych, 13 
rozpoczęło prace społecznie użyteczne, 
9 skierowano na szkolenia (w tym jedną 

w  ramach tzw. bonu szkoleniowego), 
23 podjęły zatrudnienie na zasadzie 
refundacji części kosztów wynagrodzenia 
oraz składek na ubezpieczenie społeczne 
(za zatrudnienie osoby do 30 roku 
życia), 8 podjęło zatrudnienie w postaci 
robót publicznych, jedną zatrudniono 
w  ramach tzw. bonu na zasiedlenie, 
5 otrzymało środki na uruchomienie 
działalności gospodarczej, 2 podjęły 
zatrudnienie na zasadzie refundacji 
kosztów zatrudnienia bezrobotnego, 
jedną osobę zatrudniono w ramach tzw. 
bonu zatrudnieniowego.
 Warto dodać, że zreferowane powyżej 
statystyki – choć niewątpliwe pomocne 
w poznaniu rzeczywistości – nie wyczer-
pują tematu, nie pokazują np. poziomu 
satysfakcji z pracy i płacy, dopasowania 
zakresu obowiązków do oczekiwań czy 
wykształcenia danej osoby.
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
przeplatała prezentację liczb refleksjami. 
Mówiła o tym, że część osób bezrobotnych 
to ludzie roszczeniowi. Wspomniała 
też, że nieraz solidne wykształcenie 
zawodowe daje na rynku pracy więcej 
niż wykształcenie wyższe...

Bartosz Sadliński

Wigilia dla samotnych – jak co roku – zgromadziła wiele osób. Wyda-
rzenie rozpoczęło się w sali Gminnego Centrum Kultury – 20 grud-
nia – o 16:00; zorganizowane zostało przez Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Białej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz Edward 
Plicko oraz proboszcz ks. Franciszek Bieniek.

BS

Przy 
wigilijnym stole
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 W ramach zadania planuje się 
przebudowę Rynku w Białej wraz 
z przyległymi ulicami, przebudowę 
byłego kościoła na centrum kulturalne 
Stolarnia oraz zagospodarowanie 
terenu za budynkiem OPS przy ul. 
Prudnickiej.
 Przebudowa Rynku wraz z uli-
cami: Piotra Skargi, 1-go Maja, 
Kołłątaja, Prudnickiej, Kościuszki, 
Krótkiej, Armii Krajowej polegać 
będzie na przywróceniu funkcji 

społecznej Rynkowi w Białej (poprzez 
wyłączenie go z ruchu pojazdów) 
i  przeznaczeniu dla wypoczynku 
mieszkańców. Zostanie wykonana 
nawierzchnia z  płyt betonowych 
i kostki granitowej, zamontowane 
będą ławki i stojaki rowerowe, po-
jawią się nasadzenia zieleni niskiej, 
a także nowa fontanna. Utworzona 
zostanie przestrzeń społeczna 
służąca m.in. wypoczynkowi oraz 
organizacji imprez, targów, koncer-

tów. Powstanie nowe oświetlenie 
placu oraz podświetlenia elementów 
małej architektury. 
 W celu właściwej obsługi ko-
munikacyjnej wykonane zostaną 
nowe nawierzchnie jezdni (z betonu 
asfaltowego) oraz chodników (z kostki 
betonowej), nowe parkingi (m.in. 
przy ul. Plac Zamkowy – w miej-
sce placu zabaw) oraz przystanki 
autobusowe. Zmieniona będzie 
organizacja ruchu, tj. przywrócony 

zostanie ruch dwustronny na ul. 
Prudnickiej (wzdłuż budynku Urzędu 
Miejskiego) wraz z  wykonaniem 
nowego oznakowania: pionowego 
i poziomego.
 Szacowany koszt zadania wynosi 
ok. 3 050 315 zł i obejmuje – poza 
pracami budowlanymi – działania 
promocyjne i koszt nadzoru inwe-
storskiego.
 Drugim zadaniem realizowanym 
w  ramach rewitalizacji centrum 

Rewitalizacja centrum miasta Biała
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miasta jest przebudowa budynku 
byłego kościoła ewangelickiego 
(przy ul. Kościuszki) na centrum 
kulturalne STOLARNIA. Budynkowi 
nadane zostanie nowe przeznacze-
nie, celem zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców. Znajdzie się w nim: 
Biblioteka wraz z czytelnią, punkt 
informacji turystycznej, miejsce dla 
seniorów, osób chcących założyć 
działalność gospodarczą; a  także 
wiele innych rzeczy. Celem dosto-

