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Czekając na drogę Sołtysi planują 
u progu kadencji

Pierwszy kwar tał  roku 
przyniósł serię zebrań 
wiejskich, a co za tym idzie 

– wyborów sołtysów. W gminie 
Biała jest aż trzydzieści jeden 
takich funkcji do obsadzenia 
(wliczając przewodniczącą 
osiedla w Białej). Poza Wil-
kowem – we wszystkich wio-
skach ktoś został wybrany.

 Jedna trzecia sołtysów debiutuje 
w tej roli. O ile więc dla „weteranów” 
początek kadencji oznacza raczej 
kontynuację zaczętych spraw, o tyle 
dla „świeżaków” jest to czas na roze-
znawanie się w tym, co warto zrobić 
dla mieszkańców (oraz oczywiście: 
jak, kiedy, gdzie i za ile to zrobić). 
Poznawanie potrzeb, budowanie relacji, 
nabywanie orientacji w kwestiach 
prawno-organizacyjnych – te i inne 
wyzwania wiążą się z początkiem 

pełnienia tej funkcji.
 W bieżącym numerze „Panoramy 
Bialskiej” prezentujemy krótkie wy-
wiady z czterema sołtysami. Wszystkie 
te osoby zaliczyć można do młodego 
pokolenia, troje z nich stawia pierwsze 
kroki, dla jednej pełnienie tej roli nie 
jest już nowością. Opowiadają o planach 
i wyzwaniach, a także o motywacjach 
i o tym, jak to się stało, że zostali 
sołtysami (poza tym, że oczywiście 
wybrali ich mieszkańcy).
 W numerze piszemy też o tym, 
kto w danej wsi został inkasentem 
podatków (rolnego, leśnego i od nie-
ruchomości), a także opłat za wywóz 
odpadów. Na ogół inkasent i sołtys 
to ta sama osoba. Jednak nie zawsze.
 W kolejnych numerach naszego 
miesięcznika zaprezentujemy następne 
wywiady. Sołtysów w naszej gminie 
dostatek.
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Trwa objazd odcinka drogi wo-
jewódzkiej 414 między Prudni-
kiem a Białą. Jako że co parę 

lat na warsztat drogowców brana 
była inna cześć popularnej cztery-
sta czternastki, musiał przyjść czas 
i na ten fragment. Od lat szczególne 
zainteresowanie mediów i okolicz-
nych mieszkańców wzbudzał odci-
nek między Lubrzą a Dobroszewi-
cami (a więc część obecnie rewi-
talizowanej trasy) – chodzi o dwu-
kilometrową Aleję Lipową

 Problem z tym odcinkiem infrastruk-
tury pojawił się wraz z nastaniem czasów, 
kiedy posiadanie samochodu przestało 
być luksusem (a i liczba dwóch aut 
na gospodarstwo domowe już szczególnie 
nie dziwi), nie mówiąc o intensyfikacji 
transportu towarowego.

Prędkość to nie wszystko

 Przydrożne drzewa w naszym lokalnym 
krajobrazie nie są niczym nadzwyczajnym. 
Jednak w przypadku wspomnianej alei 
ich obecność budzi emocje. Z dwóch 
względów.
 Po pierwsze – rząd drzew rośnie tuż 
przy drodze (po obu jej stronach – łącznie 
około 360 sztuk). Nie oddziela ich rów, pas 
trawy czy inne pobocze. Odległości między 
pniami są bardzo niewielkie – zaledwie 
kilka metrów. Bywają sytuacje na drodze, 
gdy trzeba salwować się ucieczką na bok 
– by uniknąć czołowego zderzenia; innym 
razem przyczyną „wykolejenia” może być 
wpadnięcie w poślizg. Kto ma przysłowiowe 
szczęście – zmieści się pomiędzy drzewami 
(większe jest jednak prawdopodobieństwo, 
że w któreś z nich wjedzie).

 Część drzew w Alei Lipowej zostało wyciętych i zastąpionych nowymi nasadzeniami 
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Niedziela palmowa to początek 
Wielkiego Tyjdnia, zakończony 
Zmartwychwstani Jezusa. Całyj 

ten tyjdzień jest bogaty w roztomajite 
obrzędy wielkanocne. Niechtory z nich 
se do dzisiej łobchodzi. Nie jest to już 
takie, jak joł to pamiałtom z młodości. 
Siłał z nich też już zanikło, ale po wojnie 
zajś ludzie, co wtedy na Śląsk przybyli, 
przywieźli swoje zwyczaje i zajś momy 
wszystkiego podwójnie i potrójnie.
Na przykłołd joł nie znała piyrwyj tych 
wielkich palm wielkanocnych kolorowych, 
świałconych w niedziela palmowoł. Tak 

jak u mojego chopa to doma robiyli. 
My dzieci nałomały jyno bukiet tych 
baziow i sli do kościoła je poświałcić. 
I z tych gałązek robili muter krzyżyjki 
na polu, coby lepszi rosło. A czałść 
z tego stało potyj całyj rok wy wazie. 
Zajś na bezrok, jak se szło nowy bukiet 
świałcić, tego starego nie nołleżało 
wyciepnołć, jyno społlić, bo przecał boł 
poświałcony i nie mog se pocantować kajś 
wy szopie. Jeszcze starzy ludzie łobkłołdali 
se gałołzkoma palmowymi na znak biczo-
wanioł Chrystusa i nołczajścij to u ludzi 

ze wschodu se trefi, iże ten co przyniesie 
palmy z kościoła łobija nołprzód ściany 
chałpy, coby zły duchy wygonić, potyj 
bydło, stromy w zygrodzie, żeby lepszy 
rodziły, i na koniec domowników, coby 
grzychy z nich wygonić. Mody, zielony 
gałołski symbolizujom wiosna i odżyje 
wszelka przyroda.
 Dalij w Wielkim Tyjdniu jest żurowoł 
szczoda. Jeszcze widzał tał wielkom kupa 
roztomajitego chrustu na zołpuciu, jak 
łogień bucha z niej aż do nieba, tak mi se 
zdało, a my dzieci lołtały z zapołlonymi 
szkrobołczkoma nałobkoło. Było to bez 

wojna i potyj też po wojnie, gdzie sie 
zbierało prawie pół wsi coby żur połlić. 
Bodejś starszi chopi wciepowali do łognia 
kartki z grzychoma, coby te niedobre 
nawyki społlić na wdycki, i śpiewali przy 
tymu tak: żur połlał, buchty chwołlał, 
co krok to snop, co stopa to kopa. Abo 
co chłop to snop, a co baba to żaba. 
A to lołtanie z tyj łogniał znaczyło łowienie 
Ponbóczka przez Żydów i żołdyn przy 
temu nic nie jołd ani nie pił piwa, abo 
gorzałki, tak jak to terołz modzi ludzie 
robią przy połleniu żuru.

 Do dzisiej też jeszcze u nołs mi-
nistranci chodzą trzy razy nałobkoło 
kośćioła z klepaczkoma, bo zwony 
som aż do połojdnia Wielkiej Soboty 
zawionzany i nie mogom dzwonić. Ale 
żeby nogi myli swoim łojcom we Wielki 
Czwołrtek, to ech jeszcze nie słyszała, 
choć na to my dzieci piyrwyj czekały 
cały post. A jak ich było siłał, to stały 
w kolejce i dla kożdygo se jakiś czeski 
abo 50 feników w tej wodzie znołdło, 
abo tyż jakoś apfelzina. Joł myła fotrowi 
nogi w misie, bo łoni mieli jednom noga 
bolawom, takoł łotwartoł aż do kostki, 

to w drzewianym grodku, mogli se urazić. 
Nogi nie należało wytrzeć, same musiały 
wyschnąć, bo to chroniło bodejś przed 
złodziejstwał. Zajś we Wielki Piątek ludzie 
szli do rzeki wczas rano se obmyć i nie 
mogli przy tyj nic rządzić i też se nie 
powycierać. Miało to przynieść dzioł-
chom fajne lica, różowoł skóra i zdrowie 
na cały rok. A w niechtorych domach 
z tymi mokrymi nogoma i głowoł, rzykali 
jeszcze w intencji papieża 5 „Ojcze nasz” 
i „5 zdrowaśków”. Rozprawiać mogli zajś 
wtedy, jak przyszli do dom i porzykali 

pacierz pod krzyżał.
 Wszystkie te obrzędy pochodzą z cza-
sów pogańskich i przyjałty zostały przez 
chrześcijan. We Wielki Piątek baniemy 
śpiewać pieśni o Bożej Małce. Jak stała 
Matka boleściwa obok krzyża ledwo 
żywa, gdy na krzyżu wisiał Syjn. Po tyj 
wielkiej żałości przyjdzie Wielkanoc. 
Otrzyjcie już łzy płaczoncy, żal z serca 
wyzujcie, wszyscy w Jezusa wierzący, 
weselcie się, radujcie, bo zmartwychwstał 
jak powiedział. Alleluja, alleluja, niechaj 
zabrzmi alleluja.
 Joł też życza naszym czytelnikom, 
by mogli se radować z zmartwychwstania 
Chrystusa. 

Niedziela palmowa

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika www.pks.opole.pl

Firma przewozowa Arriva rezy-
gnuje ze świadczenia usług w po-
wiatach: prudnickim i kędzierzyń-

sko-kozielskim – jesień zeszłego roku 
przyniosła więc samorządom (i sa-
morządowcom) wyzwanie znalezie-
nia nowego przewoźnika. Do końca 
czerwca (a więc do połowy 2019) 
będzie po staremu, później nato-
miast przewoźnik ulegnie zmianie. 
Arriva złożyła wyjaśnienie w sprawie 
przyczyn tej sytuacji.

