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Sołtysi starzy i nowi

cd. na str. 5

cd. na str. 3

Jubilaci odznaczeni KLUB SENIOR+

Medale przewidziane zostały jako dowód uznania dla długoletnich małżonków

 Kwota dofinansowania to 144.840,00 zł

Pod koniec lutego, a dokładniej 
w środę, 27.02, w sali wido-
wiskowej UM w Białej odbyła 

się uroczystość wręczenia medali 
za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Medale takie ustanowiono jako na-
grody dla osób, które przeżyły 50 
lat w jednym związku małżeńskim.

 W tym roku w naszej gminie nagrodę 
tę przyznano dwudziestu parom, ponadto 

sześć par obchodziło diamentowe gody 
(60 lat po ślubie).
 Podczas uroczystości życzenia zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności złożyli dostojnym jubi-
latom: burmistrz Białej Edward Plicko, jego 
zastępca Mirosław Libront, kierownik USC 
Leokadia Schneider oraz przewodnicząca 
Rady Miejskiej Sabina Gorek.
 W ramach części artystycznej wystąpił 
zespół STARS. dr

Według zapisów statutowych 
– wybory sołtysa, rad so-
łeckich i zarządów osiedli 

uchwala Rada Miejska; ma na to czas 
przez cztery miesiące od rozpoczę-
cia nowej kadencji. Wybory muszą się 
natomiast odbyć maksymalnie dwa 
miesiące od podjęcia wyżej wymie-
nionej uchwały.

 Począwszy od 21 stycznia, a skończywszy 
1 marca odbyły się zebrania sprawoz-
dawczo-wyborcze w 30 sołectwach (plus 
Osiedle w Białej). Frekwencja wyniosła 
10,15%. Łącznie w zebraniach uczestniczyło 
912 mieszkańców (w stosunku do roku 
2015 – o 169 mieszkańców mniej).

 Mieszkańcy wybrali nowych sołtysów 
w aż dziesięciu miejscowościach:
Brzeźnica Małgorzata Fluder, Browiniec 
Polski Adrian Harnys, Chrzelice Denis 
Bieniek, Gostomia Waldemar Kandziora, 
Grabina – Andrzej Zarychta, Laskowiec 
Weronika Szuster, Ligota Bialska Dawid 
Pientka, Nowa Wieś Prudnicka Patryk 
Mierzwa, Radostynia Mariola Latus, 
Śmicz Mateusz Kosiński
 Jedenastu sołtysów ustąpiło ze spra-
wowanej funkcji:
Krystian Fiebich Brzeźnica, Manfred 
Sobota – Browiniec Polski, Grażyna 
Dolak Chrzelice, Beata Romaniak 
Gostomia, Magdalena Sobota  Grabina, 
Zbigniew Baniak Laskowiec , Walerian 
Osiewacz Ligota Bialska, Alfred Brajer 
– Nowa Wieś Prudnicka, Lidia Cziomer 
Radostynia, Barbara Wilczak Śmicz, 
Klaus Bremer Wilków.

 W Wilkowie sołtys nie został wybrany 
(jeden proponowany kandydat nie uzy-
skał odpowiedniej liczby głosów „za”) 
– przez sześć miesięcy wieś doświadczy 
„bezsołtysia”,  potem odbędą się kolejne 
wybory. Póki co – ustępujący sołtys 
zobligował się do zostania inkasentem 
podatków lokalnych.
 Ci sami sołysi są w dwudziestu miej-
scowościach:
Sołectwo „Przedmieście” w Białej Anna 
Solloch, Osiedle w  Białej Katarzyna 
Dragańczyk, Czartowice Krystian 
Stroka, Dębina Mariola Piwowarczyk, 
Frącki Urszula Wottka, Górka Prudnicka 
Klaudia Famulla, Józefów Beata 
Czaja, Krobusz Jacek Niedorozow, 
Kolnowice Damian Tarnowski, 
Łącznik Irena Wotka, Miłowice 
Krystyna Puchała, Mokra Maria 
Kaszowska, Ogiernicze Brygida 
Trinczek, Olbrachcice Jan Smiatek, 
Otoki Sebastian Pella, Pogórze Ga-
briela Neugebauer, Prężyna Zygfryd 
Marzotko, Rostkowice Alfred Krupa, 
Solec Michała Badura, Wasiłowice 
Antoni Piecha

 Podczas zebrań poruszono różne 
tematy, z  których najczęstsze to: 
stan dróg powiatowych, gminnych 
i transportu rolnego, sprawy dotyczące 
odpadów komunalnych oraz sprawy 
związane z  kanalizacją sanitarną 
w gminie Biała.

Tekst na podstawie materiałów 
Urzędu Miejskiego w Białej.

6 marca 2019 w Opolu ogłoszono 
wyniki naboru ofert w ramach 
programu wieloletniego SE-

NIOR+ na lata 2015–2020, Edycja 
2019, moduł I: „Utworzenie lub wy-
posażenie Dziennego Domu „Se-
nior+/Klubu „Senior+”. Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed 
gościł w Opolu i wręczył promesy 
samorządom na realizację tych pro-
gramów. Wśród dofinansowanych 
projektów znalazł się projekt gminy 
Biała. Bialska gmina jest jedną z sied-
miu w województwie opolskim, 
która zdobyła grant.

 Program „Senior+” zakłada zwięk-
szenie aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym osób starszych poprzez 
rozbudowywanie sieci Dziennych Domów 
oraz Klubów „Senior+”.
 W Białej powstać ma właśnie taki 
klub. Placówka, zlokalizowana w starym 
kościele ewangelickim na drugim piętrze, 
będzie dla osób starszych miejscem, 

w którym będą mogły spędzić wolny czas, 
korzystając z oferty zajęć kulturalnych.
Klub w Białej zapewni seniorom miejsce 
spotkań, możliwość zorganizowania 
imprez integracyjnych – zachęcających 
do bycia razem, dzielenia się zdobytym 
doświadczeniem życiowym, aktywnego 
spędzania czasu; to pozwoli zapobiegać 
niebezpiecznemu zjawisku wykluczenia 
społecznego oraz marginalizacji społecznej 
osób starszych.
 Adaptacja pomieszczeń byłego kościoła 
ewangelickiego obejmie utworzenie 
pomieszczenia ogólnodostępnego, które 
będzie pełniło rolę sali spotkań, będzie 
też pomieszczenie kuchenne, toalety, 
łazienka z prysznicem dostosowanym 
do potrzeb osób starszych, szatnia, po-
mieszczenie klubowe oraz sala do zajęć 
ruchowo-usprawniających.
 Całkowity koszt utworzenia Klubu 
„Senior+” obejmie 181.050,00 zł, przy 
czym wkład własny gminy wynosi 
36.210,00 zł, a kwota dofinansowania 
144.840,00 zł.

DR

 już niedługo w Białej
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W  wtorek już boło świante-
go Józefa,  a  w  sztwołrtek 
poczontek wiosny. Jak na 

świantego Józefa pogoda, bandzie 
w polu woda. Ale jak bocion przyleci, 
śnieg już nie zleci, śniegu my mieli  tyj 
zimy jak na lekarstwo a terołz przyszła 
nołlepszoł pora roku - wiosna. Jeszcze 
ździebko mróz banie, ale jyno krótko, 
bo dmuchnie wiatr i  już cieplutko. 
Koty grzejoł se na słońcu, klujo se 
pilanta, kurzanta i  kaczki, gowiczki 
wystawiajoł do słońca kwiołtka, choć 
jyno w ciepłych miejscach, ale jednak. 

A  w  zygródce zaczyna się przebijać 
koper - a wiecie iż koper pochodzi ze 
starożytnego Egiptu, a do nołs już trefił 
w średniowieczu. Bodejś moł wszystkie 
witaminy i  minerały, jakie człowiek 
potrzebuje do zdrowia, a nołwiancyj 
ten pierwszyj zielony. Po nij jest lepszyj 
apetyt do jołdła i pomołgoł na kolki, 
nołwiancej to go radzi joł Szwedzi. 
Dołwajoł go i do słodkiego jołdła. Jak 
eście mieli łoński rok tako czystoł, wy-
plołnał zygródka i se samo nie nasiało, 
to kupcie se nasiona i pokruszcie do 
ziemi. Eins, zwei wom koper wylezie 

i pierwszoł witamina baniecie mieć. 
Fajnoł też była przepowiednia na dzień 
małczenników. Małczennicy jeśli psocoł, 
banie deszcz wielkanocoł. A jak kropla 
deszczu nie spadnie, przez 6 niedziel 
banie ładnie. Jyno iż ta Wielkanoc w tyj 
roku dziepiyro jest prawie za miesionc. 
 Dzień se już dłuższy zrobił, za jasna 
ludzie ido rano do kościoła na jutrznia 
- jak starka piyrwyj padali - to wiałże 
pochodzi z jutrzenki. Ten tyjma wiosna 
jest łopisany na wszystkie sposobności 
w  pieśniach, pismach i  wierszach. 
Marzec to też jest miesionc, gdzie 

topioł marzanna, tał łobrzydło zima 
ze wszystkimi grypoma i  inszymi 
starościoma i trza se weźć do roboty. 
Grabić, zamiołtać, robić grzondki, siołć 
i sadzić, bo tak se nołleży. Kożdyj moł 
tał ten kołszczek ziemi, choćby yjno 
w doniczce  na balkonie. 
 I na tyjma roboty mi se taki wiersz 
Brodzińskiego spomniał: pt.