sowania obiektu wykonane zostaną 
prace budowlane, takie jak: wymiana 
instalacji wewnętrznych, nowe 
ściany i posadzki, remont elewacji 
i dachu. Dokumentacja techniczna, 
wraz z projektem architektonicznym, 
wykonana zostanie przez wyłonionego 
w  postępowaniu przetargowym 
wykonawcę robót budowlanych, gdyż 
zadanie realizowane jest w formule 
„Zaprojektuj – wybuduj”. 
 Szacowany koszt zadania wynosi 

ok. 3 210 000 zł i obejmuje – poza 
pracami budowlanymi – działania 
promocyjne i koszt nadzoru in-
westorskiego.
 Uzupełnieniem projektu jest 
zagospodarowanie terenu gminnego 
za budynkiem Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Prudnickiej, gdzie 
planowane jest utworzenie: placu 
zabaw dla dzieci (zlikwidowanego 
przy przebudowie rynku), elemen-
tów małej architektury, parkingu. 

Miejsce to będzie służyło zarówno 
najmłodszym jak i seniorom.
 Szacowany koszt zadania wynosi 
ok. 150 000 zł i obejmuje (poza 
pracami budowlanymi) działania 
promocyjne i koszt nadzoru inwe-
storskiego.
 Całkowita wartość zadania wynosi 
6 471 918,81 zł i dofinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej 
w wysokości 75% kosztów kwa-
lifikowanych, tj. 4 853 939,10 zł. 

DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 
OŚ X: INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ 
DZIAŁANIE 10.2: INWESTYCJE WYNIKAJĄCE Z LOKALNYCH PLANÓW REWITALIZACJI
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Seniorzy gminy Biała obchodzili swoje 
święto – w tym roku 19 stycznia. Gminne 
Centrum Kultury w Białej zorganizowało 

tradycyjne coroczne spotkanie, podczas któ-
rego babcie i dziadkowie mogli porozmawiać 
przy filiżance kawy i pysznym cieście, a także 
pobawić się przy biesiadnej muzyce (wystą-
pił zespół Nas Troje) oraz obejrzeć popisy 
przedszkolnej i  szkolnej grupy mażoretek 
(działających przy GCK w Białej.
 Na początku burmistrz Edward Plicko 
złożył życzenia wszelkiej pomyślności 
oraz zdrowia.
 Jak co roku podczas Noworocznego 
Spotkania Seniorów odbyło się losowanie 
nagród za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki z  grudniowego wydania 
naszego miesięcznika.
 Hasło brzmiało: „Jak na Boże Narodze-
nie taje, rzadsze będą urodzaje”. Załączamy 
listę wylosowanych szczęśliwców.

DR

Przedstawiona została (podczas 
przedostatniej w ubiegłym roku 
sesji Rady Miejskiej w Białej) in-

formacja o stanie bezpieczeństwa 
publicznego oraz ochrony przeciw-
pożarowej w gminie (przygotowaną 
przez urzędnika – Patrycję Kleinert). 
Poniższy materiał sporządzony został 
na podstawie ten informacji.

 Zadania związane z realizacją pro-
blematyki ochrony ppoż. realizowane 
są na terenie gminy na podstawie dwóch 
podstawowych aktów prawnych: uchwały 
budżetowej w zakresie finansowania oraz 
ustawy o ochronie ppoż.

Wydatki na bezpieczeństwo 
publiczne i ochronę p-poż.

 Planowana łączna kwota: 520 650, 12 zł, 
zaś łączne wykonanie: 296 755,07 zł). Poza 
tym wydatki rozkładały się cząstkowo.
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 
9 737,49 zł. Składki na ubezpieczenia 
społeczne: 1 500,37 zł. Składki na Fundusz 
Pracy: 0,00 zł. Wynagrodzenia bezosobo-
we: 27 496,81 zł. Nagrody konkursowe: 
537,96 zł. Zakup materiałów i wyposażenia: 
59 257,55 zł. Zakup energii: 24 448,37 zł. 
Zakup usług remontowych: 12 059,65 zł. 
Zakup usług zdrowotnych: 0,00 zł. Zakup 
usług pozostałych: 12 222,74 zł. Opłaty 
z  tytułu usług telekomunikacyjnych: 
1 131,22 zł. Różne opłaty i  składki: 4 
736,91 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych: 143 626,00 zł.
 Ponadto (na dzień 31 października) 
zaangażowane zostały środki (tj. zawarte 
umowy lub zlecenia) na kwotę 123 
513,80 zł, były w tym: wynagrodzenie 
za konserwację sprzętu (12 780,00 zł), 
remont dachu remizy OSP Pogórze (15 

000,00 zł), utwardzenie placu przed remizą 
OSP Śmicz (10 000,00 zł), zakup sprzętu 
ratownictwa technicznego LUKAS dla 
OSP Biała (34 675,80 zł), zakup apara-
tów powietrznych dla OSP Łącznik (6 
058,00 zł), zakup samochodu specjalnego 
dla OSP Łącznik (45 000,00 zł)
 Na dzień sporządzenia informacji 
nie wydatkowano jeszcze środków 
z  funduszu sołeckiego i  inicjatywy 
lokalnej na kwotę 32 000,00 zł. Pozostałe 
środki zabezpieczają bieżące wydatki, 
tj. paliwo, ubezpieczenie, konserwacje, 
przeglądy, wyjazdy na akcje ratownicze 
oraz energię.