 „Powodem [...] jest sytuacja finansowa. 
Zarząd firmy wyjaśnia, że rosnące ceny 
paliwa i ubezpieczeń pojazdów, spadek 
liczby pasażerów, nieuczciwa konkurencja, 
presja płacowa oraz brak uregulowań 
prawnych, powodują, że wspomniane 
oddziały nie są w  stanie prowadzić 
rentownej działalności. »Taka sytuacja 
nie pozwala na pokrycie kosztów pro-
wadzenia działalności operacyjnej, ani 
koniecznych inwestycji. Nie pomagają 
przy tym działania restrukturyzacyjne, 
jak reorganizacja siatki połączeń, 
oszczędności na kosztach, optymalizacja 
wykorzystania majątku. Oddziały, jak 

przekonuje przewoźnik, nadal przynoszą 
duże straty, które pogłębiają się z roku 
na rok« – czytamy na portalu www.trans-
port-publiczny.pl.” [akapit jest cytatem 
z artykułu na portalu „Prudnik24”].
 Do zagospodarowania przejazdów 
na trasie Prudnik–Opole zgłosiła się 
firma Opolskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Samochodowej, znana pod 
marką Opolskie PKS.
 „Szykujemy się, żeby od 1 września 
ruszyć z całkiem nowymi liniami” – mówił 
na antenie »Radia Opole« (pod koniec 
marca) prezes przedsiębiorstwa Prze-
mysław Nijakowski. – „[...] Na tę chwilę 
rozmawiamy głównie z  samorządami 
powiatu prudnickiego. Staramy się 
ustalić satysfakcjonujące nas rozwiązania, 
żeby gminy były zadowolone i my, jako 
przewoźnik, mieli z tego korzyści.”
 Póki co, na początku kwietnia pojawiły 
się nowe przejazdy: z Prudnika do Opola 
(o 6:00, 12:10, 15:30, 17:00) i z powrotem 
(9:30, 10:00, 14:10, 15:10). Trasy zahaczają 
o powiat krapkowicki – kierują się przez 
Moszną i  Strzeleczki. Większość tych 
kursów dotyczy wyłącznie dni roboczych.

BS

Nowy przewoźnik, nowe kursy

Życzenia błogosławionych Świąt Wielkanocnych,
radosnych świątecznych dni

a także zdrowia, nadziei, miłości,
wzajemnego zrozumienia i życzliwości

mieszkańcom Gminy Biała
składa Burmistrz Edward Plicko

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała! 
Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas od-
radzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. 
Życzymy Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły 
radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. Niech Zmar-
twychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, 
da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością 

patrzeć w przyszłość. 
Przewodnicząca i Radni Rady Miejskiej w Białej

Życzenia pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pojednania, życzliwości,
radości i pomyślności

czytelnikom Panoramy Bialskiej”
składa

zespół redakcyjny.
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 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
należy do przeszłości, ale zawiera żywot-
ną siłę, która przeniknęła świat. Tam, 
gdzie wszystko wydaje się martwe, ze 
wszystkich stron pojawiają się ponownie 
źdźbła zmartwychwstania. Jest to siła 
nie mająca sobie równych. 

Papież Franciszek

Drodzy Czytelnicy!

 Po dniach ciemności, męki i śmierci 
na krzyżu Chrystus powstał, jaśniejący 
blaskiem chwały. Zmartwychwstał! 
Żyje! Ukazał się niewiastom, Piotro-
wi, Apostołom. Dni Męki, Śmierci 

i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa 
prowadzą nas do głębin Bożej Miłości, 
która ogarnia każdego człowieka. Uro-
czystość Zmartwychwstania Pańskiego 
głosi światu, że zawsze zwycięża Bóg, 
który w Jezusie Chrystusie Ukrzyżo-
wanym i  Zmartwychwstałym dzieli 
się z  człowiekiem zwycięstwem nad 
złem i prowadzi go do pełni prawdy, 
miłości i życia.
 Zmartwychwstanie Chrystusa to 
niepodważalny argument naszej wiary. 
Jezus jest prawdziwie Bogiem i praw-
dziwie Człowiekiem. Jako Człowiek 
mógł za nas umrzeć. Jako Bóg mógł 
zmartwychwstać. To Zmartwychwstanie 

jest fundamentem nadziei, tak bardzo 
potrzebnej w  sytuacji, kiedy rozmaite 
niepokoje wdzierają się w nasze życie 
– niepokój o jutro, utrata zdrowia i sił 
witalnych, brak pracy. Zmartwychwstały 
Pan obejmuje nas wszystkich swoją 
miłością i mówi: „Nie lękajcie się! Jestem 
z wami aż do końca świata”. Przesłanie 
to napełnia nas olbrzymią ufnością 
i głęboką nadzieją, że przez pusty grób 
została nam otwarta brama do źródeł 
nowego życia. Możemy z niego obficie 
zaczerpnąć dzięki bezgranicznej miłości 
Boga, która wszystko zwycięża, rozprasza 
mroki świata, daje odwagę oraz pełnię 
życia i działania. Mimo trudności i zmagań 

dnia codziennego Zmartwychwstały Jezus 
pragnie obdarować nas wszystkich siłą 
nowego życia, siłą niegasnącą i zwycięską, 
która wskrzesza w codziennym świecie 
piękno i umacnia je łaską z Wysoka.
 W tegoroczną Uroczystość Paschalną 
życzę Wam wszystkim wielu nowych 
sił i natchnień od Zmartwychwstałego 
Pana, abyśmy – umocnieni Jego darem 
niezwyciężonego życia – nie tylko od-
czuwali płomień żywej wiary w naszych 
sercach, ale również potrafili rozniecać 
ten płomień w sercach naszych bliźnich.

o. Waldemar Wołowski MI

szybkie i bezpieczne
płatności internetowe

Wsparcie dla 
mieszkańców gminy

Rozważanie na Wielkanoc

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%

VORSTAND DES KREISES NEUSTADT DER SKGD IM OPPELNER SCHLESIEN
ZARZĄD POWIATU PRUDNICKIEGO TSKN NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

LÄDT HERZLICH EIN ZUM
ZAPRASZA SERDECZNIE NA

KREISKONZERT
PRÄSENTATION 
DER KULTURGRUPPEN 
DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

BLASORCHESTER ZÜLZ / BIALSKA ORKIESTRA DĘTA
GLOGOVIA BRASS
CHOR SENIORES
CHOR GLOGOVIA
CHOR DIE NEUDORFER
CHOR CAMPANELLO
KABARETT OHNE CHANCE / KABARET BEZ SZANSY

IM PROGRAMM / W PROGRAMIE: 

STAR DES ABENDS / 
GWIAZDA WIECZORU:  
NORBERT RASCH

27.04.2019 (SAMSTAG / SOBOTA) 
GODZ. 14.30 UHR
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁOGÓWKU / 
KULTURHAUS IN OBERGLOGAU

GODZ.17.00 UHR

VERANSTALTER /
 ORGANIZATOR

FINANZIERUNG / 
FINANSOWANIE

PARTNER / 
PARTNERZY

SONSOREN / 
SPONSORZY

(UL. S. BATOREGO 6, GŁOGÓWEK)

PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
POPULARYZUJĄCYCH KULTURĘ NIEMIECKĄ

Gmina Biała podpisała 
Umowę w ramach Pro-
gramu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014–
2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym w ramach Podpro-
gramu 2018, wskutek czego 
osoby potrzebujące otrzymują 
wsparcie w formie artykułów 
spożywczych.

 W  ramach otrzymanego wsparcia 
osoby (które zgłosiły się do programu) 
uczestniczą w  działaniach towarzy-
szących – w warsztatach kulinarnych. 

Warsztaty takie odbyły się 29 marca 
w budynku OPS w Białej, poprowadził 
je wyspecjalizowany trener. W ramach 
tych warsztatów uczestnicy nabyli 
umiejętności z zakresu wykorzystania 
otrzymanych produktów w  żywieniu 
oraz przygotowywaniu posiłków. Pro-
gram realizowany jest do końca czerwca 
2019 r. Kontynuacja programu nastąpi 
od sierpnia, a  dystrybucja artykułów 
żywnościowych od września 2019.
 Osoby chętne do otrzymania wsparcia 
proszone są o  kontakt z  Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w  Białej przy ul. 
Prudnickiej 29.

dr
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Z podatkami nie zawsze do sołtysa

Strajkowe niuanse

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

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)

Sołtys i inkasent podatków lokal-
nych to na ogół ta sama osoba. 
Jednak nie zawsze. Podczas 

marcowej sesji Rady Miejskiej w Białej 
radni przegłosowali listę inkasentów, 
a także tabelę prowizji.

 Pierwsza z przegłosowanych ustaw 
odnosiła się do podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i leśnego (chodzi o pobór 
wyłącznie od osób fizycznych). Poniżej 
prezentujemy listę inkasentów. Wyróż-
nioną czcionką zapisane są osoby będące 
jednocześnie sołtysami, a więc zdecydowana 
większość. Przypominamy, że Wilków 
od ostatnich wyborów nie ma sołtysa – 
jednak obowiązki inkasenta zdecydował 
się pełnić Klaus Bremer (ustępujący sołtys).