"Czas"
Chociaż nie skończysz, ciągle rób
Ciebie, nie dzieło, porwie grób
Choć tu dla czynów krótko nas
Czas wszystko skończy, bo ma czas.

 Także róbcie też coś, może to być 
coś małego, niechtorzy robioł coś 
wiałkszego.
 Uczcie swoje dzieci miłości do 
przyrody, zwyczajów, coby se umieli 
radować z wszystkiego co jest kole 
nich, tak jak to teraz robią nauczyciele 
w szkołach. 
  Sicher eście dóma generalne 
porzondki zrobiyli, jak to na wiosna.
 A  na ta wiosna to też czałsto 
stojymy przed szrankoma nabitymi 
roztomajtymi zachoma z całygo życia 
- jak to my starzy- i se wróży, coby tu 
wyciepnołć, co by se łostawić, coby 
tu komuś oddać, a nołlepszy by było 
zawrzeć łoczy i wszystko zgarnołć na 
jako rolwaga i wywieźć to gdzieś. Ale 
siedzi coś takiego w człowieku, co nie 
dozwoli tak zrobić, to soł te długie 
lata jak nic nie boło, nic nie szło 
kupić, ten nawyk z domu – wszystko 
szanować, wszystko se może przidać 
i szporować. Pierwyj jak se ze starygo 
klejda wypruło rajsferszlus, abo 
knefly, to jeszcze se przydały, 
a le niedołwno ech 
jednak naszykowała 
dwa miechy rzeczy 
do Caritasu i jak ech 
je tak zaczła zortować, 
to niechtore se tał jyno 
do milu nadołwały, ale 

zani ech jy tał wyciepła, toch zaczła 
knefle urzinać z koszul. Potyj ech tak 
pomyślała – co tyj kobieto eigentlich 
robisz? Na co ci te guziki, a na co nóm 
tela tyjch inszych niepotrzebnych 
rzeczy.
 Warto by se nad tyj zastanowić. 

Wiosna

 W budynku dawnego kościoła trwa generalny remont

Obiekt wkrótce po nowemu

Kościół ewangelicki w  Białej  
(a właściwie poewangelicki) zy-
ska po wielu latach zastosowa-

nie. Remont trwa i – zgodnie z za-
powiedziami – przyniesie zmiany 
na praktycznie każdej płaszczyźnie.

 Zrobione zostaną nowe instalacje (tzw. 
media), a także elewacja – trzy ściany 
będą docieplone. Budynek czeka także 
wymiana dachu. Inwestycja jest współfi-
nansowana z projektów rządowych. W grę 
wchodzą unijne środki – RPO – na cele 
rewitalizacji miast. W kontekście tego 
programu – warunkiem zrewitalizowa-
nia rynku było przywrócenie jakiegoś 
budynku do funkcji publicznej. Padło 
na kościół poewangelicki.
 Podobnie jak w  Prószkowie czy 
Mosznej (tam kaplica protestancka) 
budynek zostanie przekształcony na 
obiekt kulturalny. Planowane jest – przede 
wszystkim – przeniesienie biblioteki 
miejskiej; zajmie ona parter i  część 
pierwszego piętra. Miejsce, w którym 

instytucja dotychczas się znajduje, daje 
niewielkie pole manewru: dwa pomiesz-
czenia, mało miejsca, a wypożyczalnia 
praktycznie przenika się z czytelnią.
 Nowa lokalizacja biblioteki ma ułatwić 
nie tylko codzienne funkcjonowanie, ale 
również organizowanie lekcji bibliotecz-
nych oraz spotkań autorskich. 
 Na pierwszym piętrze znajdzie się 
(oprócz części biblioteki) sala nazwana 
roboczo widowiskowo-szkoleniowo-
-spotkaniową.
 Na górze budynku znajdzie się 
dom dziennego pobytu dla seniorów. 
Poruszanie się między kondygnacjami 
ułatwi winda – jej instalacja również 
jest w planie.
 Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z prze-
widywaniami, przekształcony wewnętrznie 
kościół poewangelicki zostanie oddany 
do użytku jeszcze w tym roku.
 Źródłem informacji jest materiał 
video z kanału "Biała TV", prowadzonego 
przez Gminę.

BS

Luiza Ernst ur. 1941 r., zm. 24.02.2019 r., zam. Grabina
Jan Koczuła ur.1959 r., zm. 06.03.2019 r., zam. Biała

Wiktor Konarski ur. 1925 r., zm. 07.03.2019 r., zam. Kolnowice
Marta Geisler ur. 1932 r., zm. 09.03.2019 r., zam. Krobusz

Teodor Czech ur. 1952 r., zm. 14.03.2019 r., zam. Biała 

RYNEK W BIAŁEJ
– stan prac i ogłoszenie dla mieszkańców

W ramach prac budowlanych wykonywane są chodniki oraz rozpo-
czynają się prace związane z płytą Rynku. W najbliższym czasie 
robione będą nawierzchnie na jezdniach dróg. Planowany ter-

min zakończenia prac: 30 kwietnia.
 Ponieważ prace budowlane prowadzone będą bardzo intensywnie 
i obejmą całą płytę Rynku, utrudniony będzie ruch samochodów oraz 
parkowanie. Prosimy o bardzo ostrożną jazdę, a także – w miarę możli-
wości – pozostawianie samochodów poza płytą rynku. Zwiększy to bez-
pieczeństwo zarówno kierujących, jak i pracowników firmy budowlanej.

Serdeczne podziękowania 
krewnym, przyjaciołom, 

znajomym 
oraz wszystkim, 

którzy wzięli udział 
w uroczystości pogrzebowej 
śp. Jerzego Klose

 składają
żona, córki i syn z rodzinami
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Jubilaci odznaczeni

 Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej (fot. Paweł Myszyński)

Ks. Waldemar Wołowski

Objazd odcinka drogi 414

Zespół STARS uświetnił uroczystość Burmistrz Edward Plicko wręczał medale jubilatom

Od 20 marca droga 414 między Prudnikiem a Białą zostanie za-
mknięta z powodu rozbudowy, która ma na celu poprawę wa-
runków ruchu kołowego, zapewnienie odseparowania ruchu 

pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów samochodowych. Wyznaczono 
objazd przez Głogówek–Krapkowice–Dębinę. Droga pozostanie zamknięta 
do 30.11.2019 r. dr

Do 5 maja można głosować 
w plebiscycie Bohater Ka-
techezy Diecezji Opolskiej.

 ZSP w Białej do konkursu zgłosił 
o. Waldemara Wołowskiego, o którym 
na facebookowym profilu konkursu 
możemy przeczytać: Uczy religii w 
szkole i przedszkolu. Jest nauczycielem 
aktywnym i lubianym przez uczniów. W 
ramach kółka artystycznego opiekuje się 
zespołem tanecznym Roll Stars. Opie-
kuje się Dziećmi Maryi i młodszymi 
ministrantami, przygotowuje dzieci i 
młodzież do przyjęcia sakramentów 
świętych. Organizuje dla uczniów 
Ferie z Bogiem, pozyskuje sponsorów 
na spotkanie ze św. Mikołajem. Przy-
gotowuje apele i występy na szkolne i 
środowiskowe imprezy. Współpracuje z 
Parafialnym Zespołem Caritas, organizuje 
zbiórkę makulatury, złomu i baterii. 
Przygotowuje uczniów do konkursów 
religijnych. W Białej organizuje Żywą 
Szopkę, festyn rodzinny, Orszak Trzech 
Króli, procesję z osiołkiem w Niedzielę 
Palmową, a także prowadzi dekanalną 
grupę pielgrzymkową na Jasną Górę. Jako 
nauczyciel podnosi swoje kwalifikacje 
przez udział w szkoleniach. Jest czynnym 
strażakiem w OSP KSRG Biała. W opinii 
przedstawionej przez dyrektora szkoły 
czytamy, że o. Waldemar Wołowski jest 
dobrym pedagogiem. Angażuje uczniów 
do licznych wspólnych działań, wypeł-
niając w sposób atrakcyjny ich wolny 
czas oraz rozwijając ich osobowość.