Planować, monitorować, reagować
 W  ramach przygotowania obrony 
cywilnej i ochrony ludności na terenie 
gminy zrealizowano w  zeszłym roku 
rozmaite zadania.
 Część z  nich dotyczyła spraw or-
ganizacyjnych. Określono zadania 
do wykonania w  dziedzinie obrony 
cywilnej, uwzględniając postanowienia 
przedmiotowych wytycznych. Opraco-
wano ocenę stanu przygotowań obrony 
cywilnej za rok 2016. Zwracano szcze-
gólną uwagę na aktualność i  realność 
przyjętych rozwiązań w dokumentacji 
organizacyjno–planistycznej z zakresu 
obrony cywilnej Doskonalono i rozwi-
jano wzajemną współpracę pomiędzy 
podmiotami realizującymi zadania 
obrony cywilnej
 Kolejny zakres – planowania i  ra-
townictwa. Przeprowadzano analizę 
dokumentów planistycznych na szczeblu 
gminy oraz wdrażano zasady rozdziału 
zadań ochrony ludności od zadań 
obronnych (wynikające z ratyfikowanych 
przez Polskę przepisów prawa między-

narodowego). Prowadzono aktualizację 
gminnego planu obrony cywilnej, planu 
zarządzania kryzysowego, a także planu 
ochrony zabytków.
 Trzeci zakres – wykrywania zagrożeń, 
ostrzegania i alarmowania. Prowadzono 
stały monitoring potencjalnych lokalnych 
zagrożeń w  ramach wojewódzkiego 
Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO). 
Utrzymywano w stałej gotowości system 
łączności radiotelefonicznej w sieciach 
zarządzania wojewody. Podnoszono 
umiejętności zdalnego testowania i włą-
czania syren alarmowych, przekazywania 
komunikatów ostrzegawczych oraz 
poprawnego prowadzenia korespondencji 
w  sieciach radiowych. Doskonalono 
gminne elementy Systemu Wykrywania 
i Alarmowania. Podnoszono sprawność 
systemu ostrzegania o  zagrożeniach 
uderzeniami z powietrza.

W i poza KSRG
 Należące do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego jednostki, tj. Biała 
i Chrzelice, otrzymały dotację na swoja 
działalność – jest ona proporcjonalna 
do liczby wyjazdów; w ramach tej dotacji 
jednostki zakupują i remontują sprzęt. 
Kupując go w Oddziale Wojewódzkim 
ZOSP RP jednostki z  naszej gminy 
uzyskują również wsparcie w  postaci 
dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej (w  przeważającej większości 
jest to dotacja 40%).
 Potrzeby jednostek OSP wzrastają 
z roku na rok. Baza posiadanego sprzętu 
rozwija się (w ostatnim czasie: ze szcze-
gólnym naciskiem na bezpieczeństwo 
strażaków i ochronę osobistą). Rozwojowi 
podlega również zaplecze w  postaci 

remiz – z upływem czasu stały się one 
wizytówką gminy w miejscowościach. 
Znajdują się w nich często świetlice – 
to wiąże się z kolei z coraz większymi 
kosztami energii.
 Ochotnicze Straże Pożarne nienależące 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego w dalszym ciągu wspierane 
są przez Państwowe Straże Pożarne. 
Procedurę przekazywania środków 
pieniężnych rozpoczyna Komenda 
Powiatowa PSP – określa ona, jakie 
środki konieczne są do zapewnienia 
bezpieczeństwa w  całym powiecie. 
Dokument zostaje następnie przekazany 
do zaopiniowania przez prezesa Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 
Kolejny etap (ewentualnie) to Oddział 
Wojewódzki ZOSP RP, a końcowy (już 
na pewno): Komendant Główny PSP.
 Gmina Biała dofinansowała w ubiegłym 
roku różne strażackie inwestycje. Był 
wśród nich zakup dwóch samochodów 
(dla OSP Chrzelice i OSP Biała), zakup 
motopomp (dla OSP Łącznik i  OSP 
Biała), zakup pompy pływającej (dla OSP 
Chrzelice), zakup sprzętu do ratownictwa 
drogowego (dla OSP Biała), remont dachu 
(na remizie w  Pogórzu oraz Smiczu), 
remont remizy (w Łączniku), wymiana 
bram remiz (w Józefowie oraz Białej).
 W październiku (12-13) Komenda 
PSP w Prudniku przeprowadziła coroczne 
przeglądy jednostek OSP z terenu naszej 
gminy. W  przeglądach uczestniczył 
także burmistrz Białej. Ocena w ramach 
przeglądu była pozytywna. Dokonano 
także oględzin zbiorników ppoż. oraz 
hydrantów.