• Anna Solloch – „Przedmieście” w Białej
• Józef Bargieł – Browiniec Polski
• Małgorzata Fluder – Brzeźnica
• Denis Bieniek – Chrzelice
• Krystian Stroka – Czartowice
• Mariola Piwowarczyk – Dębina
• Urszula Wottka – Frącki
• Waldemar Kandziora – Gostomia
• Klaudia Famulla – Górka Prudnicka
• Andrzej Zarychta – Grabina
• Beata Czaja – Józefów
• Anna Tarnowska – Kolnowice
• Jacek Niedorozow – Krobusz
• Weronika Szuster – Laskowiec
• Dawid Pientka – Ligota Bialska
• Irena Wotka – Łącznik
• Krystyna Puchała – Miłowice
• Maria Kaszowska – Mokra

• Gizela Młodawska – Nowa Wieś 
Prudnicka

• Brygida Trinczek – Ogiernicze
• Jan Smiatek – Olbrachcice
• Sebastian Pella – Otoki
• Gabriela Neugebauer – Pogórze
• Zygfryd Marzotko – Prężyna
• Mariola Latus – Radostynia
• Edyta Krupa – Rostkowice
• Michał Badura – Solec
• Angelika Lorenz – Śmicz
• Antoni Piecha – Wasiłowice
• Klaus Bremer – Wilków

 Stawki procentowe prowizji (w przy-
padku podatków: rolnego, leśnego 
i od nieruchomości) wahają się od 3,2 
do 6,4%, w zależności od wielkości 

wpłat w ramach sołectwa (odwrotnie 
proporcjonalnie).
 Druga uchwała podjęta podczas 
sesji dotyczyła opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
 Lista inkasentów przestawia się w tym 
przypadku podobnie jak w przypadku 
podatków lokalnych. Różnice są nie-
wielkie. Józef Bargiel został inkasentem 
nie tylko w Browińcu Polskim (którego 
jest sołtysem), ale również w Gostomi 
i Solcu. Marcin Miczka – w Chrzelicach. 
Sylwia Saska-Wójs – w Józefowie. Maria 
Grzywa – w Otokach, a Mateusz Kosiński 
(sołtys) – w Śmiczu.
 Stawki procentowe wahają się tym 
razem od 6 do 8%.

 Strajk nauczycieli, bezterminowy, który 
rozpoczął się w  poniedziałek na terenie 
całego kraju, 8 kwietnia, nie ominął gminy 
Biała. Na jej terenie funkcjonują placówki 
zebrane w dwa zespoły szkolno-przedszkolne 
– jeden w samej Białej, a drugi w Łączniku. 
Oba zespoły przystąpiły do strajku, choć tre-
ści ich komunikatów nieco się różniły. 
 Pierwszy z wymienionych poinformował: 
[...] w PSP w Białej i w szkołach filialnych 
w Gostomi, Śmiczu i Radostyni nie będzie 
możliwości zapewnienia opieki uczniom ze 
względu na udział wszystkich pracowników 
w akcji protestacyjnej. W bardzo szczegól-
nych przypadkach opiekę zapewnia świe-
tlica w Białej, w ograniczonej ilości."
 Szkoła w Łączniku poinformowała nato-
miast: „[...] W naszej placówce zajęcia odby-
wać się będą w miarę posiadanych możliwo-
ści kadrowych. [...] Szkoła zapewni opiekę 
dzieciom. W przypadku możliwości pozo-
stawienia dzieci w domu prosimy o uczy-
nienie tego. Równocześnie informujemy, 
iż opieka zapewniona będzie w budynku 
przy ulicy Fabrycznej 4a."

 Łącznik zapowiedział też przeprowadze-
nie egzaminu gimnazjalnego w  związku 
z harmonogramem.
 Jeśli natomiast chodzi o przedszkola, ze 
strony jednej dyrekcji można było przeczy-
tać, że: [...] W Publicznym Przedszkolu w Bia-
łej i w placówkach zamiejscowych [...] nie 
będzie możliwości zapewnienia opieki dzie-
ciom ze względu na udział wszystkich pra-
cowników w akcji protestacyjnej. W bardzo 
szczególnych przypadkach opiekę zapewnia 
Publiczne Przedszkole w Białej w ograniczo-
nej ilości. Rodzice oddziałów zamiejscowych 
we własnym zakresie zapewniają dowóz."
 W  Łączniku z  kolei dyrekcja zapowie-
działa pod koniec pierwszego tygodnia 
strajku, że od 15 kwietnia (poniedziałek) 
grupa starszaków zafunkcjonuje normalnie, 
a zajęcia poprowadzi pani Teresa Radecka.
 Szkoła w Grabinie, jako że nie należy do 
placówek publicznych, nie przyłączyła się 
do strajku. Z racji ram organizacyjno-praw-
nych, w jakich funkcjonuje, pracownicy nie 
mieli dylematu, czy zrobić to, czy nie.

B S
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 Oczywiście występowanie tego rodzaju 
sytuacji da się zminimalizować – jadąc 
powoli, zgodnie z przepisami. Przez 
lata przy wjeździe do alei znajdowały 
się znaki informujące o ograniczeniu 
prędkości – znacznym, bo aż do 50 
kilometrów na godzinę (od paru lat, 
wcześniej mieliśmy 60). Utopią było 
jednak zakładanie, że tego rodzaju zakazy 
będą przestrzegane – biorąc pod uwagę 
popularność tej drogi, polską mentalność 
oraz małą szansę bycia ukaranym (jeśli 
czyhała drogówka, to na ogół w samej 
Lubrzy lub Dobroszewicach, nie zaś 
między miejscowościami – w alei).
 Druga sprawa – chyba nawet ważniejsza 
– to wiatrołomy. Drzewa są zaniedbane, 
część z nich poszła do wycinki i zastąpiona 
została nowymi nasadzeniami. Nie bra-
kuje okazów w kiepskim stanie – nigdy 
nie wiadomo, czy w razie wichury gałąź 
przewróci się na stronę pól, czy na stronę 
jezdni... Pomnik przyrody trwał – jednak 
przeszłość zrobiła swoje.
 „Przez długie lata [...] toczony był 
przez szkodnika o wdzięcznej nazwie 
brudnica nieparka (lub jeśli ktoś woli 
po łacinie – lymantria dispar). Poza 
tym, do degeneracji drzew przyczyniła 
się [...] rolnicza spółdzielnia produk-
cyjna. Ona to kisiła liście buraków 
bezpośrednio na gruncie, nieopodal 
alei, co przyczyniło się do stopniowego 
usychania drzew” – czytamy w tekście 
pod wymownym tytułem „Jakie będą 
dalsze losy Alei Lipowej w Lubrzy?” 
(„Tygodnik Prudnicki”, 15 lutego 2012).

Pomnik a rzeczywistość
 Jeśli chodzi o aleję – problematycz-
ności dopełnia kiepski stan nawierzchni 

– dziur nie brakuje, a omijanie ich nie 
jest łatwe (droga nie za szeroka i – jak 
wspomniano – praktycznie bez pobocza).
W lokalnej debacie pojawiały się zasadniczo 
trzy pomysły poradzenia sobie z kłopo-
tliwą aleją. Pierwszy z nich – wycinka; 
rozwiązanie najbardziej intuicyjne, 
koncepcyjnie najprostsze, jednak (koniec 
końców) nie do zrealizowania ze względu 
na ochronę prawną.
 „Określenie »po-
mnik przyrody« zosta-
ło w Polsce użyte po raz 
pierwszy w pierwszej 
połowie XIX w. w na-
szej narodowej epopei 
»Pan Tadeusz«. Później 
były ustawy, z których 
ostatnia (z 2004 roku) 
podaje współczesną 
definicję tego pojęcia. 
Aleja Lipowa w Lubrzy 
spełnia owe kryteria 
jako skupisko drzew 
o dużej wartości przy-
rodniczej i nie tylko. 
Problem jednak w tym, 
że pomnik »zbudowa-
ny« był w czasach, gdy 
siłą pociągową były 
konie (i to bynajmniej nie mechaniczne). 
Obecnie zaś samochody osobowe i dostaw-
cze, rzadko poruszające się w granicach 
przepisów ruchu drogowego, w razie 
wypadku ładują się wprost na ów pomnik 
– czytamy w wyżej już cytowanym tekście 
z „Tygodnika Prudnickiego”.

Problem rozwiązany naokoło
 Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska nie wyrażała zgody na to, 

by rozwiązaniem problemu była wycinka. 
Dodatkowym (a ostatecznie głównym) 
argumentem po stronie pozostawienia 
drzew okazało się bytowanie w drzewach 
pachnicy dębowej (osmoderma eremita), 
chrząszcza znajdującego się pod ochroną 
(dla samych drzew jest on szkodnikiem... 
– jeszcze innym niż ten wymieniony 
parę akapitów wyżej). Nawet, gdyby 

doszło do wycinki 
lip, nie mogłyby one 
pójść na opał lub 
do tartaku; musiałyby 
zostać przeniesione 
w miejsce, gdzie 
swobodnie się roz-
łożą (wójt Lubrzy 
Mariusz Kozaczek 
proponował zresztą 
miejsce po dawnym 
wysypisku śmieci 
w Prężynce – tam 
można by zwozić 
wycięte drzewa).
 D r u g i m 
pomysłem (noszącym 
cechy kompromisu 
w całej sprawie) była 
wycinka drzew tylko 
po jednej stronie 

(wschodniej), a następnie poszerzenie 
drogi – jako zwolennik tej opcji dał się 
poznać swego czasu wójt Lubrzy Mariusz 
Kozaczek.
 Trzecie podejście mówiło o budowie 
obwodnicy alei – ta idea ostatecznie się 
przebiła i doczekała realizacji. W odległości 
kilkudziesięciu metrów, po stronie wschod-
niej, na obszarze zajmowanym wcześniej 
przez pole uprawne tworzony jest „bajpas” 
pomnika przyrody. Dotychczasowa Aleja 

Lipowa będzie natomiast ścieżką rowerową 
(utrzymywaną ostatecznie, także w zakresie 
pielęgnacji, przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, nie przez gminę) – co również 
jest pomysłem kontrowersyjnym, biorąc 
pod uwagę, że potencjalnym problemem 
są spadające gałęzie.
 „Drzewa najczęściej padają na pola” 
– uspokajał (ale czy uspokoił?) Miro-
sław Sokołowski, wicedyrrektor ZDW 
w wypowiedzi dla Radia Opole.

