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ŻYCIE BEZ UŻYWEK – ŻYJEMY BEZPIECZNIE
HAPPENING NA BIALSKIM RYNKU

PODZIĘKOWANIE

 

We wtorek 22 czerwca na bialskim rynku miał miejsce happening pod hasłem „Życie bez używek – 
żyjemy bezpiecznie”. Celem jego zorganizowania było pogłębianie świadomości opinii publicznej na 
temat globalnych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych używek.
 Pomysłodawcą przedsięwzięcia był bialski Ośrodek Pomocy Społecznej, który we współpracy 
z GCK w Białej, Bankiem Żywności w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową w Białej, Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Prudniku, Zespołem Szkół Medycznych im. Janusza Korcza-
ka, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Głuchołazach, 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Opolu, firmą Ustronianka, AP Biała, Policją Prudnik 
i OSP KSRG Biała zorganizował ww. imprezę.
 W trakcie imprezy młodzież z ZSP w Białej wykonała przemarsz w geście obrony zdrowego 
stylu życia bez używek. Na scenie program artystyczny wykonali wychowankowie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Głuchołazach, uczniowie ZSP w Białej, ZSP w Łączniku, Zespołu Szkół Medycznych im. 
J. Korczaka w Prudniku.
 Jedną z atrakcji happeningu był pokaz działań wyszkolonego psa policyjnego, oprócz tego 
odbył się pokaz symulatora dachowania samochodu osobowego oraz impresje plastyczne – do 
dyspozycji uczestników był samochód, który pod koniec imprezy pokryty był już w całości kolorowy-
mi malunkami.. Dzieci mogły bawić się z Klaunem, a wszyscy chętni mogli nauczyć się lub utrwalić 
zasady udzielania pierwszej pomocy przy stoisku OSP KSRG Biała. Również Policja Prudnik miała 

Akademia Piłkarska Biała składa serdeczne podziękowania 
prezesowi firmy Ustronianka Sp. z o.o., Panu Michałowi 

Bożkowi oraz Burmistrzowi Białej, Panu Edwardowi Plicko za 
wsparcie i objęcie patronatem turnieju piłkarskiego Biała CUP 

2021, który odbył się 12-13.06.2021 r. na stadionie w Białej.

swoje stoisko z zabawami i konkursami dla dzieci. Na głodnych czekały 
słodkie gofry i kawa, rozdawano także jogurty, słodycze itp.. Upał doskwi-
erał niemiłosiernie, ale impreza z pewnością należała do udanych.
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 Nadeszły wakacje, a co za tym idzie GCK w Białej jak co roku przygot-
owało ofertę zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieży w tym czasie. Plakat ze szcze-
gółami prezentujemy na ostatniej stronie tego wydania gazety.
 Wśród zaplanowanych atrakcji nie mogło zabraknąć wyjazdu do ENER-
GYLANDII. Wiedząc, że wycieczka ta cieszy się największym zainteresowaniem, 
GCK przygotowało w tym roku dwa takie wyjazdy – limity wolnych miejsc wy-
czerpały się jeszcze przed wydaniem gazety. Oprócz wesołego miasteczka, można 
będzie wybrać się z nami także do Aquaparku we Wrocławiu oraz do Centrum Roz-
rywki BSK w Ozimku na kręgle i do parku trampolin. W ofercie znalazła się także 
piesza wycieczka skierowana nie tylko do dzieci i młodzieży, ale i dorosłych, dzięki 
której chętni poznają ciekawostki i historię zabytków Białej (więcej informacji na 
plakacie). W czasie wakacji będzie można także za darmo wybrać się do Czech – w 
ramach unijnego projektu organizowany jest rodzinny wyjazd do Mesta Albrech-
tice na gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci (5-7 lat)  wraz z opiekunem.
 Kto nie ma ochoty na wyjazdy, może wybrać coś dla siebie spośród zajęć 
stacjonarnych – w świetlicach na wsiach prowadzone będą warsztaty plastyczne i 
cyrkowe, odbędzie się laserowy paintball oraz kino dla dzieci.
 W siedzibie GCK w Białej zaplanowano warsztaty teatralne oraz mażoret-
kowe (dwa razy) z noclegiem.
 Będzie także coś dla amatorów sportowych zmagań: tradycyjnie już 
turnieje piątek piłkarskich oraz tenisa stołowego, pod koniec lipca odbędzie się 
wielobój sportowo-rekreacyjny dla dzieci na stadionie w Białej, a kto lubi poszaleć 
w wodzie będzie miał okazję 3 i 4 lipca na basenie miejskim sprawdzić się na dmu-
chanym torze przeszkód.
 W tegorocznej rozpisce zajęć GCK oferuje nowość: Wesołe wakacje w 
GCK”, czyli dwa tygodniowe „turnusy”, podczas których odbędą się zabawy, gry, 
zajęcia rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci, zapewniony zostanie także poczęstunek. 
Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy na te zajęcia.
 W czasie wakacji do użytku zostanie oddana muszla koncertowa w parku 
miejskim oraz dostępna do zwiedzania będzie Wieża Prudnicka.
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 29 maja młodzież i najmłodsi z Kolnowic, Miłowic oraz Laskowca 
przedstawili swoim kochanym mamom kilka piosenek oraz wiersze z okazji 
obchodów Dnia Matki. Poluzowanie obostrzeń związanych z COVID 19 po-
zwoliło zorganizować przedstawienie na świeżym powietrzu, gdyż pogoda była 
sprzyjająca. Ponad 30 dzieci przed imprezą ćwiczyło repertuar pod okiem soł-
tysa, Damiana Tarnowskiego. Po przedstawieniu mamy zostały obdarowane 
przez swoje pociechy różami, których wystarczyło jeszcze do postawienia przed 
obrazem Matki Bożej w parafialnym kościele. Rodzice świętowali ten dzień przy 
kawie i ciastku, natomiast młodzież oraz młodsze dzieci zajadały się lodami i 
pizzą. Zachwytom ze strony mam nie było końca, gdyż do momentu rozpoczęcia 
imprezy żadna z nich nie wiedziała nic o tym pomyśle. Dzieci również były zad-
owolone z takiej idei świętowania Dnia Matki. Poczęstunek i podarunki zostały 
sfinansowane przez Gminne Centrum Kultury w Białej, natomiast pozostałe 
prace i przygotowania przez sołectwo Kolnowice. 
 Ze swojej strony dziękuję GCK w Białej oraz osobom wspomagającym. 
Bardzo serdecznie dziękuję także wszystkim mamom za obecność, a największe 
podziękowania ślę do naszych dzieciaków za trud, zaangażowanie oraz poświęcony 
czas w tak szczytnym celu. Jestem z Was bardzo dumny. - Damian Tarnowski. 

Akcja Lato 2021 z Gminnym Centrum Kultury w Białej

ŚWIĘTO MAM W KOLNOWICACH
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 9 czerwca w Kinie Diana w Prudniku odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród w konkursach skierowanych do rolników oraz ich dzieci. 

 

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” to już 
jedenasta odsłona konkursu, który skierowany jest do najmłodszych miesz-
kańców terenów wiejskich.
 Hasło tej edycji konkursu nawiązuje do  30-letniej działalności pre-
wencyjnej KRUS i  związane jest z  jubileuszem, który  Kasa obchodzi w  tym 
roku. Ponieważ oferta edukacyjna KRUS od początku działania instytucji kie-
rowana jest również do najmłodszych mieszkańców wsi, organizacja konkursu 
rokrocznie pozwala sprawdzić ich wiedzę o  bezpieczeństwie pracy i  zagroże-
niach wypadkowych w  gospodarstwach rolnych. Celem działania kierowane-

go do  uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych 
zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa 
rolnego. Zadanie konkursowe polegało na  wykonaniu dwuwymiarowej pracy 
plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobie-
gania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom 
zawodowym. W konkursie w kategorii klas 4-8 z naszej gminy wyróżnienia 
otrzymały Laura Gruchmann z ZSP w Łączniku oraz Anna Gorek z ZSP w 
Białej. Gratulujemy!
 Dyplomy za uczestnictwo w konkursie dla pozostałych uczniów  ode-
brali dyrektorowie szkół, Magdalena Sobczak (ZSP w Łączniku) oraz Lesław 
Czerniak (ZSP w Białej).
 Fundatorami nagród w konkursie dla dzieci byli: Gospodarstwo Rolne 
Andrzeja Nowaka z Rudziczki, Gospodarstwo Rolne Piotra Wasyliszyn z Szy-
bowic oraz Władysław Podróżny, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Prud-
niku.
 Ponadto, w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na  Rymowankę 
o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym laureatkami z naszej gminy zostały 
wspomniana już wcześniej Anna Gorek oraz Kinga Wilde. Gratulujemy!