Bartosz Sadliński

Nie tylko o strażakach

Spotkanie seniorów i rozwiązanie krzyżówki LAUREACI: 
Róża Ziarko z Mokrej – bon do Pizzerii 
Quattro na 100 zł • Adrian Kamionka 
z Chrzelic – bon do Restauracji Malwa 
na 100 zł • Bernard Waniek z Miłowic – bon 
do Restauracji Pod Łysą na 50 zł • Aneta 
Waniek z  Miłowic – bon do Cukierni 
Grabina – Renata Kimmel na 50 zł • Lidia 
Hamerla z Łącznika – bon do Kwiaciarni 
TERESA na 50 zł • Urszula Przyklenk 
z Wasiłowic – bon do Salonu Kosmetyki 
Profesjonalnej OLIWIA na zabieg para-
finy dłoni • Lidia Jasik z Łącznika – bon 
do Salonu fryzjerskiego Hair Top Style 
Kornelia Sobczyk na 50 zł • Anita Otte 
z  Białej – bon do Aptek św. Kamila 
na 50 zł • Ubezpieczenia Biała RCU – 5 
rocznych kuponów na pokrycie prowizji 
przy opłatach rachunków, po jednym 
dla: Anny Rzyszki z  Debiny, Alfreda 
Tannenbaum z Chrzelic, Romana Schinke 
z Białej, Barbary Czerniak z Białej, Julii 
Mierzwy z Białej • Genowefa Czerska 
z Białej – bon do Zamku Moszna o wartości 
100 zł, do wykorzystania na odnowie 
biologicznej w Zamku • Urszula Roskosz 
z Białej – bon do Zamku Moszna o wartości 
100 zł, do wykorzystania na odnowie 
biologicznej w Zamku • Gertuda Janocha 
z Białej – książki: „Zapisane w Białej” oraz 
„Muśnięcie piórem” przekazane przez 
Annę Myszyńską • Mirosława Maćków 
z Ligoty Bialskiej – książki: „Zapisane 
w  Białej” oraz „Muśnięcie piórem” 
przekazane przez Annę Myszyńską. 
Laureaci mogą odebrać nagrody 
w  Gminnym Centrum Kultury 
w  Białej do 9 lutego, a zrealizować 
bony: do 31 marca.

Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej

Nie mogło zabraknąć akcentów muzycznych Nie obyło się bez kawowo-kołaczowego poczęstunku
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Jak mim
Obłaskawiłeś gest
Z Piotrem Tomaszewskim
Piłbyś zapewne kawę
w środku świata [...]
Gdyby nie kule
Przykuwające Cię do ziemi
„List do Piotra M.”, 
Edmund Borzemski, s. 15

Wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Krystyny Schinke
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom 

za okazaną pomoc, wieńce i kwiaty 
serdeczne podziękowania 

składają 
mąż, synowie i córka

Gąsior Rudolf – zam. Mokra – 04.12.2017
Ząbek Wiesław Kazimierz – zam. Biała – 06.12.2017
Szlotawa Agnieszka – zam. Czartowice – 10.12.2017
Zając Helena – zam. Śmicz – 10.12.2017
Puchała Jan Andrzej – zam. Miłowice – 11.12.2017
Luszczyk Alojzy Marian – zam. Otoki – 13.12.2017
Mąkowska Agnieszka Cecylia – zam. Gostomia – 13.12.2017
Kwiotek Marta – zam. Pogórze – 17.12.2017
Fików Wiesław Andrzej – zam. Biała – 17.12.2017
Schinke Krystyna – zam. Biała – 17.12.2017
Hellfeier Johann – zam. Pogórze – 18.12.2017
Kruża Gerard Antoni – zam. Pogórze – 18.12.2017
Sobota Rudolf Jan – zam. Śmicz – 18.12.2017
Kubas Zdzisław – zam. Nowa Wieś Prudnicka – 20.12.2017
Redziak Bernadetta Katarzyna – zam. Górka Prudnicka – 23.12.2017
Wertepny Jan – zam. Biała – 25.12.2017
Pauzder Józef Urban – zam. Rostkowice – 26.12.2017
Kwoczek Agnieszka – zam. Ligota Bialska – 02.01.2018
Honczek Zuzanna Klara – zam. Ogiernicze – 03.01.2018
Rieger Maria – zam. Biała – 06.01.2018
Sowa Franciszek – zam. Biała – zm. 13.01.2018
Maćków Julia – zam. Ligota Bialska – zm. 14.01.2018
Barysz Jadwiga – zam. Solec – zm. 18.01.2018
Zmarzły Jerzy Józef – zam. Ligota Bialska – zm. 19.01.2018
Goreczka Anastazja Wiktoria – zam. Ligota Bialska – zm. 24.01.2018

Grudzień
• Oszustwo  przy zakupie pilarki 

spalinowej na portalu Olx

• Kradzież  z  włamaniem do budynku 
w Mokrej

• Sprawca kierował samochodem 
w  stanie nietrzeźwości alkoholo-
wej, w Białej. 