Lipy to nie wszystko
 Budowa obwodnicy Alei Lipowej 
to element większej inwestycji. W jej 
skład wchodzi także tworzenie ścieżki 
pieszo-rowerowej na odcinku z Prudnika 
do Lubrzy i dalej w stronę Dobroszewic 
(wszystkiego razem: 6 km). Tym sposobem 
między Prudnikiem a Moszną będzie już 
prawie 15 km – gdyby zliczyć wszystkie 
odcinki ścieżek pieszo-rowerowych 
(a to daje łącznie około 75%).
 Zrobione zostaną także trzy skrzyżowa-
nia z drogami podporządkowanymi, pięć 
przepustów, mury oporowe (na dystansie 
półkilometrowym); przebudowane będą 
cztery zatoki autobusowe, powstaną też 
miejsca odpoczynku i rekreacji
 C a ł kow it y  ko s z t  i nwe s t yc j i 
to 31.300.069,00 zł; z czego 29.845.419,55 
stanowią koszty robót budowlanych, 
1.216.000,00 – koszty wykupu gruntów, 
a 238.650,00 zł – nadzoru budowlanego. 
Całość została dofinansowana z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
kwotą 26.972.782,00 zł (a więc 86%).
 Zakończenie prac planowane jest 
na grudzień bieżącego roku.

Bartosz Sadliński

Zapobieganie pożarom, popularyzowanie wiedzy

Gdy zmagania konkursowe dobiegają końca... Konkurs odbył się w sali GCK w Białej Startowały również dziewczęta

Uczestnicy konkursu stawali (a właściwie - siadali) oko w oko z komisją

Czekając na drogę

Budowa obwodnicy 
Alei Lipowej to ele-

ment większej inwestycji. 
W jej skład wchodzi także 
tworzenie ścieżki pieszo-
-rowerowej na odcinku 
z Prudnika do Lubrzy i da-
lej w stronę Dobroszewic 
(wszystkiego razem: 6 km). 
Tym sposobem między Pru-
dnikiem a Moszną będzie 
już prawie 15 km – gdyby 
zliczyć wszystkie odcinki 
ścieżek pieszo-rowerowych 
(a to daje łącznie około 75%).

cd. ze str. 1

20 marca w Gminnym Cen-
trum Kultury w Białej od-
był się Ogólnopolski Tur-

niej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież 
zapobiega pożarom” (eliminacje 
gminne), który ma na celu popula-
ryzację przepisów i kształtowanie 
umiejętności w zakresie ochrony ży-
cia, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej.

 W  turnieju wzięło udział 15 osób 
w dwóch grupach wiekowych:
• I grupa wiekowa – uczniowie szkoły 

podstawowej, klasy od IV do VI – 9 
osób

• II grupa wiekowa – uczniowie szkoły 
podstawowej, klasy od VII do VIII 
oraz uczniowie szkół gimnazjalnych 
– 6 osób

 W  pierwszej grupie wiekowej 
uczniowie zajęli następujące miejsca:
• I – Emilia Hanko
• II – Maik Rieger
• III – Marek Duda
 W drugiej grupie wiekowej uczniowi 
zajęli następujące miejsca:
• I – Dominik Woleń
• II – Marcel Mokry
• III – Łukasz Brehmer
• Wyróżnienia za udział w  turnieju 

otrzymali: Igor Kowalczyk, Paulina 
Sokoll, Przemysław Łysoń, Julia Macioł, 
Dorian Martyniuk, Oskar Spallek, 
Weronika Puchała, Patryk Geisler, 
Piotr Chowaniec.

 Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy oraz życzymy dalszych 
sukcesów!
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O utopcach z Łącznika

Dlaczego nie spróbować?

Utopce - jak nazwa wskazuje - wychodziły z wody i do wody wracały

Denis Bieniek został sołtysem jednej 
z najbardziej wyrazistych miejscowości 
w gminie Biała, jeśli chodzi o działalność 
społeczną

Uwięziony utopiec

 W Łączniku, w powiecie prudnic-
kim nad Białką, na wschód od wioski, 
w pobliżu leśniczówki stał stary młyn 
wodny. Ludzie bali się przechodzić 
tamtędy nocą. Także młynarz i inni 
mieszkańcy młyna uważali, by po za-
chodzie słońca nie podchodzić zbyt 
blisko koła młyńskiego, gdyż nocą 
docierało stamtąd wiele tajemniczych 
głosów i straszne wycie.
 Pewnego razu drogą przechodził 
wesoły śpiewak i zaszedł do młyna. 
Mieszkańcy młyna zapewnili mu 
schronienie i pożywienie, a jako 
że wydawał się mądrym człowiekiem, 
zwierzyli mu się ze swojego zmartwienia 
dotyczącego nocnych strachów. Żadna 
służąca i żaden parobek nie chcieli dłużej 
pozostać w młynie, gdyż przerażały ich 
straszydła. Muzykant stwierdził: „Oho, 
to nikt inny, jak utopiec, ale go złapie-
my”. Młynarz ucieszył się niezmiernie 
i obiecał muzykowi, że jeśli rzeczywiście 
to uczyni, hojnie go nagrodzi.
 Dlatego późnym wieczorem mu-
zykant poszedł nad wodę w pobliże 
koła i oczekiwał pojawienia się utopca. 
Wszyscy mieszkańcy młyna zgromadzili 
się w izbie młyńskiej, by zobaczyć, 

Wodnik, topic, topnik, 
utopnik, utoplec, 

utopek, topek, Waterman, 
Wassermann

w jaki sposób obcy go złapie. O północy 
rzeczywiście zjawił się utopiec. Kiedy 
zobaczył muzykanta, od razu chciał go 
wciągnąć do siebie do wody, ale ten wziął 
swój flet do lewej ręki i zagrał na nim 
cudowną piosenkę. Potem uczynił lewą 
ręką trzy razy znak krzyża, wziął długą 
słomę i zawiązał na niej lewą ręką trzy 
węzły. Nią związał utopca, który stał jak 
zaklęty. Zaciągnął go do pieca kaflo-
wego i do niego przywiązał. Następnie 
powiedział do ludzi młynarza: „Teraz 
nie może wam już czynić nic złego, 
ale nie możecie mu podać ani kropli 
wody, bo znów zostanie uwolniony”. 
I tak było: utopiec pozostawał związany 
i nie mógł ruszyć się z miejsca.
 Zdarzyło się, że wszyscy ludzie z mły-
na poszli na pole, a malutka córeczka 
młynarza pozostała sama w domu. 
Cicho i wesoło bawiła się piłką. Piłka 
wymknęła jej się i potoczyła do pieca, 
do którego ciągle przywiązany był utopiec. 
Postanowił wykorzystać sytuację. Zaczął 
żałośnie prosić dziewczynkę o szklankę 
wody. Jako że dziecko miało bardzo 
dobre serce, nie potrafiło odmówić 
biednemu utopcowi. Sam przecież po-
wiedział, że w przeciwnym razie umrze 
z pragnienia. Dziecko przyniosło mu 
wodę, a kiedy utopiec się napił, został 
uwolniony z więzów i zniknął. Długi, 
mokry ślad od pieca nad brzeg wody 
wskazywał, gdzie poszedł. Jednak to, 
jak został potraktowany w młynie, 
chyba niezbyt mu się spodobało, gdyż 
zniknął i nikt go więcej nie widział 
w tych okolicach.

Utopiec
 „Bardzo dawno temu na wyrobisku, 

gdzie łączniczanie i mokrzanie piasek 
i glinę wydobywali, mieszkał topielec, 
który miał dwie córki. Jak raz przyszły 
do Łącznika na zabawę, to chłopcom 
od razu się spodobały. Wyglądały jak 
ludzie, a przy tym były bardzo piękne. 
Nogi miały jak nasze miejscowe dziew-
czyny. Jednak przed północą zawsze 
wracały do wody w swoim wyrobisku.
 Po jakimś czasie znowu przyszły 
na zabawę potańczyć. Młodzieńcy się 
uwzięli i postanowili nie wypuścić sióstr 
przed północą do domu. One błagały, 
lamentowały, a chłopcy nic. Nie puścili 
ich. Wróciły więc później do domu.
 Na drugi dzień kawalerowie poszli 

po te córki do topielca. Później bardzo 
ubolewali nad tym, ponieważ w tym 
wyrobisku zobaczyli tylko czerwoną wodę.
 Topielec musiał zabić córki. Młodzieńcy 
byli wściekli na to, co się stało”.

Bibliografia:
–  R. M. Wrobel, Der Wassermann an 

der Hotzenplotz. Sage und Braucht 
im Oberglogauer Land, Gorlitz 2005, 
s. 270–272.

–  Ks. M. Słaboń, Utopiec [w:] H. Młynarska, 
Legendy, podania i opowieści historyczne 
z Głogówka i okolic, Wrocław 2010.

–  T. Heda, Parafia Łącznik w legendach, 
podaniach i opowiadaniach, Kraków 2018.

Najtrudniejsze wy-
daje się zaktywizo-

wanie ludzi do wspólnego 
działania. Trzeba być też 
odpornym na krytykę 
i jednocześnie wypra-
cować sobie respekt.Wśród now ych soł tysów 

w  gminie Biała nie bra-
kuje osób młodych. Jedną 

z nich jest Denis Bieniek – mieszka-
niec Chrzelic, będący jeszcze przed 
trzydziestym rokiem życia. Poni-
żej, w wywiadzie, opowiada o pla-
nach i wyzwaniach, które rysują się 
na wstępie kadencji.