 W celu oddania głosu na o. Walde-
mara należy posiadać konto na portalu 
społecznościowym Facebook, wejść 
na profil Bohater Katechezy Diecezji 
Opolskiej i pod jego zdjęciem klinąć 
przycisk „Lubię to! ”.

dr

Plebiscyt 
Bohater Katechezy 
Diecezji Opolskiej

Z Białej do Prudnika objazdem

Medale otrzymali: 
Teresa i Marian Głogowscy, Krystyna 
i  Kazimierz Buczmanowie, Elżbieta 
i Oswald Lubczykowie, Łucja i Stanisław 
Bogdziewiczowie, Maria i Alojzy Hajdu-
kowie, Krystyna i Józef Spallek, Urszula 
i Edward Grzelakowie, Józefa i Edward 

Talikowie, Urszula i Henryk Chrobokowie, 
Róża i Józef Zwadło, Elżbieta i Ryszard 
Fiołka, Marta i Edmund Szwajnochowie, 
Gertruda i Jan Osiewaczowie, Janina i Jan 
Gacki, Monika i Alojzy Hirschmannowie, 
Anna i  Herbert Peszelowie, Gabriela 
i Rainer Gröhlichowie, Radegundis i Jan 
Vogelowie, Maria i Stanisław Ślusarzowie.

Wyróżnienia za diamentowe 
gody otrzymali: 

Zofia i  Alfred Koszowie, Waleska 
i Reinhold Okoniowie, Maria i Paweł 
Hupkowie, Krystyna i Józef Pikulowie, 
Krystyna i  Hubert Kleinowie, Inga 
i Bernard Globiszowie.
 Gratulujemy!

cd. ze str. 1

szybkie i bezpieczne
płatności internetowe

REGENERACJA
wyrobów z pierza

Pranie i czyszczenie 
kołder.

Krzyżkowice 50,
48-231 Lubrza. 

tel. 77 436 09 88,
608 769 437,
698 840 820
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Wetterregeln
Was sagen nur die

Wolken heut’?
Regnet es?

Weht der Wind?
Vielleicht gibt es 
heute Donner?

Oder scheint den 
Tag lang Sonne?
Mir wär’ leiber

wenn es schneit…
doch nicht um

dieser Jahreszeit.
Regenbogen,

Hagel, Nebel –
das Wetter hat ja

eigene Regeln.

Wir Lernrn:
Mini –Wörterbuch

Das Wetter – pogoda
Die Wolken - chmury

Der Regen - deszcz
Der Regenbogen - tęcza

Der Nebel - mgła

Nie tylko książki
Gdy sprzeda się książkę, ważna 

jest „obsługa posprzedażowa” 
– kontakt z czytelnikami, zbie-

ranie pomysłów, które zostaną użyte 
w kolejnym, uzupełnionym wydaniu. 
Służą temu spotkania autorskie, ale 
także strony internetowe, czy wę-
ziej: facebookowe. Są tego przykłady 
także w naszej lokalnej przestrzeni.

 Poniżej prezentujemy trzy odmienne 
w szczegółach realizacje tej idei.

Między kolejnymi częściami
 Na temat dwóch (jak dotąd) części 
książki „Nadzieja wdeptana w  błoto” 
(autorstwa Jacka Cieleckiego, pochodzą-
cego z Łącznika) pisaliśmy już na łamach 
naszej gazety. Dalsze dociekania w kwestii 
Estończyków w szeregach grenadierów 
SS mają dać – jak zapowiada autor – 
kolejną, trzecią część (czy ostatnią?).
 Póki co – istotnym elementem budo-
wania relacji z czytelnikami (w okresie 
pomiędzy premierami kolejnych książek) 
jest stronka facebookowa pod tytułem 
„Nadzieja wdeptana w błoto”, a więc takim 
jak seria (bo o serii w zasadzie można już 
tu mówić) publikacji Jacka Cieleckiego.
 Wśród postów (regularnie wrzucanych) 
znajdują się wspomnienia służących w woj-
sku niemieckim Estończyków, informacje 
o związanych z tematem rocznicach, a także 
różne przemyślenia i skojarzenia na temat 
Estonii, w kontekście historycznym.
 Strona, w  momencie powstawania 
tego materiału, ma 2769 polubień, 
co stanowi niezły wynik, jak na tak 
niszowy (w gruncie rzeczy) temat i wska-
zuje na jego ponadlokalny charakter. 
Rzeczywiście – jest on ponadlokalny 
(aczkolwiek zahaczający o województwo 
opolskie czy gminę Biała).
 Jacek Cielecki gościł dwukrotnie na ła-
mach „Panoramy Bialskiej” w kontekście 

Na stronce Jacka Cieleckiego zdjęcie w tle zrobione jest w tonacji refleksyjnej

Strona o podobnej tematyce – prowadzona przez z kolei przez Marcina Domino 
– „Lato umarłych snów”, śladami powieści Harry'ego Thurka

kolejno obu części „Nadziei wdeptanej 
w błoto” (teksty: „To coś na wzór misji”, 
nr 2/2017 oraz „Zainteresowanie tematem 
rośnie”, nr 9/2018).

Upamiętnienie i edukacja
 117 lajków ma z  kolei stronka 
facebookowa o również historycznym 
charakterze, aczkolwiek już nie tak 
szeroka co do zasięgu. „»Lato umarłych 
snów« – śladami powieści Harry'ego 
Thürka” prowadzona jest przez Marcina 
Domino (prudniczanina) i  dotyczy 
miejsc, które wystąpiły w tej książce. Jako 
że akcja dzieje się w Prudniku – strona 
ma charakter lokalny (a przynajmniej: 
o takim jej potencjale możemy mówić).
Niemiecki pisarz i dziennikarz, o któ-
rym mowa, pochodził z Białej (Zülz). 
Najbardziej znana (przynajmniej u nas, 
lokalnie) książka Harry'ego Thürka 
(1927–2005) to „Sommer der toten 
Träume”, a więc właśnie „Lato umarłych 
snów”, tłumaczone najpierw przez Annę 
Myszyńską (od niej zresztą pochodzi 
polskojęzyczna wersja tytułu), później 
zaś przez wspomnianego już Marcina 
Domino. Czytelnicy „Panoramy Bialskiej” 
mieli już okazję go poznać w kontekście 
strony facebookowej (wywiad pt. „Rodzaj 
przestrogi dla pokoleń”, nr 6/2017).
 Strona prudniczanina wydaje się 
pełnić dwie funkcję – upamiętniającą 
w stosunku do nietuzinkowego pisarza 
oraz edukacyjną. Oglądanie wrzucanych 
tam materiałów wiąże się z przyjemnością 
porównywania miejsc, które prudni-
czanie znają z codziennego życia, z ich 
stanem z czasów tuż po wojnie. Strona 
jest dwujęzyczna.

Podróż książki
Swoją stronę na Facebooku ma również 
„Zamkowa bajka” (której poświęcony jest 
wywiad z Piotrem Kołkiem, w bieżącym 
numerze „Panoramy Bialskiej”). Tytuł 

strony jest w tym przypadku dokładnie 
taki jak tytuł publikacji.
 Formuła wrzucanych do internetu 
wpisów przedstawia się spójnie z klimatem 
książki – ma być bajkowo i przystępnie 
dla najmłodszych. Na kolejnych zdję-
ciach (opatrzonych krótkimi tekstami) 
widzimy „Zamkową bajkę” w różnych 
częściach województwa (np. Nysa), Polski 
(Zakopane), a nawet Europy (Czechy, 
Włochy) – książeczka fotografowana 

jest na tle czegoś, co dla danego miejsca 
charakterystyczne (np. figury Pradziada, 
na szczycie góry o tej samej nazwie). Taki 
zabieg wprowadza sympatyczny klimat 
w relacji z  czytelnikiem; pokazuje też 
(dosłownie i  w  przenośni), czym jest 
przemieszczanie się książki po świecie.
W chwili oddawania tekstu do druku 
strona ma 155 lajków.

BS

Drodzy Rodzice!
Czy wiecie, że: 
* zarobki nauczycieli zaczynają się od 1834 zł?
* z powodu niskich płac wielu z nas rezygnuje z pracy w szkole? 
Jednak my chcemy nadal uczyć Wasze dzieci. Dlatego walczymy  
o godne wynagrodzenia i prestiż naszego zawodu. 

Drodzy Rodzice!
Zdajemy sobie sprawę, że nasz protest może wiązać się z pewnymi 
trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Prosimy jednak o wyrozumiałość.
Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja. A dobrej szkoły  
nie stworzymy bez dobrych i godnie zarabiających nauczycieli.
Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji!

Nauczyciele

Apel do Rodziców: Protestujemy, bo chcemy uczyć. 