Styczeń 
• Wypadek z   udziałem pieszego, 

w Pogórzu

• Kradzież z włamaniem  do samo-
chodu w Białej

• Ujęcie sprawcy, który  k ierował 
samochodem mimo zakazu sądo-
wego i przewoził narkotyki

Dwunastu autorów (w większo-
ści osoby z ziemi bialskiej, kilka 
sympatyzujących, dwie nieży-

jące), dziewięćdziesiąt sześć stron (li-
cząc z wszystkimi wstępami). Ukazała 
się antologia pod wymownym tytu-
łem „Zapisane w Białej”; obejmuje 
ona wiersze pisane w 1996-2016 
przez autorów tworzących Bialską 
Kawiarenkę Poetycką (w publikacji 
znajdują się także ich dosyć szcze-
gółowe biogramy).

 „Pierwsza kawiarenka w  Białej miała 
miejsce 28 lutego 1997 r. i przeszłą nasze 
najśmielsze oczekiwania – pisze Teresa 
Kamieniecka-Hreczaniuk, przewodnicząca 
grupy. – Pojawiły się pozytywne artykuły 
w prasie lokalnej. Zostaliśmy podbudowani 
wypowiedzią burmistrza Białej Pana Hen-
ryka Małka »Skoro w  Prudniku są takie 
spotkania, to mogą być także w  Białej«. 
Od początku Kawiarenkę Poetycką w Bia-
łej prowadził Witold Hreczaniuk.”
 Książeczka ukazała się w wydawnictwie 
Komograf, w ramach serii: „Szlak Literac-
kiej PKP Jazdy”, jako „Pociąg nr 13”.
 Antologię otwiera cytat z tekstu nieżyją-
cej już Łucji Kuźnik: „Mniej gniewu, więcej 
miłości. To przecież nic nie kosztuje, a jed-
nak tak dużo daje, mosty świetliste buduje, 
a człowiek lepszym się staje”. Te pojednaw-
czo brzmiące frazy zdają się przygotowywać 
czytelnika na spotkanie z różnymi wrażliwo-
ściami, światopoglądami, tożsamościami 
i doświadczeniami osób piszących – więk-
szość z nich umieściła po kilka swoich tekstów.
 Na stronach antologii znajdziemy 
temat przemieszczenia ludności z  Kre-
sów Wschodnich po wojnie. Jest zachwyt 
nad pięknem małych miejscowości. Są 
nawiązania do zabytków. Pojawiają się  ele-
menty folkloru, śląskości. Czytamy o cho-
robie, miłości, wierze w ludzi; jest mnó-
stwo dedykacji; nieraz pojawiają się prze-
myślenia o charakterze ogólnym (mamona, 
dobro itp.). Słabym punktem książki jest 
warstwa redaktorsko-korektorska.
 Prezentujemy fragmenty utworów każ-
dego autora, który występuje w antologii. 
Większość z tych osób gościła już na łamach 
naszego miesięcznika, nawet wielokrotnie.

Bartosz Sadliński

Na dole w Gostomi
w starej kuźni
ciasnej i osmolonej
ogień tańczy radośnie
„Po żniwach”, 
Anna Myszyńska, s. 42

A tu na ścianie izby
fotografia młodzieńca
w pruskim mundurze

Z bólu zaskrzypiała podłoga
z zsypów uleciał duch
zmielonego ziarna...
„Spacer po gostomskim młynie”, 
Jerzy Stasiewicz, s. 72

Na okładce 
antologii 
- miejsce 
doskonale znane 
mieszkańcom 
Białej i okolic

Na stacji w Białej
stoi pociąg.
I czeka na twój znak.
„Stacja Niebo”, 
Witold Hreczaniuk, s. 23

Serce się uspokaja
Czas uleczył
Nadzieja 
Nic nie mogła
Zmienić
„Przemyślenia” (Rafałowi), 
Teresa Kamieniecka-Hreczaniuk, s. 32

światło zeszło z murów
przedwojennego kościoła
[...] zostawiając szarość spękanej fasady
na beznadziejne ciemności nocy
„Dziedzictwo”, 
Piotr Myszyński, s. 44

Siadała nad rzeczułką
płynącą wolno wśród grabińskich pól.
Może czuła pot żniwiarzy
z błogosławieństwem wsiąkający w zagony.
„Pot żniwiarzy”, 
ks. Manfred Słaboń, s. 56

Wypędzeni
pozostawiliśmy ojcowiznę
za rzekami dalekimi lasami
i jak w biblijnej wędrówce
znaleźliśmy ziemię
u podnóża Gór Opawskich
*** [Wypędzeni], 
Tadeusz Soroczyński, s. 66

Zajmuje wysokie lokaty [...]
Potrafi zakończyć ciężką chorobę.
Nadaje pożądane kompetencje [...]