– Dlaczego zdecydował się pan zostać 
sołtysem?
– Dobre pytanie... Na początku kolega 
powiedział w  żartach, że mnie zgłosi. 

Długo się wahałem, ale ostatecznie 
stwierdziłem, że wioska musi mieć 
sołtysa i  dlaczego młoda osoba nie 
miałaby spróbować...
– Jakie sprawy wydają się panu najpil-
niejsze w rozpoczynającej się kadencji? 
Drogi, integracja, remonty budynków itd.?
– Najpilniejsza wydaje się integracja 
z  mieszkańcami wsi. Dzięki temu 
można bliżej poznać potrzeby i  wizje 
ludzi – poprzez integrację łatwiej też 
zaktywizować ich do wspólnych działań 
na rzecz wioski.
– Jakie będą pańskie najbliższe działania 
jako sołtysa?
– Najbliższe działa-
nia będą związane 
z  rozeznaniem się 
w projektach – aby 
później móc uzy-
skać dodatkowe 
fundusze na rzecz 
wioski. Kolejna spra-
wa: zorganizowanie 
i  poprowadzenie 
zebrania odnośnie funduszu sołeckiego. 
Wspomnę też, że znalazłem już sponsora 
na odnowienie (pomalowanie) linii 
na boisku asfaltowym, które zostało już 
wykonane. Mało tego: domalowaliśmy 
linie do gry w tenisa, za co serdecznie 
dziękuję firmie Malowanielini.pl oraz 
ekipie, która wykonała kawał dobrej roboty.
– Co zapowiada się jako najtrudniejsze, 
jeśli chodzi o sołtysowanie? Co można 

wskazać jako największe ograniczenie?
– Najtrudniejsze wydaje się zaktywizowanie 
ludzi do wspólnego działania. Trzeba być 
też odpornym na krytykę i jednocześnie 
wypracować sobie respekt. Reszta okaże 
się w trakcie kadencji, ale postaram sie być 
dobrym sołtysem i zrobić jak najwięcej 
dla wioski i mieszkańców
– Jak zamierza pan poznawać potrzeby miesz-
kańców dotyczące wsi, w której mieszkają?
– W każdej możliwej chwili – poprzez 
integrację, wspólne prace... Wysłucham 
każdego indywidualnie...
– Czy planuje pan współpracę z sołty-

sami innych wsi i jak 
ta współpraca miałaby 
wyglądać?
– To już zależy od kon-
kretnej sytuacji. Jeśli 
będzie potrzeba (i chęć 
z obu stron), jestem jak 
najbardziej za.
– Prosz ę jeszcze 
o kilka słów o sobie. 
Czym się pan zajmuje, 

jak długo mieszka pan w swojej wsi, 
czy były wcześniejsze doświadczenia 
z działalnością społeczną.
– W Chrzelicach mieszkam od urodzenia 
czyli dwadzieścia siedem lat. Pracuję 
w  niewielkiej firmie w  Prószkowie. 
Jestem członkiem OSP, angażowałem się 
w różne inicjatywy, gdy była potrzeba.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Kresowa 
Atlantyda

 21 marca w  Gminnym Centrum 
Kultury w Białej odbyło się spotkanie 
z  prof. dr. hab. Stanisławem Nicieją. 
Zjawili się mieszkańcy gminy Biała, 
którzy mają wschodnie korzenie, w su-
mie zebrało się około 30 osób. Oprócz 
przybliżenia zgromadzonym historii 
powstawania serii książek „Kresowa 
Atlantyda. Historia i  mitologia miast 
kresowych” oraz anegdot związanych 
z  poszukiwaniem informacji i  zdjęć 
(których w  książkach jest mnóstwo), 
profesor przedstawił także film z jednej 
z wypraw – do miasteczka Kołomyja – co 
było doskonałym dopełnieniem opowieści.
 Chętni mogli po spotkaniu zakupić 
wybrane książki. dr

Uprawa znacznej ilości
Kryminalni z Białej i Prudnika zabezpieczyli 
ponad 720 krzewów konopi indyjskich, spe-
cjalistyczny sprzęt do ich uprawy, a także mie-
nie o wartości ponad 25 000 złotych. Zatrzy-
mano mieszkańca Dolnego Śląska – jest on 
podejrzany o nielegalną uprawę marihuany; 
do przestępczego procederu miał wynająć 
budynek na terenie powiatu prudnickiego. 
Trzydziestodwulatek usłyszał zarzuty zwią-
zane z wytwarzaniem i uprawą znacznej ilo-
ści narkotyków oraz... nielegalnego poboru 
prądu. Grozi mu do piętnastu lat więzienia. 
Informacje pochodzą od KPP w Prudniku.

BS
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Wybór najpilniejszych spraw

Rywalizacje recytatorskie i nie tylko

dokończenie na str. 8 Laureaci klas VII-VIII i gimnazjum (konkurs recytatorski)

Konkurs recytatorski - laureaci klas IV-VI

Laureaci klas I-III w konkursie recytatorskim

Dawid Pientka - najmłodszy z wybranych 
niedawno sołtysów w gminie Biała

Na obecną chwilę 
mieszkańcy sami 

zgłaszają bieżące potrze-
by; dużo informacji trafia 
też drogą pantoflową – 
jest to najlepszy przekaz, 
ponieważ nie każdy ma 
odwagę przyjść i powie-
dzieć, jaki ma problem 
czy zmartwienie.

zadecydowało za tym, że zostałem 
sołtysem. Kiedyś, w luźnych rozmowach, 
przyjaciele, mieszkańcy Ligoty mówili 
mi: „Dawid, zostaniesz wybrany na 
sołtysa”; powiedziałem im wtedy, że 
się nie nadaję, są przecież lepsi ode 
mnie. Na zebraniu wyborczym została 
zgłoszona moja kandydatura – w myślach 
powiedziałem sobie: „I  spełniła się 
przepowiednia, oby 
kolejne proroctwo 
moich przyjaciół się 
nie spełniło” [śmiech],
– Jakie sprawy wydają 
się panu najpilniejsze 
w  rozpoczynającej 
się kadencji? Drogi, 
integracja, remonty 
budynków itd.?
– Wszystkie z  wy-
mienionych rzeczy 
są ważne i  pi lne, 
ale moim zadaniem 
(oraz zadaniem Rady Sołeckiej) jest 
wybranie tych naj-najpilniejszych oraz 
tych naj-najważniejszych. Na pewno 
będziemy się skupiać na remoncie 
dróg, zarówno tych w naszej wiosce, 
jak i dojazdowych. Oczywiście inte-
gracja też jest ważnym elementem 
życia społecznego, w  tym kierunku 
plany zaczęły się już powoli tworzyć; 
gorzej będzie z ich realizacją, ale przy 
pomocy Rady Sołeckiej oraz innych 
mieszkańców damy radę.

– Jakie będą pańskie najbliższe działania 
jako sołtysa?
– Działania już miały miejsce – 7 
marca zorganizowałem przy pomocy 
zaangażowanych pań Dzień Kobiet. 
W najbliższym czasie – jak ustaliłem 
z Radą Sołecką – będziemy przystępować 
do realizacji zadań z funduszu sołeckiego; 
powoli będziemy także przygotowywać 

się do organizacji 
Festynu Rodzinnego.
– Co zapowiada się 
jako najtrudniej-
sze, jeśli chodzi 
o  sołtysowanie? 
Co można wskazać 
jako największe 
ograniczenie/ogra-
niczenia?
– Najtrudniejsze 
w sołtysowaniu jest 
znalezienie wyjścia 
z sytuacji, kompro-

mis pomiędzy stronami w konflikcie 
lub planie, który chcemy realizować; 
trzeba też umieć podjąć dobrą decyzję 
dla ogółu społeczeństwa.
– Jak zamierza pan poznawać potrzeby 
mieszkańców dotyczące wsi, w której 
mieszkają?
– Na obecną chwilę mieszkańcy sami 
zgłaszają bieżące potrzeby; dużo infor-
macji trafia też drogą pantoflową – jest 
to najlepszy przekaz, ponieważ nie każdy 
ma odwagę przyjść i powiedzieć, jaki 

ma problem czy zmartwienie.
– Czy planuje pan współpracę z soł-
tysami innych wsi i jak ta współpraca 
miałaby wyglądać?
– W planach jest współpraca z sołtysami 
innych, sąsiednich wiosek, ale nie chcę 
na razie zdradzać jak ta współpraca 
będzie wyglądać.
– Proszę jeszcze o kilka słów o sobie. 
Czym się pan zajmuje, jak długo mieszka 
pan w swojej wsi, czy były wcześniejsze 
doświadczenia z działalnością społeczną?
– Mam 24 lata, całe życie mieszkam 
w Ligocie Bialskiej. Jestem absolwentem 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
(wydział w Opolu), kierunek: finanse 
i rachunkowość. Od poniedziałku do 
piątku pracuję w  agencji pracy jako 
rekruter oraz koordynator, a w week-
endy studiuję zarządzanie (w  tej 
samej szkole). Społecznie działałem 
i działam, uczestniczyłem w organizacji 
Światowych Dni Młodzieży w naszym 
dekanacie, nadal działam w formacji 
Młodzi Dekanatu Biała, przez jedena-
ście lat byłem ministrantem, w latach 
szkolnych należałem też do samorządu 
szkolnego i klasowego, obecnie jestem 
w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ligocie Bialskiej.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Dawid Pientka (z Ligoty Bialskiej) 
jest najmłodszym spośród wy-
branych niedawno sołtysów 

w gminie Biała. Poniżej, w wywia-
dzie, opowiada o czekających go 
wyzwaniach.