 Tego samego dnia odbyło się także wręczenie nagród w konkursie 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który ski-
erowany był do dorosłych. Konkurs ten jest 
jednym z wielu działań prewencyjnych prow-
adzonych przez Kasę na  rzecz zmniejszenia 
liczby wypadków i chorób zawodowych rol-
ników. Jego celem jest promocja zasad ochro-
ny zdrowia i  życia w  gospodarstwie rolnym 
oraz rozpowszechnianie informacji dotyczą-
cych zapobiegania wypadkom przy pracy rol-
niczej i  rolniczym chorobom zawodowym. 
Udział w konkursie mogą brać zarówno duże, 
jak i  małe gospodarstwa rolne. Warunki-
em jest, by  przynajmniej jeden z  właścicie-
li podlegał ubezpieczeniu społecznemu 
w KRUS.
 Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają 
okazję do  zaprezentowania swoich warsz-

tatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także podda-
nia gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który prze-
prowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzają one, czy zasady 
ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy 
wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.
Laureatem z naszej gminy w tym konkursie są państwo Wioletta i Robert Kau-
czorowie z Białej, natomiast wyróżnienie otrzymało gospodarstwo rolne pana 
Waldemara Wycisk z Solca.

Gratulujemy zwycięzcom!
 
 Fundatorem nagród w konkursie była firma Strzoda Maszyny Rolnicze.
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Nagrodzeni w konkursach organizowanych przez KRUS

Wyróżnienie dla Anny Gorek

Wyróżnienie dla Laury Gruchmann

Gratulacje odbierają państwo Kauczor z Białej
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KĄCIK HISTORYCZNY
HISTORIA BIAŁEJ

 Zapraszamy do lektury kolejnej części książki Johannesa 
Chrząszcza „Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien„ w tłumaczeniu 
Waldemara Hamerli.

 Wrzawa wybuchła w 1769 roku, kiedy miasto zauważyło, że 
chrześcijanie i Żydzi wynosili piwo z zamkowego browaru, a tym samym 
rezygnowali z piwa miejskiego. Rozpoczęto tłuc ich dzbany z piwem, 
a piwo zabierano. Hrabia ustąpił i wydał zakaz sprzedaży piwa na 
wynos, na zamku można było je jedynie spożywać. Po śmierci hrabiego 
Matuschki zakaz przestał obowiązywać. Tym razem władze miejskie 
wydały taki zakaz, z którego zwolnieni byli Żydzi, którzy posiadali 
ogromne przywileje. Hrabina Josepha Matuschka skierowała do króla 
prośbę o zezwolenie na prowadzenie dwóch szynków. Król wyraził 
na to zgodę, co zmusiło mieszkańców do warzenia lepszego piwa. To 
właśnie spory o piwo trwały od dłuższego czasu, ale nie były jedynymi 
sporami z rządzącymi. Uciśnieni mieszkańcy wypowiedzieli swoje służby 
(Roboten) u rządzących. Władza zdecydowała na korzyść rządzących i 
zagroziła gminom, że zostaną zmuszone do pracy poprzez egzekucje 
wojskowe. Stało się to w 1753 roku. Niezadowolenie mieszkańców wobec 
rządzących jednak nie ustało. Było to widoczne szczególnie w latach 
1782 i 1788. Parafię bialską objął 14.III.1755 roku ksiądz Anton Jaschik. 
Był człowiekiem burzliwej natury. Zaraz po objęciu stanowiska wdał się 
w spory z hrabią Matuschkiem dotyczące zatrudnienia kapelana, oraz z 
magistratem (Haderstrohem, Scholzem, Geyerem i Weissem).W 1773 
roku, magistrat skierował do Wikariusza Apostolskiego skargę, w której 
czytamy: „ 1. Ksiądz odprawia msze bardzo niepunktualnie. 2. Zabronił 
kobietom z zamku i magistratu udziału w procesji razem z mężami. 
3.Na kazaniach twierdzi, że urzędnicy nie rozumieją swojej pracy, a 
mieszkańcy celów procesji. Wiedzą tylko jak pić kawę, piec ciasto i ładnie 
się ubierać. 4. Mimo, że wybudowaliśmy nowe chlewy i drogi wyjazdowe, 
ksiądz nadal wywozi obornik przez podwórze kościelne.5. Nakłada 
wysokie podatki. 6.Zaniedbuje szkołę.” Największym przeciwnikiem 
księdza był burmistrz policji i jednocześnie organista Scholz. Hrabiowski 
urząd gospodarczy również wykazywał wielkie niezadowolenie z księdza. 
Pokrzywdzony starał się bronić. W piśmie do Wikariusza Apostolskiego 
z dnia 11.IX.1773 roku czytamy: 
 „(...) Oskarżenia bardzo ugodziły mój honor. Przy budowie 
ołtarza latem, miałem wiele problemów z niesumiennymi artystami. 
Dzięki Bogu dzieło w części Najświętszej Marii Panny zostało szczęśliwie 
zakończone. Dlatego też w dzień Drogi Krzyżowej idę na pielgrzymkę 
na Górę Świętej Anny.” Na polecenie Wikariusza Apostolskiego, prałat 
z Nysy wysłuchał obie skłócone strony i po rozmowach wprowadził 
względny spokój. Skargi jednak dalej nie ustawały. Ksiądz został przez 
biskupa upomniany i otrzymał polecenie, aby w stosunku do ludzi był 
bardziej ugodowy. Poza tym kazano mu częściej czytać kazania w języku 
niemieckim.
 Hrabina Josepha Matuschka, dziedziczka Białej zmarła w 
1781 roku. Posiadłość przeszła w ręce jej nieletniego wnuka hrabiego 
Josefa Matuschki (1781 – 1812), nad którym opiekę przejął baron 
Sierstorpff. W tym czasie burmistrz Franz Moser zarabiał 130 talarów 
niemieckich, burmistrz policji Franz Scholz 66 talarów, notariusz Franz 
Weiß 80 talarów. W tym samym roku do rady doszedł chirurg Anton 
Jonas. Człowiek bardzo szanowany i lubiany przez mieszkańców Białej. 
Do roku 1796, czyli przez 13 lat członkowie magistratu pozostali bez 
zmian. W dziele Zimmermanna z roku 1784 czytamy: „Wielka ilość 
Żydów zabiera chrześcijańskim handlowcom ich zarobki. Posiadają 
5 jarmarków, 1 aptekę, 6 piekarzy, 3 browary piwne, 1 introligatora, 3 
bednarzy, 1 farbiarza, 8 rzeźników, 1 szklarza, 2 złotników, 7 kuśnierzy, 
9 murarzy, 2 młynarzy, 1 piernikarza, 1 mechanika rowerowego, 5 
rymarzy, 2 siodlarzy, 9 kowali, 16 krawców, 1 kominiarza, 3 mydlarzy, 
4 powroźników, 6 stolarzy, 2 garncarzy i 14 tkaczy.” Bardzo wiele kobiet 
wyrabia koronki.
 W roku 1782 mieszkało w mieście 961 chrześcijan i 1061 Żydów. 
4 Pary zawarły związek małżeński. Urodziło się 72 dzieci, a zmarło 47 
osób. Rocznie konsumowano 336 korców pszenicy, 4320 korców żyta, 
144 owsa, 816 słodu, 317 wołów, 300 świń, 309 cieląt i 560 baranów.

Josef Matuschka posiadał:
1. Miasto i zamek w Białej, 961 chrześcijan i 1061 Żydów.

2. Stare Miasto z dwoma folwarkami, z których jeden to Józefów, 1 
szkoła,

18 rolników, 12 ogrodników, 227 mieszkańców. Kościół spalony w 
1690 roku.

3. Szynowice – 1 młyn, 17 rolników, 8 ogrodników i około 120 
mieszkańców.

4. Wasiłowice – 1 folwark, 7 rolników, 13 ogrodników i 140 
mieszkańców.

5. Ligota –1kościół,1folwark,8rolników, 17ogrodników i 161 
mieszkańców 

 6.  Otoki – 1 folwark, 8 rolników, 18 ogrodników i 146 mieszkańców.
 7.   Grabina – 1 folwark, 1 młyn, 28 ogrodników i 171 mieszkańców.

8. Śmicz – 1 folwark, kościół, szkoła, 46 rolników, 20 ogrodników i 516 
mieszkańców.