Zaprzyjaźnia konkretnych ludzi.
Skuteczna, totalnie bezczelna.
Wciąż niezawodna... mamona.
„Słowo z portfela”, 
Jan Szczurek, s. 81

W ogrodzie mojego dzieciństwa
z rumianków plotło się wianki.

W chabrach widziało się niebo.
Krzak dzikiej róży do dziś rodzi owoce.
„Ogród dzieciństwa”, 
Magdalena Wiącek, s. 89

Ziemię tuli ciepła noc
niebo roziskrzony księżyc
maluje srebrem drzewa i domy
w białej poświacie jaśnieje
okolica cała
„Letnia noc”, 
Łucja Kuźnik (śp.), s. 93

zostawiłam w ramach
pszczele plastry miodu
zlepione w pamięci
wycinki obrazów
wiarę przekonanie
że dobre tam ręce
w ziemię wsięją siarna
uśmiechem kwitnące
„Pożegnanie z Białą” 
(dla Państwa Stroków), 
Natalia Piekarska-Poneta (śp.), s. 95

Białe (i nie tylko) wiersze o Białej
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Małe rowerki nie muszą kojarzyć się wyłącznie z małymi dziećmi

Żonglowanie –daje satysfakcję, poprawia koordynację, przykuwa uwagę widzów
Chodzenie na szczudłach - lepiej zacząć 
od tych niższych

W ramach Akcji Zima odbył 
się (19 stycznia) wyjazd dla 
dzieci na lodowisko Toro-

pol. Po godzinnych popisach na ta-
fli dzieci wraz z opiekunami udały 
się do McDonalda.

 W GCK w Białej oraz w świetlicach 
odbyły się warsztaty cyrkowe, podczas 
których dzieci poznawały tajniki żonglo-
wania, chodzenia po linie, miały okazję 
nauczyć się chodzenia na szczudłach, 
jazdy na monocyklach, mini-rowerkach.
 W planach zajęć feriowych znalazły 
się także zajęcia plastyczne – lepienie 
z gliny, monotypia.
 Także Biblioteka Miejska w  Białej 
przygotowała coś dla swoich najmłod-
szych czytelników – odbyły się warsztaty 
plastyczne, podczas których przygotowano 
zimowe dekoracje na okna biblioteki, 
zorganizowano też konkurs plastyczny na 
wykonanie najpiękniejszego zimowego 
krajobrazu. Nie mogło zabraknąć akcentu 
sportowego – na 25 stycznia zaplanowano 
turnieje piątek piłkarskich w Łączniku, 
a na 26 stycznia: turniej tenisa stołowego 
w GCK w Białej.

Dominika Rak

ASF to groźna choroba wiru-
sowa, na którą chorują 
jednak wyłącznie świnie 

i dziki. Ludzie – w tym przypadku – nie są 
wrażliwi na zakażenie – choroba nie stwarza 
zagrożenia dla ich zdrowia i życia. W przeci-
wieństwie do dzików. Dla nich ASF to bardzo 
poważne zagrożenie, takie samo niebezpie-
czeństwo stanowi on dla trzody chlewnej. 
 Wirus może przez długi czas utrzymywać 
się w zwłokach dzików – powinny być zatem 
usuwane ze środowiska. Chodzi o osobniki 
padłe z różnych przyczyn (choroba, wypadki 
komunikacyjne itd.) w dowolnym stadium 
rozkładu (dotyczy także kości).
 Po znalezieniu padłego dzika należy – 
jeżeli to możliwe – oznakować to miejsce; 
wówczas łatwiej o odnalezienie przez wła-
ściwe służby. Trzeba także powstrzymać się 
od dotykania zwłok. Kolejna rzecz – zgło-
szenie faktu znalezienia padłego dzika do 
miejscowego powiatowego lekarza wetery-
narii lub najbliższej lecznicy weterynaryj-
nej (można także do straży miejskiej albo 
miejscowego koła łowieckiego). 
 W trakcie zgłoszenia należy podać 
miejsce znalezienia zwłok (posługując 
się charakterystycznymi orientacyjnymi 