– Dlaczego zdecydował się pan zostać 
sołtysem?
– Ooo… na to pytanie szukam od-
powiedzi każdego dnia; nie wiem co 

Przełom marca i  kwietnia to już 
tradycyjnie czas konkursów or-
ganizowanych w  GCK w  Białej. 

28 i 29 marca uczniowie rywalizowali 
w 64. Ogólnopolskim Konkursie Recyta-
torskim, w pierwszym dniu zmagały się 
dzieci z klas I–III szkół podstawowych, 
a w drugim – dzieci z klas IV–VIII szkół 
podstawowych i ostatnich klas gimnazjum. 
W sumie w konkursie udział wzięło 67 
uczniów z całej gminy.

 Jury w składzie Elżbieta Malik, Irena 
Nawalany i Alicja Domańska przyznało 
następujące miejsca:

Kategoria szkół podstawowych, 
klasy I–III:

• I miejsce: Michalina Wilczyńska – ZSP 
w Białej, filia w Radostyni

• II miejsce: Mateusz Szynke – ZSP 
w Białej, Filia w Śmiczu oraz Paulina 
Miążek – ZSP w Białej, Filia w Śmiczu

• III miejsce: Wiktoria Kułakowska – ZSP 
w Białej oraz Maria Cziomer – ZSP 
w Białej, Filia w Radostyni

Kategoria szkół podstawowych, 
klasy IV–VI:

• I  miejsce: Martyna Preusner – ZSP 
w Łączniku

• II miejsce: Paulina Barysz – ZSP w Bia-
łej, Joanna Roden – ZSP w Łączniku, 
Marta Stankala – ZSP w Łączniku

• III miejsce: Milena Lewandowska 
– ZSP w  Białej, Alicja Botta – ZSP 
w Białej, Antonina Wróblewska – ZSP 
w Białej

Kategoria szkół podstawowych, 
klasy VII–VIII + gimnazja:

• I miejsce: Julia Stankala – ZSP w Łącz-
niku, Markus Gonsior– PG w Białej

• II miejsce: Agnieszka Walczyk – ZSP 
w  Łączniku, Emilia Woźniak – ZSP 
w Łączniku, Julia Orlita – PG w Białej

• III miejsce: Malwina Osmęcka – PG 
w Białej, Dominika Bolibrzuch – PG 
w  Białej, Weronika Mocha – PG 
w Białej

 Dodatkowo przyznano nagrody 
w kategorii Konkurs poezji śpiewanej.

W kategorii szkół podstawowych 
klasy IV–VI:

• I miejsce: nie przyznano
• II miejsce: Julia Ernst, ZSP w Białej
• III miejsce: Emilia Latus, ZSP w Białej

W kategorii klas VII–VIII + gimnazja:
dyplom za udział: Aleksandra Budka – 
ZSP w Łączniku

5 kwietnia nadszedł czas na konkurs 
kroszonkarski, w  którym udział 
wzięło 20 dzieci. Na konkurs należało 

przynieść dwie gotowe, własnoręcznie 
wykonane kroszonki, trzecią zaś trzeba 
było zrobić w ciągu trzech godzin w czasie 
trwania konkursu.

 Komisja (Renata Sznejweis, Iwona 
Pissarczyk, Elżbieta Grocholska) po 
dokonaniu oceny wykonanych prac 
przyznała następujące miejsca:
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Objęcie funkcji sołtysa bywa 
nieplanowane. Tak się stało 
w przypadku Weroniki Szu-

ster, którą wybrano na tę funkcję 
w Laskowcu i która niedawno od-
powiedziała na parę pytań ze strony 
naszej gazety – pytań dotyczących 
potrzeb mieszkańców oraz planów 
na rozpoczynającą się kadencję.

 – Dlaczego zdecydowała się pani 
zostać sołtysem?

 – Zdecydowałam się? Nie, to miesz-
kańcy naszej wsi mnie wybrali, 
a ja się zgodziłam. Idąc na zebranie, 
byłam pewna 
że  aktua lny 
sołtys będzie 
kandydował; 
o s t a t e c z n i e 
jednak zdecy-
dował, że rezy-
gnuje. Została 
zgłoszona moja 
kandydatura. 
Otrzymałam 
sto  pro cent 
głosów i zostałam sołtysem.

 – Jakie sprawy wydają się pani naj-
pilniejsze w rozpoczynającej się 
kadencji?

 – Najpilniejszą sprawą w tym roku 
jest wymiana nawierzchni boiska 
sportowego w naszej miejscowości. 
Aktualna nawierzchnia nie nadaje 
się już do użytkowania. Jest też kilka 
mniejszych przedsięwzięć, które – 
mam nadzieję – uda się wykonać 

w tym roku.
 – Jakie będą pani najbliższe działania 
jako sołtysa?

 – Chciałabym, żeby w następnym 
roku został zrobiony most i droga 
asfaltowa do dwóch domów w naszej 

miejscowości. Inwe-
stycja musi być jak 
najszybciej wykonana 
ze względu na kiepski 
stan mostu. Chcia-
łabym, żeby każdy 
mieszkaniec naszej 
wsi miał bezpieczny 
dojazd do posesji oraz 
na pola.

 – Co zapowiada się 
na dzień dzisiejszy 

jako najtrudniejsze, jeśli chodzi 
o sołtysowanie? Co można wskazać 
jako największe ograniczenie/
ograniczenia?

 – Najtrudniejsze w sołtysowaniu… nie 
wiem jeszcze. Wszystko przede mną.

 – Jak zamierza pani poznawać po-
trzeby mieszkańców dotyczące wsi, 
w której mieszkają?

 – Ze wszystkimi mieszkańcami żyję 
i chcę żyć w zgodzie. Każdy może 

do mnie przyjść i porozmawiać 
o swoich potrzebach, a ja w miarę 
swoich możliwości pomogę i dołożę 
wszelkich starań, by wszystkim żyło 
się dobrze w naszej malutkiej wsi.

 – Czy planuje pani współpracę z soł-
tysami innych wsi i jak ta współpra-
ca miałaby wyglądać?

 – Jestem otwarta na współpracę – 
szczegóły okażą się w trakcie.

 – Proszę jeszcze o kilka słów o sobie. 
Czym się pani zajmuje, jak długo 
mieszka pani w swojej wsi, czy 
były wcześniejsze doświadczenia 
z działalnością społeczną?

 – Jestem mężatką od prawie siedem-
nastu lat. Po ślubie wyjechaliśmy 
i mieszkaliśmy siedem lat w Niem-
czech. W 2010 roku postanowiliśmy 
wrócić na stałe do Polski i zamieszkać 
w naszym domu w Laskowcu. Ra-
zem z mężem wychowujemy troje 
dzieci. Aktualnie zajmuję się głów-
nie domem i dziećmi. Działalność 
społeczna nie jest mi obca, ale w roli 
sołtysa to mój debiut. Mam nadzieję, 
że poradzę sobie w nowej roli.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Przed międzynarodową komisją sędziowską

Tancerki przejawiały luźny stosunek do prawa grawitacji

Zwycięzcy wraz z trenerką Aleksandrą Hinderą

Miejsce na podium - dla STARSÓW bynajmniej nie po raz pierwszy Emocje - ich nie brakowało

Weronika Szuster - nowa sołtys Laskowca

W dniach 14–17 marca w Kiel-
cach odbyły się Mistrzostwa 
Polski Cheerleaders 2019, 

w których tym razem udział wzięło 
około 2100 tancerzy. Umiejętności 
prezentowali przed międzynarodową 
komisją sędziowską.

 Organizatorem mistrzostw jest 
Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders. 
Wśród uczestników konkursu znaleźli 
się tancerze z grupy STARS prowadzonej 
przez Aleksandrę Hinderę.
 Rywalizacja rozpoczęła się od duetów 
freestyle pom – już w tej kategorii Wiktoria 
Batel oraz Markus Gonsior zdobyli tytuł 
Mistrzów Polski.
 W kategorii seniorów piąte miejsce 
zajęły Agnieszka Walczyk i Nadia Szcze-
pańska. Wśród juniorów młodszych 
na szóstym miejscu zadebiutowały Emilia 
Jeleń i Urszula Rogowska.

Jest kilka przedsięwzięć

Najpilniejszą 
s p r a w ą 
w  t y m  roku 

jest  wymiana 
nawierzchni  boiska 
sportowego w naszej 
miejscowości.

 W rywalizacjach grupowych – w ka-
tegoriach freestyle pom oraz cheer jazz 
– grupa GOLD STARS zajęła kolejno 
czwarte i drugie miejsce (wicemistrzostwo 
Polski).
 Na ostatni dzień mistrzostw przypadły 
rywalizacje duetów w kategorii cheer jazz 
senior. Wiktoria Batel i Markus Gonsior 
wywalczyli w tym dniu wicemistrzostwo 
Polski. Pozostałe startujące duety także 
zajęły wysokie lokaty: Nadia Szczepańska 
i Agnieszka Walczyk – IV miejsce; Oliwia 
Pomba i Nikola Białek – V miejsce; 
Patrycja Zelasko i Julia Tyrpuła – VI 
miejsce; Karolina Dapa i Dominika 
Zelasko – VII miejsce.
 Gratulujemy tancerzom sukcesów 
i zdobytych tytułów; życzymy powodzenia 
w kolejnych zawodach i konkursach!

tekst Doninika Rak
zdjęcia Marek Doskocz
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Druga runda

Kategoria szkół podstawowych, 
klasy IV–VI:

• I miejsce: Wiktoria Pissarczyk i Oliwia 
Latus (ZSP w Białej)

• II miejsce: Emilia Zoń (ZSP w Łącz-
niku) oraz Julia Woleń (ZSP w Białej)

• III miejsce: Paulina Wien i Wiktoria 
Sajonz (ZSP w Łączniku)

• wyróżnienie: Izabela Ernst (ZSP w Białej)
Kategoria szkół podstawowych 

VII–VIII + gimnazja:
• I miejsce: Kinga Heda (PG w Bialej) 

i Karolina Nowak (ZSP w Łączniku)
• II miejsce: Iwona Zając (PG w Bialej) 

oraz Kaludia Globisz (ZSP w Łączniku)
• II miejsce: Weronika Mocha i Julia 

Kaczmarczyk (PG w Bialej)
• wyróżnienia: Markus Gonsior i Emilia 

Sajonz (PG w Bialej)
dr

Sprawdzian umiejętności manualnych, czyli konkurs kroszonkarski

Prace twórczyni ludowej Iwony Pissarczyk

Rywalizacje recytatorskie i nie tylko

Osterhase an die Kinder
Liebe Kinder seid ja brav -

wenn ich Euch so bitten darf.
Das ist 'ne besondere Zeit,

jeder weist es weit und breit.
Ostern steht schon vor der Tür

und ich denke Euch dafür,
dass Ihr immer an mich glaubt,
Osterkarten malt und schreibt.