Prosimy, zrozumcie nas!
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Podczas sesji sołtysi zajmują miejsca przy długim stole po prawej stronie sali

Wysiłek przyniósł efekty

Mali zawodnicy na turnieju w Grodkowie

Mali piłkarze na turnieju 'Bawi nas piłka', w Prudniku Turniej w Prudniku

Złóż wniosek
w Programie Rodzina 500 plus

w bankowości internetowej

ProgramRodzina500plus

Sołtysi starzy i nowi

Przedmieście w Białej
Roman Chrząszcz, Adrian Duda, Marek 
Dziony, Marian Graba, Piotr Grelich

Browiniec Polski  
Norbert Bar, Rajnard Hoppe, Regina 
Menzler, Manfred Sobota

Brzeźnica
Krystian Fiebich, Józef Hoinko, Marcin 
Litwin, Alfred Spyra, Joanna Zwadło

Chrzelice
Marcin Haberecht, Hubert Wiertelarz, 
Zbigniew Wójtowicz, Tadeusz Żelichowski

Czartowice
Henryk Kampa, Jan Robota, Mariusz Sacher

Dębina
Norbert Kern, Monika Młynarczyk, 
Helena Niewianda

Frącki  
Bożena Bielakiewicz, Brygida Brydziak, 
Renata Sokol, Monika Spyra

Gostomia
Janusz Chowaniec, Tomasz Puchała, 
Beata Romaniak, Krystian Stafa

Górka Prudnicka
Mateusz Gruchman, Damian Przyklenk, 
Alojzy Stankala, Klaudia Wistuba

Grabina
Artur Augustyn, Justyna Cziomer, Ewa 
Kwoczek, Waldemar Weiss

Józefów
Robert Czaja, Edward Klose, Sylwia 
Saska-Wójs, Robert Seibert

Kolnowice
Danuta Karaś, Józef Styra, Ewa Szewczyk, 
Artur Sztechmiler, Ewa Szymczyna

Krobusz
Hubert Kollek, Renata Kwiotek, Markus 
Pierskalla, Rajmund Suchy

Laskowiec
Zbigniew Baniak, Agata Gros, Renata Wójs

Ligota Bialska
Markus Cziomer, Anna Kaczmarczyk, 
Aneta Kuźnik, Walerian Osiewacz, 
Michał Wilde

Łącznik
Krzysztof Fiebich, Witold Hełmecki, 
Krystian Pientka, Henryk Sokoll, Artur 
Szczurek

Miłowice
Danuta Dwojak, Kornelia Kułakowska, 
Ryszard Plicko, Andrzej Taradaj

Mokra
Karol Biskup, Iwona Hartelt, Joanna 
Ziarko, Róża Ziarko

Nowa Wieś Prudnicka
Damian Drost, Tomasz Gorek, Jan 
Honisch, Magdalena Kontny, Roland 
Zboroń

Ogiernicze
Marcin Batel, Alfred Honczek, Jan Hon-
czek, Hubert Kamrat, Norbert Uliczka

Olbrachcice
Eugeniusz Augustyn, Andrzej Ernst, 
Joachim Grelich, Hubert Urbanek

Otoki
Zygmunt Dziony, Maria Grzywa, Robert 
Handzik, Sebastian Polak

Pogórze
Ewa Fuchs, Mateusz Kołek, Anita Pientka, 
Gerard Uliczka, Jerzy Wistuba

Prężyna
Robert Kosz, Krystian Kusber, Alfons 
Latta, Marcin Morawiec

Radostynia
Anna Bajorek, Jolanta Broda, Jan Cebula, 
Sabina Drozd, Roman Kusber

Rostkowice
Wiktor Bota, Norbert Latta
Jan Strzoda

Solec
Kamil Badura, Tomasz Badura, Norbert 
Biela, Bernard Hollek, Korneliusz Wycisk

Śmicz
Tomasz Chlebik, Joachim Kaul, Angelika 
Lorenz, Andrzej Peszel, Fabian Stefanowski

Wasiłowice
Piotr Gürtler, Agata Niemiec, Rajmund 
Plicko, Joanna Szatka, 

Wilków - nie wybrano

Składy Rad Sołeckich w gminie Biała

W niedzielę, 10 marca, młodzi 
adepci Akademii Piłkarskiej 
Biała brali udział w turnieju w 

Grodkowie. Tak młodsza, jak i star-
sza drużyna stoczyły zacięte boje. 
Młodsza grupa naszych piłkarzy wy-
grała wszystkie mecze, nie pozo-
stawiając na przeciwnikach suchej 
nitki. Podczas spotkania przyznano 
indywidualne nagrody dla zawodni-
ków wyróżniających się w turnieju, 
otrzymali je Szymon Piontek oraz 
Laura Sacha.
 Warto wspomnieć także o ro-
zegranym w Prudniku na początku 
marca turnieju „Bawi nas piłka”. Mimo 
okrojonego składu zespołu oraz 
niezbyt sprzyjającej pogody, młodzi 
bialscy piłkarze wygrali trzy z czte-
rech rozegranych meczy.

dr
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We wtorek, 5 marca, Od-
nowa Wsi i Sołectwo 
Łącznik zorganizowały 

dla wszystkich chętnych pań imprezę 
z okazji Dnia Kobiet.

 Przygotowano liczne atrakcje, m.in. 
konkursy, występy kabaretowe, taneczne; 

była też możliwość skorzystania z bez-
płatnego i  profesjonalnego makijażu 
wykonanego przez panie kosmetyczki. 
W  trakcie imprezy oprawę muzyczną 
zapewnił Denis Kopiec, nie zabrakło 
również smacznego poczęstunku.

W

Z okazji zbliżającego się święta 
kobiet – 8 marca – w poprze-
dzający je środowy wieczór 

GCK w Białej zorganizowało występ 
kabaretu Old Spice Girls, w składzie: 
Emilia Krakowska (aktorka filmowa, 
estradowa i teatralna), Lidia Stani-
sławska (piosenkarka i dziennikarka) 
oraz Barbara Wrzesińska (aktorka).

 „Z żartami jest jak z matematyką – 
wszystko musi być precyzyjnie przygoto-
wane” – twierdzi trio znakomitych artystek, 
które dały swój popis. Podczas swoistego 
spektaklu można było usłyszeć piosenki, 
anegdoty, dowcipy, skecze – część z nich 

autorstwa nieżyjącej już Marii Czubaszek. 
Wiele wykorzystanych podczas występu 
dowcipów i  sformułowań można było 
kojarzyć z obserwacji życia codziennego.
 Panie, pomimo swoich już nie 
najmłodszych lat, tryskały energią i zna-
komitym humorem, co znalazło odbicie 
w salwach śmiechu i gromkich brawach 
zgromadzonej publiczności. Podczas 
występu przebierały się kilka razy – jak 
twierdzą „przykładem i dobrym wzorcem 
dawnych klasycznych kabaretów – tym 
też kłaniamy się naszej publiczności.”
 Po występie do artystek ustawiła się 
długa kolejka po autografy i zdjęcia.

DR

Ukłon w stronę pań Babski Kabaret – Old Spice Girls

Choć imprezę zorganizowano z okazji Dnia Kobiet,  odbyła się ona trzy dni przed corocznym świętem Po występie część osób zostało po autografy Występ związany był tematycznie z świętem kobiet

Impreza obfitowała w atrakcje Organizatorzy: Odnowa Wsi i Sołectwo Łącznik

w Mosznej oraz rodzina von Tiele-Winc-
kler posłużą jej jako inspiracja do jednej 
z kolejnych książek.
– Gdzie można nabyć książkę?
– Na co dzień pracuję w zamku w Mosznej 
w dziale marketingu, tak więc przy okazji 
pytań odnośnie książki służę pomocą. 
„Zamkową bajkę” można nabyć na recepcji.
– Jakie są twoje dalsze plany, jeśli cho-
dzi o realizowanie pasji historycznej, 
regionalistycznej?
– Historia lokalna nie przestaje mnie fascy-
nować. Jest równie piękna, co wymagająca 
dużej ilości czasu wolnego, determinacji 
oraz mrówczej systematycznej pracy. 
Razem z moją dziewczyną Natalką dużo 
podróżujemy po okolicy bliższej i dalszej, 
zwiedzając, ale także kierując pytania 
do takich instytucji jak Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków. Jestem w  stałym 
kontakcie z kilkoma archiwami, główne 
niemieckimi. Nic się nie zmieniło – nadal 
po cichu robię swoje i jeśli przyjdzie pora, 
to zaskoczę rezultatem.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Zwykle jest tak, że 
to pewne tajemnice, cie-
kawostki, czasem wręcz 
n ieprawdopodobne 
zdarzenia lub legendy 
stają się katalizatorem 
– powoduje on, że nie 
tylko dzieci, ale także 
dorośli sięgają do historii.

Historia na bajkowo
Rozmowa z Piotrem Kołkiem 

z Łącznika, współautorem wy-
danej w zeszłym roku książki 

„Zamkowa bajka”, traktującej o hi-
storii popularnego moszneńskiego 
zabytku. Pozycja adresowana jest 
do dzieci, napisana została w przy-
stępny dla nich sposób i wzboga-
cona ilustracjami. Piotr Kołek pra-
cuje na zamku w Mosznej w dziale 
marketingu, wcześniej był tam 
przewodnikiem.