punktami lub współrzędnymi GPS), dane 
osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu 
kontaktowego), liczbę znalezionych 
zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok 
(stopień ewentualnego rozkładu lub czy 
są to wyłącznie kości).
 W związku z zagrożeniem ASF nie wolno 
pozostawiać w lesie żadnych odpadków żyw-
nościowych. Należy także powstrzymywać 
się od wywoływania hałasu (w tym: poprzez 
rozmaity sprzęt i pojazdy) – może on powo-
dować płoszenie tych zwierząt. Następna 
sprawa – nie spuszczać psów ze smyczy.
 Osobom mającym kontakt z dzikami naka-
zuje się – na obszarach występowania ASF 
– stosowanie środków higieny niezbędnych 
do ograniczenia ryzyka szerzenia się wirusa 
(należy do nich odkażanie rąk i obuwia). 
 Osoba, która znalazła padłego dzika 
(a tym samym mogła mieć kontakt z wiru-
sem ASF) nie powinna – przez 72 godziny 
po tym fakcie – wchodzić do miejsc, w któ-
rych utrzymywane są świnie i wykonywać 
czynności związanych z ich obsługą.
 Artykuł oparty jest na materiałach infor-
macyjnych przesłanych przez Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii w Prudniku.

PB

W październikowym wydaniu 
„Panoramy Bialskiej” prezen-
towaliśmy (na stronie trze-

ciej) inspirujący napis na murze znaj-
dujący się tuż obok Ośrodka Pomocy 
Społecznej (opisywana sentencja 
pochodziła z ust o. Adama Szustaka).

 Takich wyeksponowanych aforyzmów 
jest zresztą więcej na terenie miasta. „Nasze 
umysły są jak spadochrony – działają tylko 
wtedy, gdy są otwarte” – to błyskotliwe zda-
nie znajduje się nieopodal budynku kościoła. 
Przypisywane jest Thomasowi Dewarowi 
(1864-1930), szkockiemu przedsiębiorcy, 
baronowi, współtwórcy (razem z bratem) 
marki whiskey: „Dewar's”. Spotkać się można 
również z przypisywaniem tego zdania Fran-
kowi Zappie (1940-1993) – amerykańskiemu 

muzykowi.
 Umysł otwarty – ważna sprawa. Nauka 
przez całe życie to generalnie znak naszych 
czasów. Nie ma chyba zawodu, który nie 
wymagałby ciągłego doszkalania się, zdo-
bywania kolejnych certyfikatów czy po pro-
stu umiejętności. Kto jest elastyczny, gotowy 
by się przebranżowić, przeorientować zawo-
dowo, przeorganizować mentalnie ten – jak 
się zdaje – o wiele łatwiej i częściej wygrywa 
w dzisiejszym świecie. Poza tym wielość sty-
lów życia w społeczeństwie wymusza więk-
szą lub mniejszą tolerancję.
 Niestety, otwarty umysł – jak każdą chyba 
rzecz – można przedawkować. Wówczas da się 
nas przekonać do każdego absurdu, a wszyst-
kie wartości stają się negocjowalne. Tak, złoty 
środek – on jest zawsze najtrudniejszy.
BS

Ostatnia w minionym roku 
sesja odbyła się w piątek, 
29 grudnia. Jej motywem 

przewodnim były finanse.

 Zmieniono uchwałę w  sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowe-
go. Zmieniono również tę dotyczącą 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
w Banku Gospodarstwa Krajowego 
na finansowanie przebudowy ulicy 
– gminnej – Kilińskiego, w  Białej 
(przedsięwzięcie realizowane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). 
Ta sama sytuacja – przebudowa ulicy 
Opolskiej (w stolicy gminy). Fundusz 
i program – analogiczne; i również 
podczas sesji zmieniono uchwałę 
w sprawie wzięcia długoterminowej 
pożyczki.
 Dokonano zmian budżetu gminy 
Biała na rok (jeszcze) 2017, a  także 
zmieniono wieloletnią prognozę 

finansową gminy na lata 2017–2028. 
Uchwalono wieloletnią prognozę 
finansową na lata 2018-2028, a także 
podjęto uchwałę budżetową  na rok 
(kalendarzowy) 2018;
 Jedna z uchwał dotyczyła – z kolei 
– Gminnego programu profilaktyki 
i  rozwiązywania problemów alko-
holow ych oraz przeciwdziałania 
narkomani w gminie. Inna skupiała 
się na ustaleniu szczegółowych zasad 
podnoszenia odpłatności za pobyt 
w  ośrodkach wsparcia (tych, które 
udzielają schronienia bezdomnym).
 Była też uchwała dotycząca trybu 
udzielania dotacji (a  także jej rozli-
czania) w przypadku niepublicznych 
przedszkoli i szkół, które są prowadzone 
na terenie gminy (treść uchwały skupia 
się także na trybie i zakresie kontroli 
prawidłowości ich pobrania oraz 
wykorzystywania).
 Uchwalono ramowy planu pracy 
Rady Miejskiej na 2018 r.