9.  Prężyna – 1 folwark, kościół, szkoła, 22 rolników i 328 mieszkańców
 Z chwilą, kiedy hrabia Matuschka stał się pełnoletni, rozpoczęła 
się ponownie tzw. „wojna piwna„. 14.II.1788 roku hrabia wystosował 
pismo do miasta: 
 „Mam prawo ustalać w swoich gospodach ceny piwa. Mieszkańcy 
nie są wcale tacy biedni, za jakich uchodzą.„ Rząd przyznał hrabiemu 
rację „...Ma prawo w swoich gospodach sprzedawać piwo, ale nie na 
wynos w dzbanach i butelkach.„ Jednocześnie rząd polecił magistratowi 
warzenie lepszego piwa. 16.VII.1795 roku miasto wydało statut, który 
zmuszał do lepszego wyrobu piwa. Statut ten podpisało 52 browarników, 
ale tylko 32 obywateli było w stanie podpisać się swoim nazwiskiem. 
Świadczy to o bardzo niskim poziomie wykształcenia mieszkańców. 
1.VII.1777 roku, rada żydowska zwróciła się do króla o pozwolenie na 
handel w Nysie bez żadnych ograniczeń w dwóch dniach tygodnia, gdyż 
od 200 lat współpracują z Nysą i zaopatrują rzemieślników w materiały, 
a w Białej nie opłacają żadnych podatków. Skargi przeciw hrabiemu 
Matuschce i Żydom nie miały końca. W roku 1791 Białą strawił pożar, 
brakuje jednak danych, które określałyby wielkość strat. Z księgi kupna 
można wnioskować, że wszystkie domy były drewniane. Murowane 
powstają dopiero w 1793 roku, czyli po pożarze.
 8.XI.1791 roku, miasto zaciągnęło kredyt w kasie kościelnej 
w wysokości 300 talarów, do otwarcia cegielni i odbudowy ratusza. 
26.XII.1791 roku miasto pożyczyło dalsze 300 talarów od kupca 
Zebroniego z Nysy. Po zdobyciu Śląska przez Friedricha Wielkiego, do miast 
wkroczyły oddziały żołnierzy pruskich. Biała otrzymała jeden garnizon. 
Brak jednak bliższych danych na ten temat. Po zakończeniu drugiej 
wojny śląskiej, regiment kirasjerów otrzymał rozkaz zakwaterowania 
w Prudniku i okolicy, gdzie szef regimentu hrabia Geßler miał wybrać 
miejsce kwater. Poza Prudnikiem, gdzie zajął mieszkanie, wybrał jeszcze 
Białą, Głogówek i Głuchołazy. W roku 1746 Biała otrzymała szwadron 
kirasjerów. W czasie wybuchu wojny siedmioletniej regiment wyruszył 
do walk, a po ich zakończeniu powrócił do swoich kwater. W roku 1763 
kompania wróciła również do Białej. Szefowie regimentów bardzo często 
się zmieniali.
 W 1766 roku w kościele parafialnym przysięgę złożyli: Dzinbek i 
Globisch. 
 W 1786 odbył się obok Białej przegląd wojskowy. W 1778 roku 
regiment przeniósł się do Ząbkowic Śląskich. W księdze chrztu z 1796 
roku pojawia się nazwisko chirurga Karla Kynasta. To on był następcą 
Jonasa. W roku 1801 znajdujemy nazwisko aptekarza Franza Wintera. Po 
śmierci księdza Jaschika, miejsce jego zajął 17.I.1798 ksiądz Miklis, który 
zastał parafię w wielkim nieładzie.

Wojny, ordynacje i nowsze czasy
 Po śmierci burmistrza Franza Mosera, 29.III.1797 roku zaczął 
ubiegać się o stanowisko notariusz miejski z Ujazdu, Stanowisko otrzymal 
Bonifatius Schmidt. Prawie w tym samym czasie, bo 17.I.1798 roku, 
stanowisko księdza objął Nikolaus Miklis. Hrabia Matuschka domagał 
się pełnych praw sądowych nad Żydami. Między nim, a urzędem 
skarbowym doszło nawet do procesu sądowego.
 26.IV.1802 roku, magistrat ( Schmidt, Geyer i Glasneck ) zgłosił 
hrabiemu o śmierci burmistrza policji Scholza, który był jednocześnie 
organistą. Następcą został burmistrz policji Borck. Podskarbi miejski 
Jeremias Geyer był człowiekiem o wspaniałej pamięci. Kiedy pożar 
zniszczył wiele dokumentów, potrafił je odtworzyć z pamięci. Urząd 
podskarbiego piastował 42 lata, a jednocześnie prowadził cegielnię. 
W kwietniu 1803 roku zrezygnował ze swojego stanowiska ze względu 
na podeszły wiek. Wkrótce doszło do sprzeczek między burmistrzem 
Schmidtem, a burmistrzem policji Borckem, który oskarżał burmistrza, 
że podatki od sprzedaży piwa, owoców i jarzyn bierze dla siebie. 
 16.I.1803 roku rząd ustalił dla magistratu w Białej pewne 
regulaminy. Najważniejsze z nich to: „Burmistrz i członkowie rady 
muszą w każdy wtorek i piątek od godz. 8.oo do 12.oo  zwoływać sesję, 
żeby mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia swoich problemów. 
Urzędnik sprawiedliwości (wójt) będzie prowadził rozprawy, ale pod 
nadzorem magistratu. Musi być założona księga protokółów. Każdego 
miesiąca należy rozliczyć kasę. Burmistrz ma nadzór nad życiem w mieście 
oraz nad budynkami i mostami. Tym samym stał się najważniejszą osobą 
w całej administracji.” 
 Było w zwyczaju, że z produkcji piwa część oddawano 
burmistrzowi do próbowania. Co kiedyś było dobrowolne, burmistrz 
traktował to teraz jako swoje prawo. Burmistrz Schmidt też domagał się 
swojego deputatu. Doszło nawet do rozprawy sądowej, którą burmistrz 
przegrał. 5.II.1810 roku zrezygnował ze swojej „beczki piwa”. 
 Dzięki ordynacji uchwalonej przez króla Friedricha Wilhelma 
III, podczas wojny napoleońskiej 19.XI.1808 r. zmieniła się też ordynacja 
miejska pruskiej monarchii. W ten sposób miasta uwolniły się  spod 
jarzma swoich władców. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sami 
wybierali członków rady miejskiej jako przedstawicieli gminy. Wybierali 
burmistrza i magistrat. W Białej było 15 radnych. Wszystkie wydatki oraz 
zarządzanie miastem powierzono radnym. Magistrat był wykonawcą 
podjętych decyzji. Urząd oraz burmistrz posiadali prawa policji. 
Porządek publiczny przekazano sądowi miejskiemu. 5.IV.1809 r. zostali 
wybrani radni Białej. Wyborom przewodniczył Peisker, protokolantem 
był Winter. Burmistrzem ponownie wybrany został Schmidt na 6 lat, 
który dalej miał prowadzić administrację porządku publicznego. Z chwilą 
przekazania mu  tego urzędu otrzymywał 310 talarów wypłaty. Rząd 
zatwierdził ten wybór 20.V.1809 roku. Zgodnie z zarządzeniem rządu z 
dnia 9.I.1810 roku wprowadzony został w Białej sąd miejski. Pierwszym 
sędzią został Posca. Wszystkie sprawy cywilne i karne przekazane zostały 
sądowi miejskiemu. 
 Sprzeczki, które burmistrz Schmidt miał z radnymi, doprowadziły 
do przejęcia jego obowiązków przez Niewrziwego, a następnie Wintera. 
20.V.1811 r. odbyły się następne wybory. Z poprzedniej rady 1/3 się 
wycofała. Już w 1811 roku burmistrzem był Glatschke. Rząd pruski 
po przegranej bitwie z Napoleonem w 1806 r. wydał bardzo korzystne 
ustawy.
 Pozwalały zwrócić się obywatelowi o szlacheckie dobra. Został 
zniesiony obowiązek przymusowej pracy. Mieszczanie triumfowali z 
powodu nowej ordynacji miejskiej, rolnicy z powodu wolności osobistej. 
Dzięki ustawie z dnia 11.III.1812 r. Żydzi zostali uznani wolnymi 
obywatelami. Natychmiast liczba Żydów w Białej zaczęła się zmniejszać. 
Żydzi zaczęli się wyprowadzać i szukać nowej ojczyzny. W 1810 r. liczba 
mieszkańców Białej wynosiła 2401 osób w tym 1233 chrześcijan i 1168 
Żydów. 50 lat później 2111 chrześcijan i 337 żydów. Został również 
wycofany uciążliwy przymus cechowy, a wprowadzono wolne rzemiosło.

cd. w kolejnym wydaniu Panoramy Bialskiej

„Co słychać w projekcie - Ja w przedszkolu miło i efektywnie 
spędzam czas”

 W ramach projektu „Ja w przedszkolu 
miło i efektywnie spędzam czas” bialskie 
przedszkole gościło Burmistrza Białej, 
Edwarda Plicko.  Warto podkreślić, że 
najmłodsi mieszkańcy gminy bardzo chętnie 

w projekcie uczestniczą,  a przy tym zdobywają nowe umiejętności. Pan burmistrz 
wysłuchał przygotowanych przez dzieci piosenek, a następnie podarował im 
koszulki i gadżety związane z tym projektem. Miał też okazję uczestniczyć w 
prezentacji działania projektora, który umożliwia przedszkolakom granie w 
różnorodne gry edukacyjne bezpośrednio na podłodze, dzięki wyświetlanemu 
na niej obrazowi. Widać było, że sam pan burmistrz miał ochotę na taką grę, ale 
dzieci w ferworze zabawy nie dopuszczały do niej nikogo więcej... 

 Kolejnym przedmiotem zakupionym w ramach tego projektu 
pochwaliły się dzieci z   najstarszej grupy. Mowa tu o monitorach, które 
umożliwiają prezentację różnorodnych treści w innowacyjny i nowoczesny 
sposób. To również możliwość interaktywnej zabawy – gdyż bezpośrednio na 
ekranie można wykonywać różne operacje, np. przesuwać obrazki, dopasowywać 
elementy itp.  