– Skąd pomysł na takie akurat ujęcie 
tematu?
– Zrodził się w zamku i jest wypadkową 
dwóch różnych – nazwijmy to roboczo 
– wizji. Ewelinę Czerwińską (współ-
autorkę, z Nowego Świętowa – przyp. 
red.) poznałem jako turystkę, która 
po zwiedzaniu skontaktowała się ze mną 
z propozycją napisania książki dla dzieci. 
Z  jednej strony byłem więc ja, czyli 
przewodnik, który z zasady skupiał się 
na faktach historycznych, z drugiej zaś 
strony – Ewelina, która w dziejach zamku 
w Mosznej dostrzegła koloryt, a wręcz 
pewnego rodzaju bajkowość. Uznałem, 
że to doskonały pomysł – aby połączyć 
te dwa spojrzenia. Zdałem sobie sprawę, 
że taka właśnie ciekawa forma pozwoli 
dotrzeć z historią do młodego pokolenia. 
Zwykle jest tak, że to pewne tajemnice, 
ciekawostki, czasem wręcz nieprawdo-
podobne zdarzenia lub legendy stają się 
katalizatorem – powoduje on, że nie tylko 
dzieci, ale także dorośli sięgają do historii. 
Wspólnymi siłami, z Eweliną, zaczęliśmy 
ten pomysł wcielać w życie. Oczywiście 
idea rozwijała się z każdym spotkaniem. 
Kluczowym dla nas elementem było 
ustalenie drogi (w obrębie zamku) dla 
głównej bohaterki. W oparciu o pewne 

komnaty, miejsca i wiążące się z nimi 
tajemnice udało nam się zbudować 
spójną fabułę, w której historia przeplata 
się ze współczesnością.
– Sytuacja pewnie nieczęsta – wejście 
we współpracę z  osobą poznaną 
na zwiedzaniu...
– Tu zadziałały: okoliczność, miejsce, 
czas i ludzie. Wiesz jak to jest, kiedy masz 
grupę, która liczy około 5–10 ludzi, jest 
noc, zamek prawie śpi; ty masz klucz 
do niemal wszystkich ciekawych miejsc, 
zwiedzanie trwa około dwie godziny, 

a ponadto widzisz, że turystów 

już na samym początku zżera ciekawość 
i finalnie udziela się to również tobie. 
Miewałem właśnie takie grupy – jako 
przewodnik miałem poczucie, że mogę 
z  nimi pójść na koniec świata i  krok 
dalej. Gdy pojawia się tego rodzaju 
poczucie, to wiesz, że z takimi ludźmi 
możesz podróżować w czasie, bawić się 
tą historią i czerpać z tego radość. W ten 
sposób podczas zwiedzania poznałem 
wielu ludzi – m.in. Ewelinę. I  chyba 
to bym wyróżnił jak powód, dla którego 
książka mogła powstać.
– Co było najtrudniejsze w powstawaniu 
publikacji?

– Nie bez powodu mówi się, że początki 
są najtrudniejsze. Tak było i w tym przy-
padku. Już na samym początku pojawiły 
się wątpliwości i pytania typu „czy pisanie 
książki w takiej (bajkowej) formie o rodzinie 
szlacheckiej, rodzinie z  tak poważnymi 
tradycjami, jest na miejscu? ”, „Czy wobec 
rodziny von Tiele-Winckler nie będzie 
to faux pas? ”. Takich pytań było mnóstwo. 
Tak naprawdę dopiero rozmowa z wybitnym 
znawcą historii śląskiej arystokracji (w tym 
rodu von Tiele-Winckler), czyli doktorem 
Arkadiuszem Kuzio-Podruckim, który 
miał styczność z rodziną, pozwoliła nam 
nabrać odwagi i przejść ze sfery planów 
do realizacji.
– Jak oceniasz odbiór książki? Pytam, 
bo parę spotkań autorskich już było.
– Spotkałem się z bardzo przychylnymi 
opiniami na jej temat. Nie ukrywam, 
że najważniejszą dla mnie opinią jest głos 
młodego pokolenia – głównie do niego 
adresowana jest ta książka. Miałem okazję 
uczestniczyć w kilku spotkaniach autor-
skich (organizowanych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Strzeleczkach) 
z udziałem dzieciaków. Zaciekawienie 
w ich oczach i fascynacja zamkiem były 
dla mnie ogromną nagrodą. Chciałbym, 
aby książka stała się dla nich takim 
właśnie pomostem – dzięki któremu 
zainteresują się historią. Z czytelnikami 
mogę się podzielić jeszcze jednym cieka-
wym wydarzeniem. W minionym roku 
gościliśmy w zamku Katarzynę Bondę, 
a więc polską autorkę bestsellerowych 
powieści kryminalnych – ona także 
otrzymała Zamkową Bajkę. Dodam 
jako anegdotę, że podczas oprowadza-
nia i  po naszej rozmowie sporządziła 
pokaźnych rozmiarów notatkę o zamku; 
jak oznajmiła – urzekło ją to miejsce 
i jest wielce prawdopodobne, że zamek 

Książka liczy 72 strony tekstu 
przeplatanego obrazkami
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Uczniowie z Łącznika zbierają laury

Agnieszka Walczyk, Emilia Woźniak, Julia Stankala

 Laureaci, klasy 7-8 i gimnazja

Laureaci, klasy 4-6 Laureaci, klasy 1-3

Emilia Woźniak, Julia Stankala, Agnieszka Walczyk

Oliwia Spiller - wyróżnienie

Młodzież recytuje poezję niemiecką

Laureaci Wojewódzkiego Kon-
kursu Literacko-Plastycznego: 
„Opolska mama ma moc” oraz 

XXV Konkursu Literackiego „Ze Ślą-
skiem na Ty” wyłonieni. W gronie 
zwycięzców znalazły się uczennice 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łączniku.

 W ramach XXV Regionalnego Konkursu 
Literackiego: „Ze Śląskiem na Ty”, zorgani-
zowanego przez Łubniański Ośrodek Kul-
tury, udział wzięło 101 twórców w różnych 
grupach wiekowych. Uczestnicy nadesłali 
różnorodne prace o  tematyce związanej 
z regionem: o ważnych postaciach, bohate-
rach, a także obyczajach, obrzędach, wierze-
niach i tradycjach, które są lub były kultywo-
wane na Śląsku. Prace w większości napisane 
zostały gwarą. Podstawowym celem cyklicz-
nie odbywającego się konkursu jest propa-
gowanie tradycji i kultury Śląska oraz boga-
tego folkloru i języka tego regionu.
 Spośród 101 prac, 24 listopada, komisja 
konkursowa (w której skład wchodzili mie-
dzy innymi specjaliści Uniwersytetu Opol-
skiego: z dziedziny folklorystyki i kulturo-
znawstwa – profesor Teresa Smolińska, z dzie-
dziny językoznawstwa – profesor Bogusław 
Wyderka) wręczyła nagrody laureatom.
 Konkurs był kierowany do uczestników 
z różnych grup wiekowych; mogły w nim 
wziąć udział dzieci, a także młodzież i osoby 
dorosłe. Wyróżnienie w kategorii klas 5–6 
otrzymała Oliwia Spiller z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Filipa Roboty w Łączniku za opo-
wiadanie zatytułowane: „Łognisty chopki”. 
Opiekunką merytoryczną pracy była Anna 
Kacprowicz – nauczycielka języka polskiego.
 Kolejnym istotnym konkursem artystycz-
nym, w którym wzięli udział uczniowie łącz-
nickiej szkoły, był Wojewódzki Konkurs Lite-
racko-Plastyczny: „Opolska mama ma moc” 
zorganizowany przez Zarząd Województwa 
Opolskiego. Jego celem było promowanie 
rodziny oraz więzi międzypokoleniowych, 
a także pogłębianie świadomości dzieci i mło-
dzieży w obszarze wartości oraz roli rodziny 
w życiu człowieka.
 Konkurs plastyczno-literacki pod hasłem 

„Opolska mama ma moc” był skierowany 
do wszystkich uczniów szkół podstawowych 
z województwa opolskiego. Spośród 918 prac 
zgłoszonych do konkursu komisja wybrała 
około 100 propozycji w kategoriach: opo-
wiadanie, wiersz, mapa, plakat. Uczniowie 
byli podzieleni na dwie grupy wiekowe.
Uroczyste wręczenie nagród, z udziałem Mar-
szałka Województwa Opolskiego, odbyło się 
12 grudnia roku o godzinie 11:00 w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.
 Z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa 
Roboty w Łączniku w kategoriach: opowia-
danie i wiersz wzięło udział 10 uczniów przy-
gotowanych przez nauczycielkę języka pol-
skiego i historii, wychowawczynię klasy VII – 

Annę Kacprowicz. Spośród nich, dwie uczen-
nice: Agnieszka Walczyk z Pogórza i Emilia 
Woźniak z Chrzelic, były nagrodzone wyróż-
nieniami Marszałka Województwa Opol-
skiego w kategorii: wiersz. Jedna uczennica 
– Julia Stankala z Mokrej została uhonoro-
wana wyróżnieniem specjalnym w katego-
rii: opowiadanie.
Laureatki konkursów są bardzo utalentowane 
i pracowite. Chętnie angażują się w prace 
na rzecz promowania szkoły. Wychowaw-
czyni klasy VII zauważa, że uczennice uwiel-
biają występy artystyczne: tańczą, śpiewają, 
recytują poezję, występują w spektaklach.
 Mogliśmy podziwiać ich talent podczas 
debiutanckiego występu w Małych Konfron-
tacjach Teatralnych o statuetkę „Czarodziej-
skiej Lampy Alladyna” w Prudniku, gdzie 
zaprezentowały sztukę „O  dwóch takich, 
co szukały Polski – wędrówki niecodzienne. 
Tragifarsa w pięciu aktach wierszem”, zdo-
bywając pierwsze miejsce. Zmodyfikowaną 
sztukę przedstawiły w Gminnym Centrum 
Kultury w Białej, 16 listopada, okazji 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści [przypomnienie redakcyjne].