BS

Spadochrony i umysły

Uwaga na afrykański pomór świń Uchwały u schyłku
Anno Domini 2017

Sentencje są rozmieszczone w różnych miejscach Białej i pozytywnie kłują w oczy

Dekorowanie, żonglerka, szusowanie na łyżwach
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

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 raty

www.german-shop.pl  info@german-shop.pl
Krzysztof Schuster  Olbrachcice 21 a

tel: 606 631 142, 503 107 561

Usługi Budowlane
Schuster

º Malowanie  º Tapetowanie
  º Rigipsy  º Gładzie

  º Posadzki

POLICJA OSTRZEGA
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 pod nr. tel. 77 438 71 60.
Przestrzegamy również przed wyłudzeniami gotówki 
przez osoby podające się za policjantów.
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Kreutzworträtzel

Dobra zabawa i zbiórka pieniędzy

WIR LERNEN:
MINI – WÖRTERBUCH
DER SCHNEE – śnieg
DAS EIS – lód
DIE SCHLITTEN – sanki
DER WINTER – zima
RODELN – jazda na sankach

Die Lössung:

„Winterspaβ”

Mażoretki wystąpiły w kilku grupach wiekowych

Zaprezentowane zostały także piosenki religijne

Mażoretki zdominowały pierwszą część imprezy

Zostaliśmy uraczeni dźwiękiem skrzypiecPodopieczni Iwony Preusner zaprezentowali kolędy i nie tylko

Tegoroczny finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 
przypadł 14 stycznia – w nie-

dzielny wieczór w Gminnym Cen-
trum Kultury mali i młodzi artyści 
zabawiali publiczność, czemu to-
warzyszyło gromadzenie datków.

 Jeśli chodzi o zbiórki w terenie – wyniki 
podajemy w osobnym materiale, w bieżą-
cym wydaniu „Panoramy Bialskiej”; podob-
nie w kwestii licytacji gadżetów – jednak 
ta odbyła się właśnie wieczorem, podczas 
koncertu. W rolę konferansjera wcielił się 
– zwyczajowo – Joachim Kosz, on prowa-
dził aukcję, on także zapowiadał kolej-
nych wykonawców, a wszystko to okraszał 
komentarzami i dowcipami.
 W sali na pierwszym piętrze (tam odbyło 
się wydarzenie) nie zastosowano tradycyj-
nego układu „scena – publiczność siedząca 
w  równoległych rzędach”. Układ krzeseł 
przypominał podkowę, zaś pod sceną pozo-

stawiono sporo wolnego parkietu. Wystę-
powały na nim – w pierwszej części spo-
tkania – mażoretki, w kolejnych grupach 
wiekowych: od najmłodszej do najstar-
szej. Gdy ten blok występów dobiegł końca, 
pusta podłoga zaroiła się od małych dzieci, 
które hasały tam do woli, robiąc konku-
rencję (dźwiękową) dla młodych artystów 
występujących na scenie obok.
 Później przyszedł czas na wokalistów oraz 
instrumentalistów z ekipy Iwony Preusner. 
Wykonano kolędy oraz trochę okołoświą-
tecznych piosenek, typu „Anioł z Bogiem” 
Anny Marii Jopek. Przyszedł też czas na na 
piosenki religijne wykonane przez młodzież 
działającą przy kościele, np. „Schowaj mnie” 
(jak to bywa z pieśniami i piosenkami kościel-
nymi – wskazanie autora jest dosyć trudne).
 Impreza zakończyła się tradycyjnym 
WOŚP-owym wydarzeniem, mianowi-
cie: światełkiem do nieba. Oczywiście na 
zewnątrz.

Bartosz Sadliński

Pomoc 
dla 

Michałka Zoń

1%
Michałek urodził się z wada serca (tetralogia Fallota) oraz zwę-
żeniem 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 we-
sołym biegającym chłopcem. Gdy skończył dwa latka podjęto 
się drugiej operacji serca, niestety wtedy doszło do niedotle-
nienia mózgu co spowodowało porażenie czterokończynowe. 
W tej chwili Michałek jest poddawany intensywnej rehabi-
litacji. 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

Hey, schöner Winter,
geh’ noch nicht fort!
So kann ich sausen
mit meinem Snowboard…
und durch das Eis
mit Schlittschuh laufen!
Was kann man mehr

im Leben berauchen?
Den ganzen Tag 
mit Freunden rodeln.
Schiwetten machen
und scherzhaft mogeln!
Przybyszewska Magdalena

1.) Die Jahreszeit mit Schnee?
2.) Verwandelt Wasser in Eis?
3.) Bewahren die Hände vor Käte?
4.) Schneefarbe?
5.) Kuffenfahrzeug – belieb von Kindern?
6.) Fällt im Winter?   

 Die Lössung: 
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