Liebe Kinder dieses Jahr
bin ich sicher wieder da.

Ostern gibt es Jahr für Jahr,
das ist hier so wunderbar!

Wir Lernrn:
Mini –Wörterbuch
 die kinder – dzieci

die zeit – czas
das jahr - rok

ostern – wielkanoc
osterhase – zajączek 

wielkanocny

dokończenie ze str. 7

O wyzwaniach związanych 
z  rozpoczynającą się 
kadencją rozmawiamy 

z  Katarzyną Dragańczyk, 
która już po raz drugi została 
wybrana na przewodniczącą 
Zarządu Osiedla w  Białej 
(funkcja stanowi odpowiednik 
sołtysa w mieście).
– Dlaczego zdecydowała się pani 
kandydować w  wyborach –  kiedyś 
i teraz, na kolejną kadencję?
– Odkąd tylko pamiętam – lubiłam anga-
żować się w różnego rodzaju inicjatywy, 
zwłaszcza podczas studiów – wtedy 
działałam w organizacjach studenckich, 
organizowałam wolontariat i  sama 
byłam wolontariuszką na oddziałach 
onkologicznych. Kiedy po pięciu latach 
wróciłam do Białej, brakowało mi pracy 

społecznej, więc razem z kolegą postano-
wiłam napisać projekt do konkursu „Tu 
mieszkam, tu zmieniam” – udało nam 
się uzyskać 20 tysięcy złotych na remont 
domu katolickiego. Myślę, że cztery lata 
temu właśnie z tego powodu zgłoszono 
moją kandydaturę na przewodniczącą 
(podczas zebrania z  mieszkańcami). 
W  tym roku także to zrobiono, a  ja 
zgodziłam się kontynuować – szczerze 
polubiłam tę funkcję i traktuję ją jako 
ciekawą odskocznię od pracy zawodowej. 
– Jakie sprawy wydają się pani najpil-
niejsze w rozpoczynającej się kadencji?
– Myślę, że ilość inwestycji w naszym 
mieście jest teraz tak duża, że muszę trochę 
zwolnić z wnioskami – zwłaszcza tymi, 
które wiążą się z większymi nakładami 
finansowymi. Są jednak sprawy nie tyle 
kosztowne, ile wy-
magające np. dobrej 
organizacji, poprawy 
czegoś, zwiększenia 
dostępności – wydaje 
mi się, że to właśnie 
może być pole do 
działania: obniżenie 
krawężnika w ważnym 
miejscu, zamontowa-
nie lustra drogowego, 
przesunięcie znaku, 
nasadzenie zieleni itp. 
– Jakie więc będą pani najbliższe 
działania jako przewodniczącej?
– Pierwszą rzeczą będzie spotkanie 
z nowo wybraną Radą Osiedla i wspólne 
ustalenie zasad współpracy, planów na 
najbliższe pięć lat – spisanie wniosków 
i potrzeb mieszkańców.  
– Co zapowiada się na dzień dzisiej-
szy jako najtrudniejsze, jeśli chodzi 
o pełnienie tej funkcji?

– Największym ograniczeniem jest to, że 
jako Rada Osiedla nie dysponujemy – 
w przeciwieństwie do typowych sołectw 
– funduszem sołeckim; nie mamy więc 
żadnych środków finansowych. Jedyne co 
możemy zrobić, to szukać finansowania 
zewnętrznego – tu jednak pojawia się 
kolejna, chyba jeszcze większa przeszkoda: 
nie posiadamy osobowości prawnej i nie 
możemy samodzielnie przystępować 
do projektów. 
– Jak ocenia pani poprzednią kadencję? 
Co wyszło? Co się nie udało?
– Jestem zadowolona, choć oczywiście 
zawsze mogło być lepiej. Wydaje mi się, 
że jeśli chodzi o  wnioski zgłaszane na 
sesjach Rady Miejskiej, byłam stosunkowo 
aktywna. Udało się też m.in. napisać 
projekt i zdobyć grant na budowę wiaty 

za budynkiem OPS 
oraz – przy wsparciu 
bialskiego Zarządu 
Koła Terenowego 
Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów – urządzić 
tam trzy pikniki z po-
częstunkiem i konkur-
sami dla dzieci. Poza 
tym wnioskowałam 
o  ogrodzenie placu 

zabaw na kąpielisku miejskim i udostęp-
nienie go mieszkańcom w  czasie, gdy 
kąpielisko jest zamknięte. Wnioskowałam 
też o  postawienie śmietników w  kilku 
wskazanych przez mieszkańców miejscach. 
Propagowałam różnego rodzaju inicja-
tywy, brałam udział w wielu szkoleniach 
i spotkaniach oraz zakwalifikowałam się 
do niezwykle inspirującego Spotkania 
Organizacji Działających na Terenach 
Wiejskich w Marózie itd.

 Co nie wyszło? Mimo kilku składanych 
w tej sprawie wniosków nie udało się 
jeszcze doprowadzić do utwardzenia alei 
spacerowej obok cmentarza, jednak myślę, 
że i to się z czasem uda. Wnioskowałam 
też o barierki na ulicy Opolskiej, jednak 
to zbyt kosztowna inwestycja. Pisałam 
kilka projektów, w których nie udało się 
niestety zdobyć grantów; ale samo ich 
napisanie było dla mnie ważne, ponieważ 
zdobywam w ten sposób doświadczenie 
w ich pisaniu i ulepszaniu. Zdaję sobie 
sprawę, że nie wszystkie zaplanowane 
działania zostały zrealizowane. Wielu 
z  nich nie udało się przeprowadzić 
z  powodu braku funduszy, przeszkód 
prawnych bądź po prostu braku czasu 
w  związku z  łączeniem funkcji prze-
wodniczącej zarządu z pracą zawodową 
i rodziną – nie zapominajmy, że jest to 
funkcja społeczna i czasem musiała po 
prostu zejść na boczny tor. 
– Czy planuje pani współpracę z sołtysami 
i jak ta współpraca miałaby wyglądać?
– Współpraca z sołtysami polega głównie 
na wymianie doświadczeń przy okazji 
spotkań podczas sesji Rady Miejskiej. 
Specyfika pracy sołtysa jest jednak nieco 
inna; sołtysi na wsi mają inne obowiązki 
– związane z funduszem czy działaniem 
świetlic, co mnie akurat nie dotyczy. 
Bardzo cenię sołtysów za pracę, jaką muszą 
włożyć w działanie na rzecz swoich wsi.
– Poproszę jeszcze parę słów o sobie...
Od niedawna jestem szczęśliwą żoną 
i matką. Jestem bialszczanką (prawie) 
od urodzenia, a obecnie mieszkam tu 
z wyboru i raczej nie wyobrażam sobie 
przeprowadzki w inne miejsce. Pracuję 
jako psycholog w ZSP w Białej. 

rozmawiał Bartosz Sadliński

Katarzyna Dragańczyk od dawna interesuje 
się działalnością społeczną - w rozmowie 
wskazuje też na ograniczenia związane z 
tego rodzaju aktywnością Jako Rada Osiedla 

nie dysponujemy – 
w przeciwieństwie do typowych 
sołectw – funduszem sołeckim; 
nie mamy więc żadnych 
środków finansowych. Jedyne 
co możemy zrobić, to szukać 
finansowania zewnętrznego
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Głównie przestępstwa drogowe
Choć w gminie Biała nie odno-

towuje się wysokiej przestęp-
czości, wciąż nie brakuje zda-

rzeń takich jak kradzieże czy wypadki 
drogowe. Podczas sesji Rady Miej-
skiej zaprezentowane zostały staty-
styki bialskiego posterunku policji.

 W  zeszłym roku kalendarzowym 
policjanci wszczęli 110 postępowań 
przygotowawczych (w  roku wcze-
śniejszym – 67), odnotowali w sumie 
93 przestępstwa (wcześniej – 56). 
Generalnie: wykrywalność przestępstw 
wyniosła 87,10%.
 Jeśli chodzi o dynamikę wszczętych 
postępowań przygotowawczych, na-
stąpił jej wzrost (169,23%); zwyżkowo 
było także w  kwestii stwierdzonych 
przestępstw (157,63%).