Uczestnicy nadesłali różnorodne prace o tematyce 
związanej z regionem: o ważnych postaciach, 

bohaterach, a także obyczajach, obrzędach, wierzeniach 
i tradycjach, które są lub były kultywowane na Śląsku.

 Uczennice z VII klasy Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Łączniku Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Filipa Roboty są zdeter-
minowane. Chcą promować swoją szkołę 
na terenie gminy, powiatu oraz wojewódz-
twa. Mimo że niejednokrotnie przyznają, iż 
w natłoku obowiązków związanych z nauką 
trudno znaleźć czas na realizowanie pasji, 
to zawsze wygospodarują chwilę by spełniać 
się artystycznie. Przejawem tego stanu rzeczy 
było tworzenie własnych tekstów w ramach 
konkursów: „Opolska mama ma moc” oraz 
„Ze Śląskiem na Ty”, co spotkało się z apro-
batą krytyków.
Zarówno same finalistki konkursu, jak i inni 
uzdolnieni uczniowie Zespołu Szkolno Przed-
szkolnego w  Łączniku Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Filipa Roboty deklarują, 
że nie spoczną na laurach. Już wiosną pra-
gną zaprezentować publiczności kolejny spek-
takl w ramach kontynuacji „O dwóch takich, 
co szukały Polski […] ”. Zobaczymy, z jakim 
przyjęciem spotka się ich nowa interpretacja.
 Pewnie jeszcze nieraz o nich usłyszymy.

Anna Kacprowicz

W  tegororcznych gminnych 
eliminacjach w konkursie 
recytatorskim poezji nie-

mieckiej „Jugend trägt Gedichte vor” 
(„Młodzież recytuje poezję”) wzięło 
udział 59 uczniów ze wszystkich 
szkół w gminie.

 Konkurs odbył się 28 lutego w Gminnym 
Centrum Kultury w Białej. Umiejętności 
recytatorskie dzieci i młodzieży oceniało 
jury w składzie: Barbara Czerniak, Urszula 
Hamerla i  Urszula Wojciechowska – 
nauczycielki języka niemieckiego.
 Wśród autorów deklamowanych 
wierszy znaleźli się m.in. J. W. Goethe, 
Wilhelm Busch, Joseph von Eichendorff 
czy James Krüss.

 Wyniki konkursu prezentują się 
następująco:
Kategoria szkół podstawowych, klasy 1–3:
I miejsce – Milena Kollek, PSP w Śmiczu
II miejsce – Konrad Cholewa, PSP 
w Śmiczu
III miejsce – Natan Deszczka, ZSP 

w Łączniku
wyróżnienie: Adam Nastula, ZSP w Białej

Kategoria szkół podstawowych, klasy 4–6:
I miejsce – Nataly Robotta, ZSP w Łączniku
II miejsce – Wioletta Sajonz, ZSP 
w Łączniku
III miejsce – Diana Kycia, ZSP w Białej
wyróżnienie: Julia Ernst, ZSP w Białej

Kategoria szkół podstawowych, klasy 
7–8 oraz gimnazja:
I miejsce – Kamil Uliczka, ZSP w Białej
II miejsce – Emilia Bierek, ZSP w Łączniku
III miejsce – Manuela Woehl, ZSP w Białej
wyróżnienia: Emilia Sajonz, PG w Białej 
oraz Natalia Roskosz, PG w Białej

 Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali 
dyplomy i nagrody książkowe.
 Zwycięzcy z kategorii szkół podsta-
wowych klas 4–6, 7–8 oraz gimnazjów 
przechodzą do etapu rejonowego, który 
odbędzie się 25 marca o  godz. 9:30 
w Gminnym Centrum Kultury w Białej.

DR
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Terminarz rozgrywek piłkarskich – wiosna 2019
Ko
l. Drużyny Data Godz.

Klasa A grupa IV

14
KS II Bodzanów–Nowy Świętów – LZS Ligota Bialska Radostynia MAR 17 15:00

LKS Polonia Biała – KS Fortuna Głogówek MAR 17 15:00

15
LKS Polonia Biała – KS II Bodzanów–Nowy Świętów MAR 24 15:00

LZS Domaszkowice – LZS Ligota Bialska Radostynia MAR 23 15:00

16
LZS Ligota Bialska Radostynia – LZS Gryżów MAR 31 13:30

LZS Dytmarów – LKS Polonia Biała MAR 31 13:30

17
LKS Polonia Biała – LKS RUSOCIN KWI 06 16:00

KS Metalowiec Łambinowice – LZS Ligota Bialska Radostynia KWI 07 16:00

18
LZS Ligota Bialska Radostynia – LZS Sudety Moszczanka KWI 14 14:00

LZS Ścinawa Nyska–Korfantów – LKS Polonia Biała KWI 13 16:00

19
LKS Polonia Biała – LZS Niemysłowice–Dębowiec KWI 27 17:00

LUKS Mańkowice–Piątkowice – LZS Ligota Bialska Radostynia KWI 28 14:00

20
LZS Ligota Bialska Radostynia – KS Fortuna Głogówek MAJ 05 14:00

LKS Rolnik–Partyzant Biedrzychowice – LKS Polonia Biała MAJ 05 17:00

21 LKS Polonia Biała – LZS Ligota Bialska Radostynia MAJ 11 17:00

22
LZS Domaszkowice – LKS Polonia Biała MAJ 18 14:00

LZS Ligota Bialska Radostynia – LZS Dytmarów MAJ 19 14:00

23
LKS RUSOCIN – LZS Ligota Bialska Radostynia MAJ 25 17:00

LKS Polonia Biała – LZS Gryżów MAJ 25 17:00

24
KS Metalowiec Łambinowice – LKS Polonia Biała CZE 02 17:00

LZS Ligota Bialska Radostynia – LZS Ścinawa Nyska–Korfantów CZE 02 14:00

25
LZS Niemysłowice–Dębowiec – LZS Ligota Bialska Radostynia CZE 09 17:00

LKS Polonia Biała – LZS Sudety Moszczanka CZE 09 17:00

26
LUKS Mańkowice–Piątkowice – LKS Polonia Biała CZE 16 17:00

LZS Ligota Bialska Radostynia – LKS Rolnik–Partyzant Biedrzychowice CZE 16 17:00

Klasa B grupa IX

14 LZS Victoria Pomorzowice – LZS K Olnowice MAR 17 15:00

15 LZS Kolnowice – LZS Czyżowice MAR 23 15:00

16 LZS Zawada – LZS Kolnowice MAR 31 14:00

17 LZS Kolnowice – LZS Włodary–Węża KWI 06 16:00

18 LKS Szonów – LZS Kolnowice KWI 14 16:00

19 LZS Kolnowice – LZS Kórnica–Nowy Dwór KWI 27 17:00

20 LZS Łąka Prudnicka – LZS Kolnowice MAJ 05 17:00

21 LZS Kolnowice – LZS Kujawy MAJ 11 17:00

22 LZS Rzepce – LZS Kolnowice MAJ 18 17:00

23 LZS Lubrza – LZS Kolnowice MAJ 25 17:00

24 LZS Kolnowice – LZS Stare Kotkowice CZE 01 17:00

25 LZS Grom Szybowice – LZS Kolnowice CZE 09 17:00

26 LZS Kolnowice – LZS Rudziczka CZE 16 17:00

Klasa B grupa XI

12
LZS Przechód – Luks Polonia Pogórze–Łącznik MAR 17 15:00

LZS Łowkowice – LZS Chrzelice MAR 16 15:00

13
LZS Chrzelice – LZS Przechód MAR 24 13:00

Luks Polonia Pogórze–Łącznik – KS Górażdże MAR 24 14:00

14

Ks Magnum Chorula – Luks Polonia Pogórze–Łącznik MAR 31 16:00

KS Górażdże – LZS Chrzelice MAR 30 16:00

LZS Przechód – MKS II Gogolin MAR 31 16:00

15
LZS Chrzelice – KS Magnum Chorula KWI 07 13:00

Luks Polonia Pogórze–Łącznik – LZS Dąbrówka Górna KWI 07 14:00

16
LZS Kosmos Dobra – Luks Polonia Pogórze–Łącznik KWI 14 16:00

LZS Dąbrówka Górna – LZS Chrzelice KWI 14 16:00

17
LZS Chrzelice – LZS Kosmos Dobra KWI 28 13:00

Luks Polonia Pogórze–Łącznik – Otmęt FKS Krapkowice KWI 28 14:00

18
LKS Obrowiec – Luks Polonia Pogórze–Łącznik MAJ 05 17:00

Otmęt FKS Krapkowice – LZS Chrzelice MAJ 04 17:00

19 LZS Chrzelice – Luks Polonia Pogórze–Łącznik MAJ 12 13:00

20
LKS Obrowiec – LZS Chrzelice MAJ 19 17:00

UKS Polonia Pogórze–Łącznik – MKS II Gogolin MAJ 19 14:00

Ko
l. Drużyny Data Godz.