 Jak widać udział w projekcie to - oprócz rozwoju - gwarancja dobrej 
zabawy dla naszych przedszkolaków, a dla nauczycieli możliwość prowadzenia 
zajęć w sposób niekonwencjonalny i dający dużą satysfakcję. O kolejnych 
wydarzeniach związanych z tym przedsięwzięciem będziemy informować na 
bieżąco. 
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4. Victoria Cisek 26 33 57-37

5. Śląska reńska Wieś 26 25 49-54
6. Rolnik Głogówek 26 25 41-50

7. Odra Koźle 26 24 51-53
8. LZS Jemielnica 26 24 50-55

9. Cukrownik Baborów 26 24 44-49
10 Polonia Biała 26 23 62-58

11. LZS Twardawa 26 23 43-41
12. Otmęt Krapkowice 26 23 47-57
13. Pogoń II Prudnik 26 21 35-51
14. LZS Pawłowiczki  26 8 24-69

Wyniki do dodatkowej tabeli
Otmęt Krapkowice - Polonia Biała 1-4
Polonia Biała - Otmęt Krapkowice 1-2

LZS Twardawa - Polonia Biała  2-1
Polonia Biała - LZS Twardawa 1-1

Otmęt Krapkowice - LZS Twardawa 4-1
LZS Twardawa - Otmęt Krapkowice 5-0

Tabela dodatkowa
1. LZS Twardawa 5 9-6

2. Otmęt Krapkowice4 7-11
3. Polonia Biała 3 7-6

 Kolejne dwa sezony to huśtawka nastrojów, najpierw awans do klasy A (wyjazd 
do NRD – Seddin,), a za rok kolejny spadek. W tym trudnym okresie prowadzenie drużyny 
seniorów podejmuje się ponownie Ginter Kusber. To właśnie dzięki jego doświadczeniu, 
zaangażowaniu i determinacji nasza drużyna ponownie awansuję do klasy A.

W tabeli klasy B, sezon 1988/89 Polonia Biała zajmuje 1 miejsce (22 35 50-24).

 W roku 1990 juniorzy zdecydowanie wygrywają swoją grupę w klasę A, a do 
drużyny seniorów powracają z KKS Kluczbork, D. Czerski i G. Schneider oraz pozyskano 
kilku zawodników z Pogoni Prudnik, trenerem zostaje Janusz Iwanecki. Tak zmontowane 
zespół zdecydowanie wygrywa rywalizację w swojej grupie i awansuje do klasy okręgowej 
– jest to trzeci w historii klubu awans do tej klasy. Sukces ten zbiegł się z jubileuszem 45 
lecia istnienia klubu. W imprezach jubileuszowych ( 29 – 30 czerwca 1991r) uczestniczyli 
piłkarze GKS Rozbark Bytom, oraz zorganizowano wyścig kolarski o Puchar Franciszka 
Sumińskiego,

Tabela klasy A, sezon 1990/91 – grupa II

1. Polonia Biała 22 39 68-16
2. Metal Grodków 22 30 43-18
3. LZS Frączków 22 28 42-36

4. Unia Głuchołazy 22 27 46-31
5. Inter Pregro Chróścina 22 25 39-32

6. LZS Goświnowice 22 21 29-26
7. LZS Wawelno 22 21 32-39

8. Handlowiec Domaszkowice 22 20 37-52
9. Metalowiec Łambinowice 22 18 33-40

10 Orzeł Olszanka 22 16 23-39
11. LZS Kałków 22 15 43-50

12. Sudety Moszczanka 22 4 24-75

 Awans do klasy okręgowej spowodował bardzo duże zainteresowanie naszym 
zespołem. Na spotkaniach w Białej zjawiało się zawsze blisko 500 widzów, a na wyjazdach 
kibice z Białej stanowili większość. Zawodnicy odwzajemnili się bardzo dobrą grą i w 
sezonie tym zajęli trzecie miejsce w tabeli – najwyższe jak do tej pory w klasie okręgowej.

 W tabeli klasy okręgowej, sezon 1991/92 Polonia Biała zajmowała 3 miejsce.

 Niestety kolejny sezon nie był już tak udany. Zdobycie zaledwie 28 pkt w 
34 meczach (bramki 50-65) to zbyt skromny bilans, aby pozostać w tej klasie. Szansa 
na ponowny awans pojawiła się w 1994 roku, niestety naszą drużynę wyprzedził GKS 
Grodków.

Tabela klasy A grupa IV, sezon 1993/94:

1. GKS Grodków 26 45 75-26
2. Polonia Biała 26 32 55-44

3. Skalnik Gracze 26 31 44-29
4. Plon Skoroszyce 26 31 60-47

5. LZS Jasienica Górna 26 27 49-44
6. Metalowiec Łambinowice 26 27 41-38

7. LZS Frączków 26 25 61-40
8. LZS Kałków 26 25 60-46

9. Ogrodnik Chróścina 26 24 47-38
10. LZS Bodzanów 26 24 51-45

11. LZS Rusocin 26 22 46-52
12. LZS Jankowice 26 22 39-58

13. Handlowiec Domaszkowice 26 21 34-67
14. Carfex Niwnica 26 8 34-122
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75 LAT LKS POLONIA BIAŁA

ZMAGANIA ORTOGRAFICZNE

 
 Ks. Gerard Tyralla z Radostyni - autor, misjonarz w Peru zachęca do zakupu 
jego autorskiej książki:

Drodzy Czytelnicy: 

 Pozdrawiam z dalekiego Peru – 
kraju, którego nie można przybliżyć w kilku 
słowach. Pragnę natomiast zachęcić Was do 
przeczytania słów, które przybliżają nam 
obraz Ligoty Bialskiej w naszej Gminie Biała. 
Książka „Sekrety parafii Ligota Bialska na 
Górnym Śląsku”, jaka ukazała się w maju, ma 
wartość poznawczą nie tyle dla mieszkańców 
ligockiej parafii, ale również całej gminy 
i spoza niej. Opisani w niej ludzie i fakty 
historyczne są bowiem „kropelką w oceanie 
historii” naszego powiatu, Śląska i Europy. 
Dzieje Ligoty zazębiają się bowiem z historią 
sąsiednich wsi – naszych małych ojczyzn 
tworzących wielką historię Śląska. Dlatego ten 
wcale nie cienki Buch nazwałbym odważnie 
„śląską biblią”. Tak jak biblia jest on duży i 
ma swoją wagę poprzez wartość wielu faktów 
nigdy dotąd nie publikowanych. Podobnie 
jak w biblii, tekst nie został wydrukowany 
dużymi literami, ponieważ istotne dla naszej 
tożsamości chrześcijańskiej i śląskiej fakty 
powinno się czytać z uwagą, ostrożnie, powoli 
i przez duże okulary. W dobrej, katolickiej 
biblii występują przypisy, które zastosowałem 

także w książce. Wyjaśniają one i uzupełniają fakty wskazując jednocześnie na źródło 
ich pochodzenia. Książka upodabnia się także do biblii swoją strukturą. Posiada swój 
stary testament, czyli pierwszą część nawiązującą do najstarszych dziejów Ligoty i Śląska. 
Druga „nowotestamentowa” część, nawiązująca do czasów bardziej nam współczesnych, 
ukaże się wkrótce, jeśli nie zabranie inspiracji Ducha Świętego. Kogoś może również 
wystraszyć rozmiar książki. Podobnie jak w przypadku  bibii  niekoniecznie trzeba ją 
czytać od deski do deski. Istnieje spis alfabetyczny osób i miejscowości. Można wybrać 
te, które nas najbardziej interesują i przy okazji dowiedzieć się o innych cennych 
wydarzeniach ligockiej i śląskiej historii. Książka ukazała się po pięciu latach pisania w 
warunkach misyjnych, a więc nie zawsze sprzyjających twórczości z racji obowiązków 
duszpasterskich, ograniczonych kontaktów i konsultacji naukowych oraz ułatwień 
technicznych. Tym bardziej dziękuję tym osobom, które pomogły mi w zebraniu i 
tłumaczeniu źródeł historycznych oraz w jej edycji. Aczkolwiek osób, które najbardziej 
mogły by się utożsamić z opisywanymi wydarzeniami jest coraz mniej, żywię nadzieję, 
iż książka pomoże młodemu pokoleniu Ślązaków odkryć na nowo i z dumą: wielkość, 
znaczenie i piękno swojego Heimatu.

Książkę w cenie 65 zł, można nabyć u pani sołtys Marioli Latus

 W weekend 12-13 czerwca Akademia Piłkarska Biała we współpracy z 
Gminnym Centrum Kultury w Białej, Gminą Biała, Firmą USTRONIANKA  Sp. z o.o. 
oraz Bankiem Spółdzielczym w Białej zorganizowała turniej piłkarski.
 W sobotę od godzin porannych zmagania rozpoczęli młodzi piłkarze w 
kategorii ŻAK. Do Białej przyjechały drużyny: LUKS RB Głogówek, GAS Grodków, 
GZ LZS Grodków, Tułowice, Unia Opole, LZS Raszowa, Swornica Czarnowąsy, LZS 
Starowice 
 Mecze były rozgrywane w systemie każdy z każdym. Do dyspozycji zawodników 
były 3 boiska, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie rozgrywek.
Każdy zespół został nagrodzony pamiątkowymi medalami oraz pucharami – wszyscy 
otrzymali złote odznaczenia, bo każdy wykazał się zapałem i miłością do piłki nożnej, nie 
sposób było czynić wyróżnienia.
 Po turnieju Żaków odbył się mecz towarzyski młodzików. Drużyna AP Biała po 
60minutach gry wygrała 6:0 z mistrzem innej terytorialnej ligi Młodzika - Unią Opole.
Między meczami odbył się pokaz trików piłkarskich w wykonaniu Pawła Skóry - Mistrza 
Świata, Mistrza Europy i Mistrza Polski we freestyle football – akrobacje z piłką wywarły 
ogromne wrażenie nie tylko na młodych piłkarzach, ale także na trenerach i rodzicach. 
Chętni mogli pod okiem mistrza nauczyć się kilku trików. 
Poza kilkoma pokazami mistrza, przez cały czas dla dzieci dostępne były inne atrakcje, 
czyli kolorowy dmuchaniec (darmowy!), czy wóz strażacki, który w ten upalny dzień 
orzeźwił uczestników imprezy tzw. deszczowcem.

cd. na kolejnej stronie

cd. historii klubu z poprzedniego wydania

 Pierwszy mecz mistrzowski sezonu 1964/65 na trwałe zapisał się w historii 
klubu. W spotkaniu tym z Fortuną Głogówek zakończonym wygraną 1:0, występowało 
sześciu zawodników z rodziny Kusber, w tym Eryk (47 lat) z synem Franciszkiem (17 lat) 
oraz trzech z rodziny Czerskich, skład uzupełnili J. Walczyk i K. Otte. Nasi zawodnicy 
dzielnie radzą sobie w tej klasie plasując się zawsze w środkowej części tabeli. W sezonie 
1966/67 zdobyli 31 pkt ( bramki 55 – 44), co dało siódmą pozycję. Od tego sezonu nasi 
juniorzy grają w klasie A ( odpowiednik obecnej II ligi) zajmując w 1967 roku ósmą 
pozycję z dorobkiem 26 pkt, bramki 54-51. Kolejny sezon to jeszcze wyższa lokata 
seniorów w tabeli (4 miejsce).