Skala wykrywalności

 Przestępstwa występowały w różnych 
miejscach i o różnym czasie – trudno 
doszukiwać się prawidłowości i (co za tym 
idzie) wyrokować np. które obszary gminy 
są bardziej niebezpieczne. Żadne z prze-
stępstw nie dotyczyło osób nieletnich. 
Nie odnotowano też zorganizowanych 
grup przestępczych. Poza tym: żaden 
sprawca nie działał też w  określony, 
schematyczny sposób.
 Cztery przestępstwa dotyczyły 
spowodowania uszczerbku na zdrowiu, 

dziesięć – kradzieży, dwa – uszkodze-
nia cudzej rzeczy, trzy – narkotyków. 
Przestępstwo gospodarcze pojawiło 
się cztery razy, kradzież z włamaniem 
– jedenaście; przestępstw drogowych 
było aż dwadzieścia cztery (w  tym: 
prowadzenie pojazdu w  stanie nie-
trzeźwości – jedenaście przypadków).
 Najniższa wykrywalność dotyczyła 
kradzieży (40%), uszkodzenia cudzej 
rzeczy (50%) oraz przestępstw gospo-
darczych (50%). Wyżej uplasowała się 
wykrywalność kradzieży z włamaniem 
(84,62%). W przypadku pozostałych 
wymienionych przestępstw – wyniosła 
ona 100%.

 Nie pojawiły się przestępstwa prze-
ciwko funkcjonariuszowi publicznemu. 
W policyjnej statystyce nie było też 
gwałtów, rozbojów z  bronią, bójek 
czy pobić.
 Funkcjonariuszom z  Posterunku 
Policji w  Białej udało się odzyskać 
utracone przez pokrzywdzonych 
mienie w kwocie 18.900 złotych (w roku 
wcześniejszym – 49.835 zł); policjanci 
zabezpieczyli (na poczet kar) mienie 

u osób podejrzanych na kwotę 11.000 
złotych (wcześniej – 9900 zł).
 Bialscy policjanci zlikwidowali dwie 
plantacje konopi indyjskich (innych niż 
włókniste, zatem mających właściwości 
narkotyczne) w miejscowościach: Po-
górze oraz Wysoka (pow. strzelecki). 
W  sumie zabezpieczono prawie 2 kg 
suszu marihuany oraz specjalistyczny 
sprzęt do jej uprawy.
 W zeszłym roku bialska policja od-
notowała osiem wypadków drogowych 
(w poprzednim roku – 6). Prowadziła 
siedem spraw poszukiwawczych, wobec 
których wystawiony został nakaz do-
prowadzenia do aresztu lub więzienia.

Ujawniono 233 wykroczenia, a w przy-
padku 84 z  nich przeprowadzone 
zostały czynności wyjaśniające. W 140 
przypadkach – sprawców wykroczeń 
ukarano mandatem, wobec 9 – zasto-
sowano pouczenia.
 Odnotowano 78 kolizji drogo-
wych (w poprzednim roku: 69). Ich 
główne przyczyny to: nieudzielenie 
pierwszeństwa przejazdu, nadmierna 
prędkość, nieprawidłowe skręcanie, 

wyprzedzanie lub wymijanie.

Jeden teren, trzy rejony

 Sporządzono osiem skierowań 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, celem 
skierowania na leczenie. Osiemnaście 
rodzin objętych było programem 
„Niebieskiej karty”.
 W skład Posterunku Policji w Białej 
wchodzi (oprócz kierownika): trzech 
dzielnicowych, dwóch policjantów 
pionu operacyjno–dochodzeniowego. 
Obszar działania to cała gmina – dzieli 
się na trzy rejony służbowe.
 Pierwszy obejmuje miasto Biała 
i  obsługuje go sierż. sztab. Łukasz 
Karaś. Drugim rejonem zajmuje się st. 
sierż. Katarzyna Gaworek, obejmuje on: 
Łącznik, Gostomię, Nową Wieś, Solec, 
Wilków, Mokrą, Rostkowice, Krobusz, 
Chrzelice, Dębinę, Browiniec Polski, 
Józefów, Czartowice, Olbrachcice, 
Ogiernicze oraz Żabnik. Do trzeciego 
rejonu przyporządkowany jest asp. 
Arkadiusz Krupiński (Radostynia, 
Ligota Bialska, Górka Prudnicka, 
Frącki, Pogórze, Otoki, Wasiłowice, 
Śmicz, Prężyna, Miłowice, Kolnowice, 
Laskowiec, Grabina i Brzeźnica).

Tekst sporządzono na podstawie 
policyjnego sprawozdania.

BS

Przestępstwa występowały w różnych miejscach 
i o różnym czasie – trudno doszukiwać się 

prawidłowości i (co za tym idzie) wyrokować 
np. które obszary gminy są bardziej niebezpieczne.

Złóż wniosek
w Programie Rodzina 500 plus

w bankowości internetowej

ProgramRodzina500plus



PANORAMA BIALSKA • KWIECIEŃ • 2019 11

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

REGENERACJA wyrobów z pierza
Pranie i czyszczenie kołder.

Krzyżkowice 50, 48-231 Lubrza.
tel. 77 436 09 88, 608 769 437, 698 840 820Wynajem namiotów

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

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

Wyrazy głębokiego 
współczucia

Pani 
Grażynie Biały

Sekretarzowi 
Gminy Biała

z powodu śmierci
Cioci Ireny Gąsior

składają
Burmistrz Białej,

oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Białej

Wyrazy głębokiego 
współczucia

Pani 
Grażynie Biały

Sekretarzowi 
Gminy Biała

z powodu śmierci
Teściowej

składają
Burmistrz Białej,

Radni Rady Miejskiej w Białej  
oraz pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Białej

Vogel Leon, ur. 1933, zm. 15.03.2019, zam. Biała
Trinczek Jan, ur. 1929, zm. 18.03.2019, zam. Olbrachcice

Otte Jadwiga, ur. 1942, zm. 22.03.2019, zam. Prężyna
Kołek Justyna, ur. 1986, zm. 23.03.2019, zam. Pogórze

Müller Jadwiga, ur. 1933, zm. 23.03.2019, zam. Grabina
Miałczygorsz Edward, ur. 1939, zm. 23.03.2019, zam. Miłowice

Wistuba Alfons, ur. 1935, zm. 27.03.2019, zam. Prężyna
Sobek Dominika, ur. 1999, zm. 27.03.2019, zam. Nowa Wieś Prudnicka

Dudka Eugeniusz, ur. 1949, zm. 27.03.2019, zam. Biała
Chrobok Henryk, ur. 1944, zm. 30.03.2019, zam. Łącznik

Cura Horst, ur. 1941, zm. 1.04.2019, zam. Śmicz
Kuta Anna, ur. 1929, zm. 1.04.2019, zam. Łącznik

Wiertelarz Maria, ur. 1955, zm. 5.04.2019, zam. Biała
Gorek Bernard, ur. 1931, zm. 11.04.2019, zam. Nowa Wieś Prudnicka

Gąsior Irena, ur. 1927, zm. 13.04.2019, zam. Biała



PANORAMA BIALSKA • KWIECIEŃ • 201912

 W Wasiłowicach doszło do pożaru 
stodoły, szopy, sterty słomy i silosu. 5 
kwietnia (piątek), przed godziną 14:00 
rozpoczęła się akcja ratownicza. Brały 
w niej udział zastępy z Prudnika, Białej, 
Ligoty Bialskiej, Grabiny i Śmicza.

 10 kwietnia (środa) przed godziną 
18:00 strażacy z Białej i Ligoty Bialskiej 
uczestniczyli w gaszeniu pożaru suchej 
trawy w Górce Prudnickiej.

 Strażacy z OSP w Łączniku zostali 
zadysponowani do nietypowej interwencji 
– wyciągali kota uwięzionego za... aneksem 
kuchennym. Około trzydzieści minut 
trwało rozkręcanie mebli, ostatecznie 
jednak udało się uwolnić zwierze. Akcja 
miała miejsce w sobotę (23 marca), pół 
godziny przed północą.

NOWY
parking

Wyjazdy

Dobra zabawa
z piłką

Strażaków

Informacje i zdjęcia pochodzą 
z zasobów OSP w Białej i Łączniku.

BS

Pożar suchej trawy - tym razem padło na Górkę Prudnicką

Turniej odbył się w ostatnią sobotę marca

W turnieju wszyscy byli zwycięzcami

Medale wręczał burmistrz Edward Plicko

Akcja ratowania kota doczekała się 
szczęśliwego finału

Pożar w Wasiłowicach widać było już 
z daleka

Pożar w Wasiłowicach spowodował 
rozległe zniszczenia

W ostatnią sobotę marca Aka-
demia Piłkarska Biała zor-
ganizowała na orliku tur-

niej piłki nożnej, w którym udział 
wzięły drużyny z Chróściny, Grod-
kowa, Trzeboszowic, Prudnika i Bia-
łej. Osobne rozgrywki na specjalnie 
wydzielonym boisku zorganizowano 
dla dzieci w wieku 5–6 lat.

 Podczas turnieju nie prowadzono 
klasyfikacji medalowej – każde dziecko 
uczestniczące w grze otrzymało złoty 
medal. Jak powiedział prezes AP Biała 
Jarosław Olajossy – nie rywalizacja 

jest najważniejsza, ale chęć gry, ruchu 
na świeżym powietrzu i dobrej zabawy 
z piłką. Dlatego na tym turnieju wszyscy 
byli zwycięzcami – medale wręczył 
dzieciom burmistrz Białej Edward Plicko.
 Dla kibiców i zawodników rodzice 
dzieci przygotowali poczęstunek w formie 
ciast i grillowanych kiełbasek – wszystko 
bezpłatnie.
 Kolejny turniej dla młodych piłkarzy 
odbędzie się w dniach 8–9 czerwca 
na stadionie miejskim w Białej.

dr
(zdjęcia Krzysztof Licznar)

Od niedawna jest on do-
stępny – znajduje się 
w pobliżu kościoła pa-

rafialnego, za kawiarnią MALWA 
(teren po byłym placu zabaw).