21
LKS Strzeleczki – Luks Polonia Pogórze–Łącznik MAJ 26 17:00

MKS Ii Gogolin – LZS Chrzelice MAJ 26 17:00

22
LZS Chrzelice – LKS Strzeleczki CZE 02 17:00

Luks Polonia Pogórze–Łącznik – LZS Łowkowice CZE 02 17:00

2 Liga Juniorów Grupa II

8 LZS Ligota Bialska Radostynia PAUZUJE

9 LZS Racławiczki – LZS Ligota Bialska Radostynia KWI 14 11:00

10 LZS Ligota Bialska Radostynia – ŁDMJ LKS Victoria Żyrowa KWI 28 11:00

11 KS Fortuna Głogówek – LZS Ligota Bialska Radostynia MAJ 05 11:00

12 LZS Ligota Bialska Radostynia – ŁDMJ LKS Rolnik Biedrzychowice MAJ 12 11:00

13 LZS Ligota Bialska Radostynia – ŁDMJ LZS Walce–Kromołów MAJ 19 11:00

14 LZS Kotlarnia– Goszyce – LZS Ligota Bialska Radostynia MAJ 26 11:00

2 Liga Juniorów Młodszych Grupa IV

11 Luks Polonia Pogórze–Łącznik – Łdmjm KS Metalowiec Łambinowice MAR 31 11:00

Kolejka 12 –Pauza

13 Luks Polonia Pogórze–Łącznik – LZS Łąka Prudnicka KWI 14 11:00

14 Luks Polonia Pogórze–Łącznik – GZ LZS Grodków KWI 28 11:00

15 LZS Ścinawa Nyska–Korfantów – Luks Polonia Pogórze–Łącznik MAJ 05 11:00

16 ŁDMJM KS Metalowiec Łambinowice – Luks Polonia Pogórze–Łącznik MAJ 12 11:00

Kolejka 17 – Pauza

18 Lzs Łąka Prudnicka – Luks Polonia Pogórze–Łącznik MAJ 26 11:00

19 Gz Lzs Grodków – Luks Polonia Pogórze–Łącznik CZE 02 11:00

20 Luks Polonia Pogórze–Łącznik – LZS Ścinawa Nyska–Korfantów CZE 09 11:00

2 Liga Trampkarzy Grupa 3

8 GZ LZS Grodków – Luks Polonia Pogórze–Łącznik KWI 06 11:00

Kolejka 9 – pauza

10 ŁDMT KS Sparta Paczków – Luks Polonia Pogórze–Łącznik KWI 27 11:00

11 Luks Polonia Pogórze–Łącznik – LKS Skalnik Gracze MAJ 04 11:00

12 LZS Rudziczka – Luks Polonia Pogórze–Łącznik MAJ 11 11:00

13 Luks Polonia Pogórze–Łącznik – LKS Atom Grądy–Goświnowice MAJ 18 11:00
14 LZS Ścinawa Nyska–Korfantów – Luks Polonia Pogórze–Łącznik MAJ 25 11:00

Rata w wysokości 164,09 zł za 5.000,00 zł kredytu gotówkowego spłacanego w 36 
malejących ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem stałym w wyso-
kości 5,95% i prowizją za jego udzielenie 1,50%. RRSO wynosi 7,22%. Na całkowity 
koszt kredytu w wysokości 534,23 zł składa się: prowizja za udzielenie kredytu w wy-
sokości 75,00 zł, suma odsetek za cały okres kredytowania w wysokości 459,23 zł. 
Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kre-
dytobiorcę wynosi 5.534,23 zł. Informacja wg stanu na dzień 28.02.2019 r. Szczegó-
ły oferty oraz taryfa opłat i prowizji dostępne są w siedzibie Banku.

kredyt gotówkowy

•  niskie oprocentowanie 5,95 %
•  prowizja za przyznanie kredytu - tylko 1,5 %
•  kwota kredytu - od 1000 zł do 20000 zł
•  okres kredytowania - do 36 miesięcy
•  dowolny cel kredytowania
 oferta ważna do dnia 31.12.2019 r.

PROMOCJA
oprocentowanie tylko 5,95%
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Przekaż swojego podatku Bialskiej Orkiestrze Dętej

cel szczegółowy: Bialska Orkiestra Dęta  adres: 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35
KRS 0000253735

Cześć,
nazywam się Sandra i od 8 roku życia choruję 

Proszę Cię o przekazanie 1% na moje subkonto.
 Przekazując 1% podatku lub darowiznę 
Fundacji Avalon z dopiskiem Rudolf, 9154 
pomagacie mi Państwo w codziennym funk-
cjonowaniu oraz w walce z chorobą.

KRS: 0000270809 / cel: Rudolf, 9154
nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 9642 6001
tytuł: Rudolf, 9154
SMS na nr: 75 165 o treści POMOC 9154
koszt SMSa to 5zł. netto (6,15 zł. brutto)

przekaż 1% podatku 

dla Michałka Zoń
w formularzu PIT wpisz numer 

KRS 0000037904
jako cel podaj: 26280 Zoń Michał
zaznacz też pole wyrażam zgodę 

darowizny można kierować na konto Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01–685 Warszawa

Alior Bank S.A. nr konta 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
z dopiskiem: 26280 Zoń Michał

– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

STRAŻACKIE

Podczas akcji w Radostyni strażacy musieli 
rozebrać część dachu

W Radostyni strażacy musieli poradzić 
sobie z pożarem na dachu budynku

Z pożarem w Ligocie Bialskiej walczyli nie tylko 
miejscowi strażacy, ale także siły z Prudnika, Białej

Do pożaru w Ligocie Bialskiej doszło 
wczesnym wieczorem

Akcja gaszenia sadzy kominowej w Ligocie 
Bialskiej trwała niespełna trzy godziny

21 lutego (czwartek), około 
18:00, siły strażackie z Pru-
dnika, Białej i Ligoty rozpo-

częły walkę z pożarem przewodu 
kominowego w budynku mieszkal-
nym w Ligocie Bialskiej. Akcja trwała 
prawie trzy godziny, a straty wyce-
niono wstępnie na 5 tys. zł.

5 marca (we wtorek), tuż po 12:30, 
strażacy z Prudnika, Białej i Li-
goty Bialskiej brali udział w akcji 

związanej z pożarem budynku jed-
norodzinnego w Radostyni. Palił się 
dach w okolicach komina, a miesz-
kańcy rozpoczęli jego gaszenie jesz-
cze zanim zjawili się strażacy. Ele-
mentem działań było rozebranie 
części dachu – wtedy udało się cał-
kowicie ugasić pożar. 

W czwartek, 7 marca, bialscy 
strażacy (oraz ciężki zastęp 
z PSP Prudnik) dwukrotnie 

wyjeżdżali do pożaru suchej trawy.

Noc z niedzieli na poniedzia-
łek (10–11 marca) obfitowała 
w interwencje strażaków z te-

renu całego powiatu prudnickiego – 
było to związane z silnym wiatrem, 
osiągającym w porywach prędkość 
90 km/h. Bialska OSP wyruszyła 

z jednostki po godzinie 23:00, a wró-
ciła około 6:00. Interwencje realizo-
wane przez te siedem godzin zwią-
zane były głównie z powalonymi na 
drogę drzewami; oprócz tego, w Ol-
brachcicach strażacy zajęli się da-
chem budynku mieszkalnego, ode-
rwanym w skutek wichury. 

Według statystyk, które w po-
niedziałek (11 marca) po-
dał oficer prasowy KP PSP 

w Prudniku mł. bryg. Piotr Sobek 
(na antenie TV Pogranicza): na te-
renie całego powiatu zanotowano 
70 zdarzeń, co stanowi prawie 15% 
wszystkich wyjazdów straży pożar-
nych w zeszłym roku (470). Jeśli cho-
dzi o liczbę interwencji – przodo-
wała gmina Głogówek (28 zdarzeń), 
za nią Biała (20), Prudnik (19), a na 
końcu Lubrza (2). Główne powody 
interwencji to pozrywane dachy 
(zarówno budynków mieszkalnych, 
jak i gospodarczych) oraz powalone 
drzewa, tarasujące przejazd, czasem 
uszkadzające pojazdy zaparkowane 
koło nich.

 Informacje oraz zdjęcia pocho-
dzą z zasobów Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Białej.