 Rok 1968 to kontynuacja sukcesów w rozgrywkach o Puchar Polski. Po 
wygraniu rywalizacji w Podokręgu Prudnik, dochodzą do półfinału na szczeblu Okręgu. 
Wyniki tych meczy:

03.07.1968r. Polonia Biała – MZKS Nysa  3:0
07.07.1968r. Polonia Biała – KKS Kluczbork 4:3

10.07.1968r. Polonia Biała – Odra Brzeg 3:0
14.07.1968r. Polonia Biała – Sparta Paczków 2:4

 Ogromna szansa na awans do klasy okręgowej nadarzyła się w roku 1969. Nasi 
zawodnicy grali baraż o wejście do tej klasy z Unią Krapkowice na stadionie Gwardii w 
Opolu. Mecz ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem naszych kibiców. Praktycznie 
wszyscy mężczyźni i młodzieńcy z naszej miejscowości wyjechali na to spotkanie 
– uruchomione były wszystkie pojazdy z zakładów pracy (samochody skrzyniowe, 
osinobusy itp.) jak i nieliczne samochody osobowe, Niestety nasi ulegli 0:1. Jak twierdzą 
naoczni świadkowie tego wydarzenia, przegrana ta to zasługa stronniczego sędziowania. 
Sędzia (p. Strociak) nie uznał między innymi bramki zdobytej przez naszych. W sezonie 
1968-69 Polonia Biała w tabeli plasowała się na miejscu 2.
Juniorzy w tym roku plasują się na szóstym miejscu – 31 pkt bramki 68-60.

Kolejnych kilka sezonów nasi zawodnicy grają w klasie A. Przypomnijmy lokaty jakie w 
tym okresie zajmowali:

- sezon 1969/70, 4 pozycja ,30 pkt. bramki 45-35
- sezon 1970/71, 5 pozycja, 23 pkt. bramki 50-38
- sezon 1971/72, 7 pozycja, 28 pkt. bramki 43-32
- sezon 1972/73, 7 pozycja, 27 pkt. bramki 40-45

- sezon 1973/74, 12 pozycja, 28 pkt. bramki 45-59

 Władze piłkarskie w 1974 roku dokonują kolejnej reorganizacji; powstają dwie 
klasy okręgowe, a także cztery grupy klasy międzypowiatowej (dawna klasa A). Zmiany te 
wyszły na dobre naszej drużynie, gdyż zdecydowanie wygrała swoją grupę i awansowała 
do „okręgówki”. Trenerem naszego zespołu był Ginter Kusber, a Zrzeszenie Sportowe 
„Ogniwo” autorom sukcesu zafundowało wyjazd na obóz do Mikołajek. Władze miasta 
też nie zostały obojętne na ten sukces i podjęto decyzję o budowie pawilonu socjalno 
- magazynowego (szatnia), który zastąpił stary drewniany barak. Od teraz zawodnicy 
mogli funkcjonować w godnych warunkach, a sprzęt sportowy magazynowany był w 
przestronnych pomieszczeniach (w 1980 roku zamontowano instalację c.o.).

 W tabeli klasy międzypowiatowej, w grupie III sezon 1974/75 Polonia Biała 
zajmowała 1 miejsce (26 42 66-23). Juniorzy również grają w klasie międzypowiatowej i 
w sezonie tym uplasowali się na czwartej pozycji ( 27 pkt)
Niestety przygoda z klasą okręgową trwała tylko jeden sezon i nasz zespół zostaje 
zdegradowany – 12 pozycja, 14 pkt. bramki 15-51. Tym razem na ponowny awans 
czekaliśmy tylko dwa lata i w 1978 roku zawodnicy awansują do klasy okręgowej ( trener 
Ginter Kusber) Tym razem władze miasta doceniły sukces i zorganizowały obóz w 
Błażejewku.
W tabeli klasy A, sezon 1977/78 Polonia Biała zajmowała 1 miejsce (30 45 70-38).

 Kolejnych kilka sezonów to gra seniorów w klasie okręgowej, a juniorów w II 
lidze. W okresie tym nawiązano ścisłą współpracę z jednostką wojskową w Prudniku. 
Trenerem zostaje kapitan Andrzej Kromski, a w barwach naszego klubu występuje kilku 
zawodników odbywających służbę w tej jednostce. Wśród żołnierzy było kilku wybitnych 
piłkarzy, m.in. Maciej Ciejka zawodnik Widzewa Łódź, a potem drugoligowego Startu 
Łódź.
 Początek lat osiemdziesiątych to trudny okres dla klubu. Transformacja 
ustrojowa oraz masowe wyjazdy zawodników i działaczy na Zachód spowodowały 
nieciekawą sytuację w klubie. W 1983 zdegradowani zostali seniorzy (do klasy A) jak 
i ich młodsi koledzy. Fatalny okazał się sezon 1985/86. Po tragicznej rundzie jesiennej 
gdzie zdobyto tylko 7 pkt, postanowiono zrobić wszystko, aby nasza drużyna grała dalej 
w klasie A. 
 Samorząd Mieszkańców sfinansował obóz zimowy w Krynicy, aby jak najlepiej 
przygotować się do rundy rewanżowej. Mimo, że wiosną zdobyto 16 pkt. (zwycięstwo 
premiowane było wtedy dwoma punktami) nie zdołano się utrzymać w tej klasie. Od tego 
sezonu obowiązywał bowiem regulamin rozgrywek w którym był zapis, że „w przypadku 
gdy dwie lub więcej drużyn uzyska taką samą ilość punktów, to sporządza się dodatkową 
tabelę, gdzie bierze się pod uwagę wyniki zainteresowanych drużyn” – był to 13 (jak tu nie 
wierzyć w przesądy).
Tabela klasy A, sezon 1985/86 ( bez uwzględnienia § 13)

1. Górnik Januszkowie 26 41 61-25
2. LZS Jaryszów 26 37 81-45
3. LZS Źlinice 26 33 62-35

 Kolejnych kilka sezonów to gra w klasie A. Ważnym epizodem w historii 
klubu były obchody 50 lecia istnienia klubu ( 29-30 czerwca 1996r), które uświetnili 
swą obecnością oldboje Odry Opole. W sezonie 1996/97 klasę A zdominowali piłkarze z 
Graczy, którzy stracili tyko punkty w dwóch remisach – grano już wtedy za 3 punkty.

W tabeli klasy A grupa IV, sezon 1996/97 Polonia Biała plasowała się na 2 miejscu.

 Nasza drużyna była już najlepsza w następnym roku. Był to bardzo ciekawy 
sezon i dopiero ostatni mecz z Kombinatem Głubczyce (2:2) zadecydował o tym, która z 
nich zdobędzie miejsce premiowane awansem.

Tabela klasy A grupa III, sezon 1997/98

1. Polonia Biała 26 57 72-33
2. Kombinat Głubczyce 26 55 87-42

3. Orzeł Branice 26 42 60-52
4. Polonia Głubczyce 26 41 47-49

5. Orzeł Polska Cerekiew 26 40 50-39
6. Orzeł Dzierżysław 26 39 70-55
7. Start Bogdanowice 26 39 47-50

8. LZS Gościęcin 26 36 40-44
9. Willach Fortuna II Głogówek 26 35 56-61

10. Odrzynka Dziergowice 26 34 37-58
11. Victoria Żyrowa 26 31 53-51

12. Spartan Grudynia 26 29 38-52
13. Pogoń Prudnik 26 21 39-72
14. LZS Lisięcice 26 13 37-75

 Niestety tylko przez jeden sezon cieszyliśmy się z gry w klasie okręgowej. 
Rozgrywki piłkarze zakończyli na ostatnim miejscu w tabeli (21 pkt, 33-83). Była jeszcze 
szansa w meczach barażowych o utrzymanie się w tej klasie, ale i to było zbyt trudne 
dla naszej drużyny. Przygoda z klasą A trwa do 2003 roku, niestety potem następuje 
degradacja do klasy B. Sezon 2003/04 kończą na czwartym miejscu ( 37 pkt 64-40). 
Szansa na ponowny awans do klasy A została zmarnowana w kolejnym sezonie (Polonia 
Biała zajęła 2 miejsce w tabeli klasy B, sezon 2004/ 05).

na podstawie materiałów zgromadzonych przez Joachima Kosza     

  W tym roku po raz pierwszy uczniowie ZSP w Białej przystąpili 
do Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego. Eliminacje do VIII już edycji 
konkursu odbyły się na etapie szkolnym jeszcze w październiku. Przystąpiło do niego 
20 uczniów z klas VII -VIII z bialskiej szkoły podstawowej. Do etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowało się 13 osób i 10 marca miały miejsce kolejne zmagania z niełatwą polską 
ortografią. Wśród 115 uczestników z całego województwa opolskiego wyłoniono 21 
mistrzów ortografii. Wśród nich tytuł laureata zdobyły uczennice: (IV) Emilia Latus 7c, 
(VIII) Anastazja Barnat 7c, (XIII) Natalia Mocha 8b, (XVII) Małgorzata Kolińska 7d, 
(XVIII) Katarzyna Koteluk 8a, (XIX) Wanessa Wolan 8a.
 28 maja 2021r. w III LO w Opolu odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 
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Prace przy budowie murowanej szatni dla piłkarzy
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 29 maja w godzinach popołudniowych Gminne Centrum Kultury w 
Białej zorganizowało Festyn rekreacyjny dla dzieci z okazji zbliżającego się Dnia 
Dziecka. 
 Impreza odbyła się na terenie Orlika w Białej. Rozpoczęto od rozgrywek 
sportowych: w wieloboju piłkarskim udział wzięły drużyny Polonia Biała, AP 
Biała, FK Avizo Město Albrechtice. Każdy piłkarz po zakończeniu rozgrywek 
otrzymał medal oraz torbę z gadżetami, dla drużyn przygotowano pamiątkowe 
puchary.

 

Równolegle z meczami piłkarskimi miały miejsce inne atrakcje przygotowane 
przez organizatora. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: były zabawy z animatorami 
(skoki przez linę, układanki, zabawy z chustą Klanzy), a także konkurencje 
sportowe, jak np. rzuty do celu, kopnięcia do celu, zawody z przewożeniem piłki 
w taczce itd., - za każde prawidłowo wykonane zadanie czekała nagroda: czy to 
coś słodkiego, czy jakiś mały gadżet. 
Do dyspozycji dzieci był nieodłączny już element imprez plenerowych, 
czyli dmuchaniec. Kto zgłodniał – mógł zjeść coś dobrego korzystając z 
przygotowanych stoisk gastronomicznych.
Swoje stoisko przygotowali także policjanci.
 Mimo, że pogoda płatała figle (nie raz można było zmoknąć) imprezę 
można zaliczyć do udanych!
 Festyn odbył się w ramach projektu „Młodość, Radość, Przyjaźń” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE. 
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     W czwartkowe popołudnie 3 czerwca sołectwa 
Laskowiec i Kolnowice we współpracy z Gminnym 
Centrum Kultury w Białej zorganizowały w 
Kolnowicach Dzień Dziecka dla pociech z 
Miłowic, Laskowca oraz z Kolnowic. Wśród 
uczestników imprezy nie brakowało także dzieci z 
innych sołectw z naszej gminy, jak również spoza 
niej. Młodzież i najmłodsi mogli cieszyć się z wielu 
specjalnie dla nich przygotowanych atrakcji: były 
dmuchańce, lody, wata cukrowa oraz popcorn. 
Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci mogły 
upiec kiełbaski na tradycyjnym ognisku. Podczas 
imprezy wiele się działo, były zabawy na boisku 
sportowym czy też odwiedziny maskotek z Psiego 
Patrolu, które to zabawiały najmłodszych. Na 

zaproszenie sołtys Laskowca Weroniki Szuster oraz sołtysa Kolnowic Damiana 
Tarnowskiego przybyło ponad 70 dzieci. Cieszymy się z tak dużej frekwencji, 
oraz dziękujemy za obecność i za pomoc w organizacji rodzicom oraz GCK w 
Białej. Uważam że to nie koniec atrakcji na ten rok organizowanych przez nasze 
sołectwa – mówi Damian Tarnowski. 

 W niedzielę udział w zawodach brali 
zawodnicy kategoriach Orlik oraz Skrzat.
Najmłodsi, czyli Skrzaty, dali z siebie wszystko! 
Rywalizacja maluchów była naprawdę 
emocjonalnym widowiskiem, było widać 
prawdziwą walkę i zabawę w tym co robią.
Na innych 3 boiskach jednocześnie 
rozgrywane były mecze kategorii Orlików
W turnieju brało udział 12 zespołów. 
Rozgrywki zorganizowano w dwóch grupach 
-  gdzie trzy pierwsze zespoły awansowały do 

„Ligi mistrzów”, a kolejne drużyny brały udział w „Lidze Europy”.
 Do turnieju przystąpiły mocne drużyny: APN Głogówek, Swornica Czarnowąsy, 
GAS Grodków, Włókniarz Kietrz, LZS Starowice, GZ LZS Grodków, LUKS RB Głogówek, 
LZS Raszowa, Tigers Biała, Unia Opole, UKS Brzeg. Odbyło się aż 48 meczy na trzech 
boiskach. Komplet punktów zdobyła drużyna AP Biała i awansowała do „Ligi mistrzów”, 
gdzie również radziła sobie fantastycznie i w ostateczności wygrała w całym turnieju 7 
meczy i 1 zremisowała, co pozwoliło ostatecznie zająć pierwsze miejsce w całym turnieju.
Zespół AP Biała zdobył 15 bramek, a stracił tylko 1 - jest to fantastyczny wynik, który 
potwierdza, że drużyna grała najładniejszą piłkę w całym turnieju i zasłużenie go wygrała.
Trzeba wspomnieć, że MVP turnieju (most valuable player – najlepszy zawodnik 
turnieju) został bramkarz AP Biała, Marcin Dwornicki, a najlepszym obrońcą turnieju 
został również zawodnik AP Biała, Dawid Głombica.
Między zawodami pokazy trików piłkarskich wykonał Dawid Krzyżowski z Nysy - Mistrz 
Polski RedBull we Freestyle Football oraz finalista wielu innych mistrzostw krajowych i 
europejskich.
Podobnie jak poprzedniego dnia, chętni mogli się kilku trików nauczyć. 
 Wielkie podziękowania za zaopatrzenie w napoje i słodkości należą się Panu 
Michałowi Bożkowi, prezesowi firmy USTRONIANKA Sp. z o.o., Panu Edwardowi 
Plicko, Burmistrzowi Białej za objęcie imprezy swoim patronatem. Nie można zapomnieć 
o podziękowaniach dla Kucharza Beno (Pan Bernard Weber) za przygotowanie 
przepysznej grochówki, OSP KSRG Biała, GCK w Białej, Bankowi Spółdzielczemu w 
Białej, zawodnikom Polonii Biała za pomoc w sędziowaniu meczy, Panu Joachimowi 
Koszowi za wspaniałe poprowadzenie turnieju.
Podziękowania należą się także całemu zarządowi AP Biała oraz rodzicom dzieci, które 
należą do klubu, którzy bezinteresownie zebrali się i przez cały weekend kilkanaście 
godzin przed, jak i kilka godzin po turnieju pomagali i czuwali nad tym, by ta impreza 
była prawdziwym świętem sportu w naszym mieście.

Podziękowania oczywiście należą się także zawodnikom i trenerom – zawody były 
fantastyczne i dostarczyły niezapomnianych emocji!
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FESTYN REKREACYJNY DLA DZIECI – SPORTOWO, 

AKTYWNIE I Z UŚMIECHEM!

W ZGODZIE Z NATURĄ
DOMOWE SPOSOBY NA ODPARZENIA PIELUSZKOWE 

i nie tylko

MOC ATRAKCJI DLA DZIECI W KOLNOWICACH

DZIEŃ DZIECKA W RADOSTYNI

PIŁKOCHWYT NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁEJ

Dnia 5 czerwca 2021r. w Radostyni odbył się Dzień 
Dziecka. Na początku zorganizowany został pochód 
dookoła całej wioski z muzyką i bańkami w tle, 
w którym uczestniczyli nasi mali mieszkańcy z 
rodzicami wraz z klaunem oraz dobrze znanymi 
tym najmłodszym, postaciami z bajek, takimi jak: 
Marshal i Chase z „Psiego Patrolu” oraz Micki i 
Minie. Punktem kulminacyjnym było dotarcie na 
plac przed świetlicą wiejską, gdzie przywitano gości. 
Nie obyło się bez sesji zdjęciowej z każdą maskotką. 
Głównymi atrakcjami dla dzieci były wspólne tańce, 
zabawy i konkurencje z klaunem, puszczanie dużych 
baniek mydlanych, pokaz policji, gdzie każdy mógł 

poczuć się jak prawdziwy policjant. Każdy smyk otrzymał coś słodkiego oraz 
pyszną pizzę. Dorośli zaś zasiedli do wspólnej biesiady. Dzień ten był pełen 
pozytywnych wrażeń i na pewno pozostanie długo nam w pamięci. Dziękujemy 
wszystkim za tak liczne przybycie i miłą, rodzinną atmosferę.

ac

 LKS Polonia Biała składa serdeczne podziękowania firmie 
USTRONIANKA za sfinansowanie zakupu stali na budowę piłkochwytu na 
stadionie w Białej, firmie RAY-TRANS za dowóz materiału na miejsce oraz 
firmie Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane za zasponsorowanie montażu 
słupów, firmie ELTECH-SAJONZ za pomoc i udostępnienie wysięgnika do 
wykonania prac montażowych, kapitanowi drużyny seniorów, Mateuszowi 
Józefowi za spawanie i malowanie słupów, Sebastianowi Martyniuk i Piotrowi 
Puchała za przygotowanie miejsc do wkopania słupów.
 Ogrom włożonej pracy przyniósł wspaniały efekt – oby piłkochwyt 
służył piłkarzom długie lata, oszczędzając niepotrzebnych wycieczek w 
poszukiwaniu piłek i zwiększając skuteczność treningów.