BS
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podarunkowe (na zabiegi kosmetyczne, 
wymianę opon z  zimowych na letnie, 
do pizzerii, na zajęcia fitness i  nordic 
walking), powerbanki i  wiele innych 
atrakcyjnych prezentów.
 Na zakończenie organizatorzy otrzymali 
gromkie brawa na stojąco z okrzykiem 
„dziękujemy, dziękujemy...” oraz z  de-
klaracją i  chęcią udziału w  kolejnym 
takim rajdzie. Wspólne pasje łączą ludzi 
i pokonują wszelkie granice. Grupa daje 
siłę i  motywację do przezwyciężania 
osobistych granic o  różnym podłożu. 
Wspólne, aktywne spędzanie wolnego 
czasu daje radość, satysfakcję i  wiele 
korzyści zdrowotnych. Dlatego ruszajmy 
się i nie bójmy pokonywać granic.

 Organizatorzy dziękują sponsorom 
– a było ich wielu:
Jan Malek Firma Transportowa, ROL-
-POL Biała Roman Wojciechowski, Bank 
Spółdzielczy w  Białej, Forever Living 
Products Poland, Hotel CHROBRY 
w Pokrzywnej, NESSI SPORTSWEAR 
producent odzieży sportowej, Foto-Vi-
deo Piotr & Paweł Głombica, Sebastian 
Skawiński, „Aloes, ruch, zdrowie i uroda” 
Marzena Spychała, Anna Pohl, Pizzeria 
„Quatro”, Apteka św. Kamila Róża 
Lemko, Sklep Rowerowy Paweł Rygiel, 
Salon Kosmetyczny ALEKSANDRA 
Aleksandra Grzywa, Adamed, Polfarma, 
CKZiU w Nysie, Urząd Miejski w Białej, 
Kwiaciarnia Teresa Bąk, Firma „Larysz” 
Gabriela Larysz, Warsztat samochodowy 
ROCAS Artur & Leszek Bezak, Salon 
Kosmetyczny OLIWIA Oliwia Olszynka, 
Cukiernia KARMELEK Adriana i Mirosław 
Seńków, Urząd Miejski w Lubinie, Urząd 
Miejski w  Głuchołazach, Kwiaciarnia 
RÓŻA Ewa Mazur, Cukiernia Handzik, 
D3 Development, AGA Gabinet Masażu 
i Kosmetyki Specjalistycznej Katarzyna 
Wrona, DOTI producent słodyczy, 
REVITACELL producent biodermoko-
smetyków, LOTTO totalizator sportowy, 
WELLBEING Agnieszka Czerkawska, 
AAS Partnerzy Sławomir Smoter biuro 
ubezpieczeń, Stanisława Kwiatkowska 
Sklep Spożywczy, Zakład Stolarski 
Wojciech Dąbrowa.

Bartosz Sadliński

Zaprawa przed sezonem – „Rajd bez granic”

 W czasie 
rajdu niejedna 

osoba pokonała 
swoje granice mentalne, 
f iz yczne,  osob is te , 
a także granicę...
polsko-czeską.

Rajd nordic walking na Kopę Bi-
skupią odbył się po raz pierw-
szy, a częścią jego nazwy były 

słowa „bez granic” – nic dziwnego: 
uczestnicy (a było ich ponad stu) 
przyjechali z  różnych stron Pol-
ski m.in. z Opola, Nysy, Wrocławia, 
Częstochowy, Krakowa, Katowic, 
Kielc, a nawet z Lęborka (wojewódz-
two pomorskie) czy Żukowa (wo-
jewództwo zachodniopomorskie).

 Impreza odbyła się w niedzielę, 24 
lutego – kijkarze wystartowali z Pokrzyw-
nej (tam również była meta), o godzinie 
10:00. Dla uczestników przygotowane 
zostały dwie trasy – jedna o  długości 
15 km (żółtym szlakiem), druga (dłuższa) 
mająca 25 km (szlakiem czerwonym, 
z  uwzględnieniem także Srebrnej 
Kopy). Ruch miał w  tym przypadku 
charakter rekreacyjno-integracyjny, 
nie był sportową rywalizacją – każdy 
ostatecznie zasłużył na pamiątkowy 
upominek oraz kawowo-słodyczowy 
poczęstunek. Spotkanie kończące rajd 
odbyło się w hotelu Chrobry, u podnóża 
Kopy Biskupiej.
 Organizatorami imprezy byli Marzena 
i Lesław Spychałowie z Białej oraz Ewa 
Skawińska z Wrocławia. Rajd poprzedziło 
zwiedzanie zamku w  Mosznej – tam 
kijkarze wybrali się w  przeddzień: 
w sobotę, 23 lutego.
 W rozmowie z „Panoramą Bialską” 
Marzena Spychała opowiada o wraże-
niach z rajdu:
 Wyruszyliśmy po wspólnej rozgrzewce, 
krótkim przygotowaniu organizmu 
do wysiłku. Trasy były zróżnicowane, 
szczególnie pod względem trudności. 
Ta grupa uczestników, która szła szlakiem 
czerwonym, musiała zmierzyć się z wie-
loma mocnymi podejściami i zejściami. 
Na żółtym szlaku podejść było mniej 
i  przedstawiały się łagodniej. Celowo 
dobór tras był taki, a  nie inny – aby 
każdy z  uczestników mógł dopasować 
trasę do swoich możliwości.
 Obie grupy spotkały się na szczycie 
Kopy Biskupiej, dzieląc się wrażeniami. 
W czasie rajdu niejedna osoba pokonała 
swoje granice mentalne, fizyczne, oso-
biste, a  także granicę... polsko-czeską. 
Rajdowicze po drodze wspierali się, 
rozmawiali, wymieniali doświadczeniem, 
podziwiali piękne widoki, integrowali. 
Na mecie, w  hotelu Chrobry, czekał 
na wszystkich obiad (do wyboru: mięsny 
albo wegetariański), kawa, herbata 
i ciasto od sponsorów. Każdy też – oprócz 
zasłużonego medalu – otrzymał pakiet 
upominków od sponsorów. Można było 
– między innymi – wylosować weekend 
dla dwóch osób w hotelu Chrobry, bony 

Droga wiodła przez przerzedzony ostatnimi czasy las

Ruch nie tylko na świeżym powietrzu, ale i w górskich sceneriach

Szczyt Kopy Biskupiej zdobyty

Rajd miał wiele płaszczyzn - także integracyjną

W pełni zasłużona przerwaW hotelu CHROBRY, na koniec rajdu, kijkarze otrzymali pamiątkowe upominki
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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 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

SZYBKO  TANIO  SOLIDNIE

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Głogówek ul. 3 Maja 2D, tel. 602 122 458, 77 437 41 17 

KONKURENCYJNE CENY
NOWYCH ELEKTRONARZĘDZI

MOŻLIWY ODBIÓR SPRZĘTU DO NAPRAWY 
NA TERENIE PRUDNIKA I OKOLIC

SPRZEDAM  DZIAŁKĘ budowlaną (nieruchomość) o pow. 
19 arów przy ul. Wodnej 11. Cena do uzgodnienia. tel. 791 412 883



PANORAMA BIALSKA • MARZEC • 201912

SamoobronaWandalizm

Szkolenie poprowadziła para policjantów - z Prudnika i Białej

Szkolenie zawierało teorię i praktykę

Szkody związane z żywiołem zagrażały estetyce i bezpieczeństwu

Wiatrołomy - częsty problem drogowy (tym razem do kwadratu) Wskutek wichury pomnik na bialskim rynku stracił głowęUcierpiały liczne dachy budynków w Białej i okolicy

Oderwana tablica wjazdowa do miejscowości Złamany krzyż w Wasiłowicach

Na skutek bardzo silnego wiatru w nocy 
z niedzieli (10.03) na poniedziałek w Bialej 
(i nie tylko) odnotowano szereg zniszczeń 

i uszkodzeń – złamane drzewa, przewrócone 
znaki drogowe, dziury w dachach, zerwane linie 
energetyczne. W wyniku wichury uszkodzony 
został także barokowy pomnik Matki Boskiej Nie-
pokalanego Poczęcia – z figury odpadła głowa.

Wiatr narobił szkód

„Ofiarą” wandali padła wieża wodna z 1606 r. znajdująca się 
przy ul. Wodnej w Białej. Na ścianie budynku pojawiły się 
rysunki i napisy namalowane czarnym sprejem.

dr
Samoobrona, czyli ogół dzia-

łań mających na celu obronę 
przed fizycznym atakiem na-

pastnika – to temat szkolenia prze-
prowadzonego w OPS w Białej pod 
koniec lutego. Ze szkolenia skorzy-
stały głównie pracownice ośrodka 
oraz pedagodzy szkolni.

 Przeprowadzenia kursu podjął się 
aspirant Krzysztof Babisz z Komendy 
Powiatowej Policji w Prudniku we współ-
pracy z Katarzyną Gaworek, st. sierżantem 
z Posterunku Policji w Białej.
 Uczestniczkom przekazano wiedzę 
w zakresie: jak unikać zagrożenia, jak 
zachować się w sytuacjach podwyższonego 
ryzyka, nie dopuścić do siebie paniki 
lub – jeżeli na to już za późno – jak 
skutecznie działać pod wpływem stresu.
 Po części teoretycznej przyszedł czas 
na rozgrzewkę oraz praktykę: ćwiczenia 
w parach. DR