DZIĘKUJEMY!

wietrzenie pupy, które pomaga w łagodzeniu objawów odparzeń, wysusza i 
przyspiesza gojenie. Pamiętajmy, aby podczas wietrzenia maluszka położyć na 
nieprzemakalnym podkładzie higienicznym i delikatnie przykryć pieluszką 
tetrową w celu zminimalizowania skutków ubocznych tego sposobu ;-)
 Polecam również zamianę nawilżanych chusteczek dla dzieci na waciki 
i przegotowaną wodę. Skóra naszego bobasa jest delikatna i aż 2 razy cieńsza 
od skóry dorosłego człowieka, a kupowane chusteczki mogą dodatkowo ją 
podrażnić. Przy większej awarii, najlepiej umyć pupę maluszka bieżącą wodą. 
Pamiętajmy również o dokładnym, delikatnym osuszeniu miękkim ręcznikiem 
lub pieluszką.
 W walce z odparzeniami istotne są pieluszki. Przede wszystkim należy 
zadbać o ich częstą zmianę, żeby pupa malucha miała jak najdłużej sucho, a 
nie mokro.  Jeśli mamy taką możliwość to zamieńmy na ten okres pampersy 
na tradycyjne pieluszki tetrowe, które przepuszczają dużo więcej powietrza, 
dzięki czemu skóra swobodnie oddycha a dodatkowo przy każdym zmoczeniu 
jesteśmy w stanie przebrać maluszka na bieżąco.
 Domowe sposoby w walce z potówkami czy odparzeniami są skuteczne, 
ale nie zwalniają nas rodziców z odpowiedzialności. Jeśli stan skóry dziecka nie 
poprawa się lub pogarsza należy natychmiast udać się do lekarza pediatry.   
A teraz, dla relaksu, z innej beczki na letnie upały, dla dużych i małych polecamy:

LEMONIADĘ CYTRYNOWĄ
Składniki:

4-5 wyszorowanych cytryn
Pół szklanki cukru
1 litr zimnej wody

Pół szklanki gorącej wody
Listki mięty
Wykonanie:

Jedną cytrynę pokroić w plastry (dla ozdoby), z reszty wycisnąć sok. W 
gorącej wodzie rozpuścić cukier. Do dzbanka wlać zimną wodę, sok z cytryn, 

przestudzony syrop, listki mięty, plastry cytryny i kostki lodu. Zamieszać i 
gotowe.

Udanych wakacji !!!
W ZGODZIE Z NATURĄ

Anna Brzezina

 W sobotę 29 maja 
strażacy z Gminy Biała i Města 
Albrechtice spotkali się w 
Pogórzu – Nagłowie w ramach 
szkoleń prowadzonych po 
polskiej stronie projektu pn. 
„Bezpieczniej na pograniczu”. 
Szkolenie obejmowało pokazy 
z wykorzystaniem sprzętu 
strażackiego oraz instruktaż 
obsługi i zastosowania 
m.in. motopomp, najaśnic, 
radiotelefonów, kamer 

termowizyjnych. W oparciu o symulowane zdarzenia, poszczególne jednostki 
wykonywały zadania ratownicze i pożarnicze (np. gaszenie pożaru, ratowanie 
człowieka przygniecionego drzewem). Goście z partnerskiego Města Albrechtice 
mogli poznać metody i sprzęt stosowany obecnie przez nasze OSP, a także 
zapoznać się z wyposażeniem prezentowanym przez firmę szkoleniową z Opola.
 Przeprowadzone szkolenie to tylko jeden z elementów polskiej części 
projektu – na czerwcowe soboty zaplanowano również kurs pilarza, w którym 
wzięli udział przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Biała oraz czeskiego 
partnera.
 Ponadto, w ramach niniejszego przedsięwzięcia zaplanowano jeszcze: 
polsko-czeskie zawody strażackie, 
ćwiczenia bojowe w Albrechticach, 
bieg na wieżę widokową „Na 
Hranici” oraz wyjazd integracyjny.
 Projekt jest realizowany 
przez Město Albrechtice i Gminę 
Biała przy dofinansowaniu ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika 
Czeska - Polska oraz budżetu 
państwa Przekraczamy granice.
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 Cudowne, gorące lato przed nami. To pora roku, która oddziałuje na 
nas bardzo pozytywnie. Jesteśmy bardziej żywi, pogodniejsi i pełni energii. 
To właśnie zawdzięczamy kąpielom słonecznym, które  pobudzają produkcję 
endorfin, czyli hormonów szczęścia. Pod wpływem światła słonecznego nasz 
organizm produkuje większe ilości witaminy D. Wystarczy przebywać na słońcu 
30 minut dwa razy w tygodniu, aby dostarczyć sobie dzienną dawkę tej cennej 
substancji. Słońce pobudza nasz organizm do działania. To dzięki niemu mamy 
znacznie więcej siły i energii oraz stajemy się bardziej wytrzymali.   
 Upały, zbyt grube ubieranie dziecka może przyczynić się do powstania 
na ich ciele potówek. Wysokie temperatury sprzyjają również odparzeniom skóry 
pod pieluszką. Jak sobie z tym radzić? Oto sposoby, z których ja korzystałam. Są 
tanie, bezpieczne i skuteczne.
Najważniejszy:
    • Nie ubierajmy dziecka zbyt grubo. Ponadto, kupując ubrania warto zwrócić 
uwagę na metkę, sprawdzić na niej skład produktu. Odzież wykonana, np. 
z 100 % bawełny dużo lepiej się sprawdzi niż odzież wykonana ze sztucznych 
materiałów,  które nie przepuszczają powietrza.
 Gdy pomimo używania bawełnianych, przewiewnych ubrań pojawi 
się kłopot w postaci potówek czy odparzeń, uratuje nas tradycyjna mąka 
ziemniaczana, którą możemy kupić w każdym sklepie z żywnością. Jest to stary, 
naturalny sposób, z którego korzystały nawet nasze babcie. Mąkę ziemniaczaną 
możemy używać na dwa sposoby: 
jak puder – wtedy delikatnie obsypujemy miejsca podrażnione i delikatnie 
rozsmarowujemy, aby nie powstały grudki ,
lub przygotowujemy kąpiel z krochmalu - taka kąpiel wysusza zmiany zapalne i 
łagodzi odparzenia skóry. 
 Do szklanki zimnej wody wsyp dwie łyżki mąki ziemniaczanej, 
dokładnie wymieszaj. W garnuszku zagotuj ok. pół litra wody i wlej do niej 
tę mieszankę. Mieszaj, żeby nie powstały grudki. Zagotuj. Tak przygotowany 
krochmal wlej do wanienki napełnionej ciepłą wodą o temperaturze 37-38 i 
wymieszaj.  
 Mąkę ziemniaczaną możemy zastąpić Żółtkiem Roślinnym Organic 
Life. Jest to 100% naturalny dermokosmetyk bez konserwantów. Wykazuje 
silne działanie regenerujące i łagodzące zmiany skórne. Polecany nie tylko 
maluszkom, ale również starszym dzieciom i dorosłym. Łatwy w aplikacji, nie 
rozsypuje się, uniwersalny (ma wiele zastosowań), bardzo ekonomiczny a co 
najważniejsze  - skuteczny. Żółtko możemy kupić w Białej – sklep Green Site 
Rynek.
Przy odparzeniach pieluszkowych ważne jest częste zmienianie pieluchy i 

BEZPIECZNIEJ NA POGRANICZU – PIERWSZE STRAŻACKIE 
SPOTKANIA

Burmistrz Białej Edward Plicko oraz Prezes 
firmy USTRONIANKA Michał Bożek

Zawodnicy GAS Grodków i Tułowic Drużyny kategorii SKRZAT i ORLIK

Było kolorowo i wesoło Zawody z taczką

Piątka z policyjną maskotką
Dmuchańce - nieodłączny element imprezy 
plenerowej

Drużyny kategorii ŻAK

Nauka piłkarskich trików pod okiem Dawida 
Krzyżowskiego

Skrzaty AP Biała i Raszowej
Pokaz trików piłarskich w wykonaniu Pawła 
Skóry

Pieczenie kiełbasek na ognisku
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Odeszli

Gerard Kontny 
ur. 1960 r. zm. 20.05.2021 r.

zam. Grabina

Rudolf Suchy
ur. 1961 r. zm. 29.05.2021 r.
zam. Nowa Wieś Prudnicka

Hildegarda Groszek
ur. 1931 r. zm. 03.06.2021 r.

zam. Biała

Alfred Barisch
ur. 1951 r. zm. 06.06./2021 r.

zam. Biała

Cecylia Honisz
ur. 1958 r. zm. 08.06.2021 r.

zam. Łącznik

Jerzy Niedźwiedź
ur. 1935 r. zm. 11.06.2021 r.

zam. Radostynia

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości,
towarzyszyli nam w modlitwie 

oraz uczestniczyli  w Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej
śp. Rudolfa Suchy

podziękowania składają
żona Urszula oraz córki z rodzinami

Miejsce
na Twoją
reklamę!

RUBRYKA DLA SMYKA
BEZPIECZNE WAKACJE

 Rozpoczynają się wakacje – ulubiony czas dzieci w ciągu roku, 
czas beztroski i dla niektórych słodkiego lenistwa, a dla innych aktywnego 
wypoczynku. Niezależnie od tego, jaki jest plan na ich spędzenie, warto 
przestrzegać kilku ważnych zasad:

1. Kontakt z rodziną– zawsze należy informować rodziców/bliskich, gdzie się 
przebywa i z kim oraz najlepiej mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy, 
zwłaszcza podczas wypraw w góry.
2. Bezpieczne miejsce na zabawę – niezależnie czy wypoczywamy nad wodą, w 
górach czy w mieście, bardzo ważne jest żeby wybierać miejsca strzeżone (baseny, 
kąpieliska), bezpieczne, oznakowane szlaki górskie, a w mieście spędzać czas na 
zabawie w specjalnie wyznaczonych miejscach oddalonych od ruchliwych ulic.
3. Bezpieczeństwo na drodze– w przypadku wycieczek rowerowych, przejażdżek 
na rolkach, deskorolkach czy hulajnogach należy pamiętać o specjalnie 
wyznaczonych do tego miejscach, ścieżkach rowerowych i zachować szczególną 
ostrożność poruszając się w pobliżu jezdni. Podróżując samochodem, zawsze 
zapinajmy pasy. Nie wolno zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. W mieście należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza 
miastem – poboczem, lewą stroną drogi. Przechodząc przez jezdnię, wybieramy 
tylko miejsca do tego wyznaczone, a przed wejściem na jezdnię uważnie 
rozglądamy się w obie strony i sprawdzamy, czy nie nadjeżdża jakiś pojazd. 
Pamiętajmy też o noszeniu odblasków!
4. Nie ufaj nieznajomym – nigdy nie należy korzystać z propozycji podwiezienia 
przez nieznajomą osobę. Nie wolno także przyjmować poczęstunków od 
przypadkowo poznanych osób.
5. Uwaga na ogień  – ognisko należy rozpalać tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych, pod opieką osób dorosłych. Przebywając w domu, należy 
zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych i 
gazowych.
6. Uwaga na słońce  – przebywając na słońcu należy zachować umiar, nosić 
nakrycia głowy i okulary przeciwsłoneczne, a także stosować odpowiednie 
kremy z filtrami.
7. Czujność i ostrożność – pamiętajmy o prawidłowych nawykach, takich jak: 
przechowywanie portfela w wewnętrznych kieszeniach, trzymanie torebki 
przed sobą, unikanie tłoku (często sztucznie tworzonego przez kieszonkowców) 
oraz informowanie pracowników ochrony/osób dorosłych o pozostawionych 
bez właściciela czy podejrzanych pakunkach. W dobie pandemii zachowujmy 
dystans od innych osób, często i dokładnie myjmy ręce, korzystajmy ze środków 
dezynfekujących i maseczek w miejscach, w których jest to wymagane.

 Oprócz powyższych zasad ważne są także telefony alarmowe – warto je 
znać lub mieć wpisane w telefon komórkowy (najważniejsze numery telefonów 
do najbliższych, zapisane jako ICE + nazwa kontaktu (ang. In case of emergency, 
pol. w nagłym wypadku) – w razie potrzeby ułatwi to szybki kontakt z właściwą 
osobą. Nie zapominamy także o numerach alarmowych 112, 997, 998, 999.

Życzymy bezpiecznych wakacji i udanego wypoczynku!

POWOŁANIA DO OZPN RADNY DAMIAN TARNOWSKI WYJAŚNIA
 Zarząd AP Biała z dumą informuje, że młodzi zawodnicy akademii 
otrzymali powołania na konsultacje kadr OZPN.
 Na konsultacje selekcyjne dla bramkarzy rocznik 2010 powołania 
otrzymali Marcin Dwornicki oraz Dawid Głombica, natomiast na konsultację 
selekcyjną reprezentacji OZPN rocznika 2009 powołanie otrzymał Mikołaj 
Licznar.

Gratulujemy wyróżnień i mocno trzymamy kciuki. Powodzenia!

 Na zdjęciach Dawid Głombica i Marcin Dwornicki z prezesem 
Ustronianki Michałem Bożkiem podczas Biała CUP 2021

   Odnosząc się do słów Pana Burmistrza z sesji nr 
XIX z dnia 07.05.2021 oraz do artykułu w PB nr 5 w stosunku do mojej osoby 
wyjaśniam:
 Czasookres pełnienia przeze mnie funkcji radnego Gminy Biała to 6,5 
roku natomiast sołtysa Kolnowic to 3 lata, a nie jak Pan Burmistrz twierdzi, że w 
obydwu przypadkach pełnię funkcję 6 lat.
 Wyliczenia Burmistrza dotyczące mojego zarobku z Gminy Biała są 
mylne, ponieważ ja nie zarabiam tylko pobieram diety przysługujące radnemu, 
czy sołtysowi sprawującemu daną funkcję w myśl ustawy o samorządzie 
gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Diety które pobrałem to nie ponad 80 tys. 
zł. jak twierdzi Pan Burmistrz, tylko niespełna 62 tyś. zł. A więc tolerancja błędu 
to ponad 18 tys. zł. I jest tu ona bardzo wygórowana.
 Będąc przy temacie zarobków chciałbym dodać, iż Pan Burmistrz 
przez 6,5 roku zarobił z budżetu gminy ponad 830 tys. zł. oraz pobrał ryczałt 
samochodowy w kwocie 3 237zł. Jak by tego wszystkiego było mało Burmistrz 
na ostatniej sesji uskarżał się na zbyt małe zarobki w latach 2014 - 2018 , jak i 
również teraz twierdzi że są one zbyt niskie i nieadekwatne do zajmowanego 
stanowiska, i gdyby pozostał w swoim wyuczonym zawodzie z pewnością 
zarabiał by dużo więcej.
 Burmistrz twierdzi. że ja jako radny przeważnie głosuję przeciw bądź 
też się wstrzymuję w uchwałach ważnych ( np. budżetowych), a żądam „ Gmino 
sfinansuj mój wniosek”. Uważam iż jest to absurd, gdyż złożyłem dobry wniosek 
na zakup defibrylatora zewnętrznego na Bialski rynek, i tak również uważa 
bardzo duże grono naszych mieszkańców. Skoro nie spotkał się on z aprobatą 
zarówno Burmistrza jak i niektórych radnych, nic na to nie poradzę. Powiem 
tylko SZKODA że włodarz naszej Gminy nie chce w jeszcze większym stopniu 
dbać o bezpieczeństwo naszych i nie tylko naszych mieszkańców. Gdzie dla 
mnie życie, zdrowie, bezpieczeństwo i dobro ich jest sprawą priorytetową.
Natomiast moje głosowania i ich wyniki nie mają większego znaczenia dla ogółu, 
gdyż Pan Burmistrz ma większą liczbę sprzyjających mu radnych. A ja głosuję 
wedle swojego sumienia, a nie na szkodę naszej Gminy. Wyrażanie swojego 
zdania (innego aniżeli ma Pan Burmistrz) nie jest odbierane pozytywnie, jak i 
również ewentualny dialog.
 Podjęta dyskusja na ostatniej sesji odnośnie moich wypowiedzi 
dotyczących diety, wysokości zarobków czy też innych wyjaśnień z mojej strony 
przekształciła się w burzliwą dyskusję. Gdyż niektórzy radni Pana burmistrza 
broniąc go wyrywali słowa z kontekstu niejednokrotnie gubiąc się w tym co 
mówili, oraz wyjaśniali iż Burmistrz wyremontował np. drzwi w urzędzie 
itp. Natomiast jeden z radnych stwierdził iż nie podpisuje listy obecności dla 
sołtysów dla oszczędności.(nadmienię iż sołtysi za swoją ciężką pracę społeczną 
otrzymują dietę w wysokości 308 zł, oczywiście tylko wtedy gdy są obecni na 
sesji). A więc daję państwu kwestię do przemyślenia czy jest to dużo czy też nie? 
Kończąc stwierdziłem iż jestem społecznikiem i nie jestem w radzie dla pieniędzy, 
gdyby nie było diet również byłbym w tejże radzie, ale diety są ustawodawcze 
a nie uchwałodawcze, i my jako radni nie możemy tego zmienić. Kończąc te 
wyjaśnienia życzę wszystkim czytelnikom oraz naszym mieszkańcom udanych 
urlopów, a dzieciom kończącym niebawem rok szkolny czy też przedszkolny 
samych słonecznych dni, dużo zdrowia i wspaniałych wypoczynków.

Damian Tarnowski
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